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ОБЩИ ЧАСТИ

Настоящата комплексна планова проверка в Районен съд –
Благоевград се извърши на основание чл. 58 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 в окръжните прокуратури за 2022г. и Заповед №
ПП-22-10/19.04.2022г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет. Проверката се осъществи в периода от 09.05.2022г. до
13.05.2022г. от инспектор Игнат Георгиев и експертите Атанас Попов и
Кирил Генов.

Проверяван период

Проверката обхваща периода от 01.01.2020г. до 31.12.2021г.

Обхват на проверката

Проверката включва цялостната дейност на Районен съд –
Благоевград, а именно: организация на административната дейност на
съда; организация по образуването и движението на делата, както и
приключването им в установените срокове.

Цел на проверката

Проверката има за цел да установи и документира действителното
състояние на дейността на Районен съд – Благоевград за определения
период, с оглед предприемане на съответните законови мерки.

Предмет на проверката

Проверка на гражданските дела, разгледани от Районен съд –
Благоевград.

Задача на проверката

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

Метод на извършване на проверката

Непосредствена проверка на деловодните книги, делата и всички
относими към проверката документи; анализ на проверената
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документация; случайно подбрани дела и събеседване с административния
ръководител и съответно със съдиите.

Проверката констатира следното:

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

Административно ръководство

Административното ръководство на Районен съд - Благоевград през
проверявания период е осъществявано от съдия Вера Коева от 03.11.2016г.
до 04.11.2021г. и от съдя Гюлфие Яхова считано от 04.11.2021г.

Съдия Коева е избрана за административен ръководител на съда с
решение на СК на ВСС по протокол № 21/25.10.2016г.

Съдия Яхова е избрана за ИФ административен ръководител на съда
с решение на СК на ВСС по протокол № 37/26.10.2021г.

Щатна осигуреност.

В Районен съд Благоевград са разкрити 14 щатни бройки за съдия, в
т.ч. 1 щ. бр. за длъжността „административен ръководител – председател“,
и 13 щ. бр. за длъжността “съдия“.

През 2020г. и 2021г. всички щатни бройки са заети, но съдия Атанас
Иванов е бил командирован в ОС Благоевград считано от 15.03.2016г., а
считано от 26.05.2020г. в ОС Благоевград са командировани съдия Гюлфие
Яхова и съдия Габриела Тричкова. Командироването на съдия Яхова е
прекратено считано от 04.11.2021г. поради избирането и за ИФ
Председател на РС Благоевград. Така през по-голямата част от
проверявания период в РС Благоевград са правораздавали 5 еднолични
граждански състава и 6 еднолични наказателни състава.

През 2020г. и 2021г. са правораздавали, както следва:
Гражданско отделение:
Съдия Гюлфие Яхова – до 26.05.2020г. и след 04.11.2021г.;
Съдия Вера Коева;
Съдия Габриела Тричкова – до 26.05.2020г.;
Съдия Димитър Беровски;
Съдия Емилия Дончева;
Съдия Силвия Николова;
Съдия Татяна Богоева-Маркова;
Наказателно отделение:
Съдия Владимир Пензов;
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Съдия Георги Янев;
Съдия Гергана Симеонова;
Съдия Екатерина Николова;
Съдия Калинка Иванова;
Съдия Кристина Панкова.
Със съответни заповеди на административния ръководител на съда, е

утвърдена щатната численост за съдебната администрацията в Районен съд
Благоевград, която е 36 бройки, от които: 5 (пет)  щ.  бр.  в обща
администрация (включително административен секретар), 29 (двадесет и
девет) щ. бр. в специализирана администрация (от които 11 щ.бр.
деловодител и 14 щ.бр. съдебен секретар), както и 2 щ.бр. за длъжността
„чистач”. Всички щатни бройки са заети.

Материална база. Условия на труд.

Районен съд Благоевград се помещава в Съдебната палата на
Благоевград, в която са разположени Окръжен съд Благоевград, Районна и
окръжна прокуратури, Служба за особени залози, служба по вписванията,
ОЗ “Охрана“ и други.

Районен съд Благоевград разполага с 5 съдебни зали, разположени на
втория етаж на палатата. Залите са оборудвани с компютри и принтери,
монтирани са звукозаписни устройства и повиквателни уредби. На входа
на съдебната палата има информационно табло за списъци на насрочените
за деня дела по състави и зали. Поставени са и образци на бланки за
заявяване на извършваните от съда административни услуги.
Допълнително до входа на служба Регистратура е разположено указателно
табло с вида на извършваните услуги по служби, а на заглавната страница
на съда в интернет е публикуван Каталог с извършваните от съда
електронни услуги. В коридора на втория етаж, където е разположен
Районен съд Благоевград са поставени информационни табла относно
правата на детето; права на пострадалите от престъпления; права на
жертвите от престъпления; указания при получаване на призовки и
относно качеството на свидетелите и други.

Районен съд разполага с монитор между при съдебните зали, на
който се визуализира графика на насрочените за деня дела по състави и
часове.

Това предполага качествено обслужване на гражданите и страните по
делата и е предпоставка за бързо и ефикасно правораздаване, съобразено
вече и със съществуващата европейска практика.
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Техническа обезпеченост.
В РС Благоевград, всички служби са снабдени с достатъчен брой

скенери за възпроизвеждане в електронен вид на всеки документ,
постъпващ в съда и създаване на електронна папка на делата, която да
съответства напълно на хартиения носител на делото.

Районен съд Благоевград разполага с 3 копирни машини, факс,
токозахранващи устройства и необходимото хардуерно оборудване за
нормално протичане на съдебния процес и обработката на делата.

Съдът разполага с мултимедия, уебкамери и необходимото
оборудване за осъществяване на видеоконферентна връзка за
дистанционен разпит на свидетели и вещи лица. Вътрешната електронна
поща обезпечава бързина и достъп на всички съдии и служители до
заповеди, справки, правила и всякаква друга информация, която се обменя
между службите, която се свежда от ръководството, която се получава от
други организации и институции и т.н.

Всички работни места са оборудвани с компютърна техника и са
свързани в локална компютърна мрежа с 2 броя сървъри. Компютрите се
поддържат в много добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на
съвременните изисквания. Всички работни места са оборудвани с
компютри, принтери, UPS, а работните места на служителите и със
скенери. Компютрите разполагат с лиценз на Windows 7 и Windows 10,
предоставени от Висш съдебен съвет и офис пакет Microsoft Office 2010,
осигуряващ текстообработването.

Информационно обслужване и информационни технологии

От 2001 година в Районен съд Благоевград е в експлоатация
деловодна програма АСУД, която се използва от специализираната
администрация и съдиите за управление на съдебните дела. В
проверявания период по деловодна програма АСУД – Автоматизирана
система за управление на делата са образувани делата за периода от
01.01.2020 година до 12.08.2020 година. За периода от 13.08.2020 година
до 17.09.2020 година делата в Районен съд – Благоевград са образувани в
деловодна програма ЕИСС – Единната информационна система на
съдилищата. За периода от 18.09.2020 година до 30.04.2021 година делата
са образувани по деловодната система АСУД, а считано от 01.05.2021
година само в деловодната система ЕИСС.

Районен съд Благоевград използва правно-информационния продукт
АПИС с модули Апис7 – Право; Апис7 – Практика; Апис 7 – Процедури;
Апис7–Евро право и Апис7 – Eurocases. Правно-информационният
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продукт е в мрежов вариант и е достъпен до всички работни места.
Съдиите и служителите разполагат и с интернет.

Техническата обезпеченост на съдиите за бърз и лесен достъп до
актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по-
бързо и по-качествено правораздаване. Информационните технологии
позволяват по-голяма прозрачност в работата на съда и улесняват
гражданите при упражняване правото на достъп до информация. Считано
от 04.03.2020 година председателят на съда е утвърдил „Вътрешни правила
за мрежова и информационна сигурност“. Сигурността на информацията в
локалната мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран
програмен продукт ESET Endpoint Antivirus, предоставен от Висш съдебен
съвет.

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, Adobe
Acrobat Reader, ABBYY Fine Reader 12 Sprint, Оutlook  и други. В Районен
съд – Благоевград е инсталиран специализиран софтуер SpeechLabb 2.0 за
синтезирана реч за хора с увредено зрение или неграмотни. Този софтуер
преобразува текстови файлове на протоколи от заседания, разпореждания,
определения и съдебни решения в естествен говор, чрез електронен четец.
Системата може да се ползва в службите Регистратура, Деловодство и
Архив.

В Районен съд – Благоевград се ползват програмни продукти
ПП“Конто“ – за счетоводната отчетност, ПП“Аладин“ за работни заплати,
отпуски и личен състав  и АИС „Бюро Съдимост“. Всички работни места
имат достъп до правно-информационния продукт АПИС и до интернет.
Съдът разполага с факс, копирни машини, от които една цветна, както и
необходимия брой високоскоростни скенери за сканиране на всички
постъпващи в съда документи. Районен съд Благоевград разполага със
софтуер Lotus Notes, чрез който се ползва вътрешна електронна поща.
Вътрешната електронна поща позволява бърза и лесна електронна обмяна
на документи и информация - заповеди, писма, правила, съобщения и т.н.
Вътрешната електронна поща има обособени групи получатели – например
група – „съдии“, група -  „деловодители“ и т.н., което позволява избор
информацията да бъде изпращана само до определен кръг потребители, в
зависимост от естеството и предназначението ѝ.

В Районен съд Благоевград има осигурен директен достъп с
електронен подпис до Национална база данни „Население” съгласно
Наредба №14/18.11.2009г.

Всички програмни продукти се актуализират своевременно
Към момента на проверката в интернет страницата на съда се

поддържа ежедневно в актуално състояние. Поддържа се календар на
насрочените заседания, публикуват се съдебните актове, могат да се
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извършват дистанционно справки по делата. Актуализира се непрекъснато
информация за предоставяните услуги, утвърдените вътрешни правила,
своевременно се публикуват новини и важни съобщения при промяна на
организацията на работа и други.

Използваните информационни продукти и технологии в Районен съд
Благоевград през проверявания период позволяват бързи и лесни справки
по делата, с което се осигурява откритост, достоверност и пълнота на
информацията, съобразно ПАС. Внедрените счетоводни продукти
улесняват ръководната дейност и вземането на управленски решения от
страна на административното ръководство.

Разпределение на делата на принципа на случайния подбор

От 01.10.2015г. до месец май 2021г., гражданските и наказателните
дела в РС Благоевград се разпределят при спазване на принципа по чл. 9 от
ЗСВ за случаен подбор на съдия-докладчик, чрез внедрената от ВСС
„Централизирана система за разпределение на делата”. След месец май
2021г. делата се разпределят чрез ЕИСС. Със заповед на административния
ръководител на РС Благоевград са одобрени и действат „Правила за
разпределение на делата” в Районен съд Благоевград, като последната им
актуализация е от 11.07.2018г. Съгласно Правилата, постъпилите в
регистратурата на съда, книжа се предават незабавно за образуване и
разпределение на определен със същите правила разпределящ съдия.
Разпределението на делата се извършва ежедневно, съобразно тяхната
поредност на постъпване. След разпределението, делата се докладват
незабавно на определените съдии-докладчици. Правилата уреждат
случаите на изключване на съдия от случайния подбор, на преразпределяне
на делата при направен отвод, както и действията, които се предприемат
при отсъствие на съдия докладчик по насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание дело. Уредени са и специфичните случаи на
разпределение с изключване на определен съдия или съдии, както и
изключенията от принципа на случайно разпределение на делата.
Извършеното разпределение се протоколира на хартиен носител, подписан
от разпределящия, който се прилага по делата.

Дежурства

В РС Благоевград, делата, разпределяни на дежурен съдия по
граждански дела, извън съдебна ваканция по смисъла на ЗСВ са уредени
във Вътрешните правила за разпределение на делата. Такива дела са:

- произнасяне и разглеждане на искания, молби, жалби и дела, за
които законът изисква кратки процесуални срокове, при отсъствие на
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законово основание на първоначалния съдия-докладчик и когато
необходимостта от такова произнасяне е за деня на дежурството,

- администриране и произнасяне по дела на отсъстващи в
гражданското отделение съдии за датата на дежурството и ако се налага
такова администриране,

- разглеждане на насрочени за разглеждане за деня на дежурството
съдебни дела, ако съдията-докладчик не може да разгледа същите и
отсъства по внезапна и непредвидена причина и законово основание. В
такава хипотеза, административният ръководител в зависимост от броя и
вида насрочени дела на отсъстващия съдия-докладчик и служебните
ангажименти на дежурния съдия, може по своя  преценка и  с нарочна
заповед да възложи разглеждането на такива дела и на други съдии освен
дежурния за деня съдия в същото отделение. При приключване на
насроченото за разглеждане дело от заседанието на отсъстващия съдия-
докладчик, същото се преразпределя ръчно на приключилия го съдия, а
при отлагане на делото, последното се насрочва в графика на отсъстващия
докладчик .

При организационна необходимост /еднократни постъпления на
голям брой дела, включително и еднотипни такива/, разглеждани от
дежурен съдия по настоящите правила, чийто обем обективно
възпрепятства възможността за спазване на срокове при произнасяне по
тях, по преценка на ръководителят на отделението, част от тези дела могат
да се разпределят автоматично и между всички останали налични съдии в
отделението. При такава организационна мярка, ръководителя на
отделението изготвя мотивирано писмено уведомление, което предоставя
за сведение на председателя на съда, както и всички други съдии в
отделението.

Разпределението на делата, разглеждани по време на съдебната
ваканция по ЗСВ в гражданското отделение също е уредено във
Вътрешните правила за разпределение на делата. Делата през съдебната
ваканция в ГО се разпределят измежду всички съдии, които са на работа в
отделението и се разглеждат следните дела:

- по чл. 130 СК; по чл. 165, ал. 4 от СК; по чл. 26 от СК; по чл. 35, ал.
2 ЗС; приемане и/или откази от наследство; делата по Закона за закрила на
детето; по ЗСП; разрешение за сключване на граждански брак от
непълнолетни - чл.6, ал.2 от СК; искания за назначаване на особени
представители – чл. 29, ал 4 ГПК; по ЗЗДН; молби за обезпечаване на
бъдещи искове и за обезпечаване на доказателства; искови молби с искане
за обезпечение; бързи производства, съдебни поръчки, Заповедни
производства;  по чл. 62 ЗКИ.
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По време на съдебната ваканция дежурният съдия по граждански
дела разглежда:

- насрочени бързи производства ако отсъства докладчика; молби
за спиране по висящи дела ако отсъства докладчика; както и молби за
обезпечение ако отсъства докладчика.

- По време на съдебната ваканция дежурният съдия в ГО
администрира – въззивните жалби, частните жалби, исканията за издаване
на изпълнителни листове, размяна на книжа по молби за допълване и
отстраняване на ЯФГ, за тълкуване и за изменение на решение в частта за
разноските, насрочване на бързи производства – по чл. 310 ГПК, след
постъпване на отговор; по исканията за издаване на заверени преписки по
дела.

Съдия, на който предстои ползване на платен годишен отпуск, който
е командирован продължително или е в невъзможност да участва по
дежурство на друго законово основание за срок по-дълъг от 3 работни дни
в рамките на съдебната ваканция, се изключва от това разпределение на
делата в последния работен ден, предхождащ излизането му в посочения
отпуск по дела по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК.

Дежурствата на съдиите в РС Благоевград се определят с график на
дежурствата утвърден от председателя на съда.

Обща натовареност на съда и продължителност на
производствата.
По данни от справките за дейността на съдиите, в Районен съд

Благоевград за 2020г. са разгледани 3521 граждански, частни граждански,
и административни дела, от които постъпили през годината са 2774 дела и
са останали за разглеждане от предходен период 747 дела. Приключени са
2716 дела или 77 на сто от делата. Средната натовареност на съдия
разглеждащ граждански дела в РС Благоевград е около 503 дела на година
или 41.9 дела на месец. Висящността на съда е увеличена от 747 дела в
началото на периода, на 805 дела в края на периода, или със 58 дела.
Продължителността на производствата в РС Благоевград, при 81% от
делата е била до 3 месеца.

По данни от справките за дейността на съдиите, в Районен съд
Благоевград за 2021г. са разгледани 4013 граждански, частни граждански,
и административни дела, от които постъпили през годината 3208 дела и
останали несвършени от предходен период 805 дела. Приключени са 3238
дела или 81 на сто от делата. Средната натовареност на съдия в РС
Благоевград през 2021г. е била около 573 дела на година или около 48 дела
на месец. Висящността на съда е намалена от 805 дела в началото на
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периода, на 775 дела в края на периода, или с 30 дела. Продължителността
на производствата в РС Благоевград, при 84% от делата е била до 3
месеца.

Процентна натовареност на съдиите и уплътненост на съдебните
заседания
Процента на натовареност на съдиите от РС-Благоевград е

определена на 100 % за всички съдии в съда, включително Председателя.
Към момента на проверката така определената процентна натовареност е
запазена.

Съдиите в РС Благоевград заседават по утвърден от председателя на
съда график.

Натовареност на съдиите по граждански дела.

Съгласно предоставените за целта на проверката справки, за
проверявания период до 26.05.2020г. и от 04.11.2021г. съдия Гюлфие
Яхова е разгледала 316 граждански дела. Средно месечно съдия Яхова е
разглеждала по около 45 дела.

Съгласно предоставените за целта на проверката справки, за
проверявания период съдия Вера Коева е разгледала 1333 граждански дела.
Средно месечно съдия Коева е разглеждала по около 55 дела.

Съгласно предоставените за целта на проверката справки, за
проверявания период до 26.05.2020г. съдия Габриела Тричкова е
разгледала 213 граждански дела. Средно месечно съдия Тричкова е
разглеждала по около 43 дела.

Съгласно предоставените за целта на проверката справки, за
проверявания период съдия Димитър Беровски е разгледал 1349
граждански дела. Средно месечно съдия Беровски е разглеждал по около
56 дела.

Съгласно предоставените за целта на проверката справки, за
проверявания период съдия Емилия Дончева е разгледала 1388 граждански
дела. Средно месечно съдия Дончева е разглеждала по около 59 дела.

Съгласно предоставените за целта на проверката справки, за
проверявания период съдия Силвия Николова е разгледала 1513
граждански дела. Средно месечно съдия Яхова е разглеждала по около 63
дела.

Съгласно предоставените за целта на проверката справки, за
проверявания период съдия Татяна Богоева-Маркова е разгледала 1324
граждански дела. Средно месечно съдия Маркова е разглеждала по около
55 дела.
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Деловодни книги и регистри - водене и състояние

В съда се водят по години следните книги и регистри:
1. Азбучни указатели по образуваните наказателни, граждански и

изпълнителни дела;
2. Описни книги по образуваните наказателни, граждански и

изпълнителни дела;
3. Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни

книжа;
4. Книги за закрити и разпоредителни заседания по образуваните

наказателни, граждански и изпълнителни дела;
5. Регистър на изпълнителните листове;
6. Регистър на отводите и самоотводите ;
7. Входящ дневник;
8. Изходящ регистър;
9. Разносни книги по образуваните наказателни, граждански и

изпълнителни дела;
10. Регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
11. Книги за открити заседания по образуваните наказателни,

граждански и изпълнителни дела;
12. Регистър на съдебните решения по чл.235 ал.5 ГПК и Регистър

на определенията, приключващи делата;
13. Архивна книга - води се на хартиен и електронен носител от

съдебния архивар;
14. Книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди

и определения по глава XXV от НПК;
15. Книга за веществените доказателства;
16. Книга за приемане и отказ от наследство;
Книгите и регистрите се водят акуратно и последователно, без

изтривания, заличавания и довписвания. Графите се попълват съгласно
изискванията на ПАС.

В електронната деловодна система са отразени всички
съдопроизводствени действия, което осигурява бърз достъп на страните до
информация по образуването и движението на делата. Редовно водените
книги и регистри, и вписването на съдопроизводствените действия в
електронната деловодна система, осигуряват откритост, достоверност и
пълнота на информацията съхранявана в съда, съобразно разпоредбата на
77, ал. 1 от Правилник за администрацията в съдилищата.

Организация на работата в Районен съд Благоевград

1. Нормативни актове публикувани на сайта на Районен съд
Благоевград.

На електронната страница на РС Благоевград са публикувани
следните нормативни актове: Наредба № 7 за съдебните заседатели;
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Наредба № 2/29.06.2015г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица; Наредба № 2/26.10.2011г. за условията
и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и
съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на
разходите на лечебните заведения; Правила за публикуване на съдебни
актове; Правила за набирателни сметки; Вътрешни правила за служба
ВПСК; Вътрешни правила за организация на работа при подаден сигнал за
поставено взривно устройство; Заповед относно финасовата дисциплина;
Вътрешни правила за достъп до съдебни процедури и информация на хора
с увреждания; Стратегия за управление на риска; Вътрешни правила за
работа с вещи лица; Вътрешните правила за връщане на държавни такси;
План за подобряване работата на съда; Правила за разпределение на
делата; Правила за назначаване на съдебни служители; Правила за
атестиране и обучение на служителите; Вътрешни правила за
приложението на антикорупционни мерки и политики; Вътрешни правила
за приемане на сигнали и жалби; Вътрешни правила за работа на
Медиационен център-Благоевград; Заповед № 219/13.05.2014г.; Вътрешни
правила за електронно получаване и изпращане на съдебни документи,
призовки и съобщения; Вътрешни правила за работа със съдебни
заседатели; Вътрешни правила за изслушване и разпит на деца в съдебните
процедури; Вътрешни правила за събиране на държавни вземания в полза
на Районен съд Благоевград; Правила за работната заплата; Вътрешни
правила за организацията и дейността на Общото събрание на Районен съд
– Благоевград; Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност;
Вътрешни правила за техническите и организационни мерки за защита на
личните данни; Вътрешни правила за контрол и предотвратяване
изпирането на пари и финансирането на тероризма; Правила за
организацията на работа на Служба „Деловодство“ в Съдебно-
изпълнителната служба; Вътрешни правила на организацията и дейността
на комисията по професионална етика на съдиите; Вътрешни правила на
организацията и дейността на комисията по професионална етика на
служителите; Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки;
Правила за предоставяне на достъп до обществена информация; и Правна
рамка за медиацията. Публикуването на посочените правила на сайта на
съда позволяват информираност на гражданите за работата на съда и
спомагат за достъпа им до правосъдие.

2. Насрочване на делата и организация работата на деловодството,
съдебните секретари и връчителите.

Делата се насрочват ритмично през интервали, съответстващи на
натовареността на РС Благоевград и на графика на всеки конкретен съдия.
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В съда се следи за изтичане на процесуалните срокове, делата се
докладват незабавно на съдиите и разпорежданията им се изпълняват в
срок. Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда, или най-
късно на следващия работен ден. Съдебните секретари изготвят и предават
в срок протоколите от съдебните заседания. Призовки и съобщения до
страните се изпращат в срок до три дни след произнасянето на съда.

Със заповед на Административния ръководител на съда е регулирана
дейността по прилагане на Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база
данни „Население”. Утвърден е редът за извършване на справки и е
определен служител, който може да извършва съответните справки в
системата в диалогов режим.

3. Отлагане на дела.
През 2020 и 2021 година няма отсрочени цели съдебни заседания

поради отсъствие на съдия поради временна нетрудоспособност или други
неотложни причини. Този въпрос е уреден с Вътрешните правила за
разпределение на делата – при отсъствие на съдия по внезапни неотложни
причини, насрочените в този ден дела на отсъстващия съдия се разглеждат
от дежурния съдия в съответното отделение, съгласно утвърдения график
за дежурствата. През проверявания период са отсрочвани дела единствено
по време на обявеното от правителството извънредно положение, поради
Covid-19 от 10.03.2020г. до 13.05.2020г., поради повишена заболеваемост и
карантиниране на голяма част от съдиите и служителите и съгласно
мерките, посочени в заповедите на Министерство на здравеопазването и
Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия
/Приети с решение на СК на ВСС по протокол № 15/12.05.2020г, изменени
и допълнени по протокол № 16/19.05.2020г, изменени и допълнени по
протокол № 17/02.06.2020г, изменени и допълнени по протокол №
39/10.11.2020г, изменени и допълнени по протокол № 40/17.11.2020г.,
изменени и допълнени с протокол № 21/01.06.2021г. За периода от
11.03.2020 до 13.05.2020 година са отсрочени всички дела, съгласно:
Заповед № 171/10.03.2020г. и Заповед № 193/08.04.2020г. Отсрочвания на
дела по преценка на съдиите, в случай, че не могат да се спазят
противоепидемиологичните мерки са извършвани съгласно: Заповед №
633/11.11.2020г., Заповед № 171/23.03.2021г. и Заповед № 663/01.11.2021г.
Съгласно заповед № 638/12.11.2020г. са отсрочени всички заседания за
периода от 16.11.2020 до 29.11.2020 година, с изкл. на делата, изброени в
чл.329, ал.3, от т.1 до т.9 от ЗСВ.

4. Администриране на спрените и ненасрочени дела
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Със заповед на Административния ръководител на съда е регулирана
дейността по проверка на спрените дела. Съгласно тази заповед и
разпоредбата на чл. 92, ал.2 от ПАС дейността се осъществява веднъж на
шест месеца.

5. Изгубени и унищожени дела преди изтичане срока им на
съхранение.

За проверявания период в съда няма дела, унищожени пред изтичане
на срока за съхранение.

6. Поощрения и наказания на съдии и съдебни служители.
За проверявания период в съда не бяха констатирани случаи на

наложени наказания на магистрати и/или служители, както и на
индивидуални поощрения на същите. Не са образувани и дисциплинарни
производства против съдии.

7. Резултати от предишни проверки на Районен съд Благоевград.
Проверки на ИВСС:
Последната планова проверка по граждански дела в Районен съд-

Благоевград е извършена по Заповед № ПП-01-44/08.06.2015г. В резултат
на проверката е съставен акт и са дадени препоръки към административния
ръководител за изпълнение. Актът с резултатите от проверката  е връчен
на административния ръководител на РС Благоевград на 12.08.2015г.

Отговор по изпълнението на дадените препоръки е постъпил в ИВСС
с писма вх. № КПП-01-44/07.10.2015г. и КПП-01-44/23.11.2015г.

Проверки от ОС Благоевград:
През проверявания период не са извършвани проверки за дейността

на РС-Благоевград от страна на ОС-Благоевград.

8. Участие в обучителни семинари
През проверявания период съдии от РС Благоевград са участвали в 9

броя семинари и обучения.
През проверявания период съдебните служители в РС Благоевград са

участвали в 9 броя семинари и обучения.
Семинарите и обученията на съдиите и съдебните служители от съда

са били организирани от НИП, Департамента по правосъдие към гр.
Вашингтон – САЩ и посолството на САЩ в България и програмата на
ЕМСО и ЕК

9. Общи събрания на съдиите
През проверявания период е проведено 1 общо събрание на съдиите

в Районен съд Благоевград на 31.07.2020г. На така проведеното Общо
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събрание са обсъждани въпроси свързани с избор на Етична комисия на
съдиите при РС Благоевград и определяне на нови групи дела в системата
за случайно разпределение на делата.

ІI. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА,
РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

СЪДИЯ ГЮЛФИЕ ЯХОВА

Съдия Гюлгие Яхова,  е с 14 години стаж по чл.164 от ЗСВ. Съдия
Яхова е Изпълняващ функциите „Административен ръководител –
Председател“, съгласно решение на СК на ВСС по протокол №
37/26.10.2021 г.

Съдия Яхова е правораздавала в РС Благоевград в периода – до
26.05.2020г. и след 04.11.2021г.

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО
ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд
Благоевград, до 26.05.2020г. съдия Яхова е разгледала 200 граждански и
частни граждански дела. Приключени със съдебен акт по същество са 118
дела и с определение за прекратяване 50 дела, или общо 168 дела.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 84 на сто.
В началото на периода е имало 96 несвършени дела, а в края му, съдия
Яхова е имала 32 дела. Висящността на състава е намалена с 64 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд
Благоевград, след 04.11.2021г. съдия Яхова е разгледала 116
първоинстанционни граждански и частни граждански дела. Приключени
със съдебен акт по същество са 71 дела и с определение за прекратяване 21
дела, или общо 92 дела. Съотношението на приключени към разгледани
дела възлиза на 79 на сто. В началото на периода е имало 32 несвършени
дела, а в края му 24 дела. Висящността на състава е намалена с 8 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните граждански дела: гр.д.
№№ 148/2020г.; 415/2020г.; 238/2020г.; 573/2020г.; 588/2021г.;
2820/2021г.; 2921/2021г.; 1690/2021г.; 52/2020г.; 11/2020г.; 55/2020г.;
248/2020г.; и др.

От проверените граждански дела, разгледани от съдия Яхова бе
установено следното:
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1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и
подготовка на делото в закрито заседание.

Съдия Яхова се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК, или с
разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на до около 10
календарни дни след образуване на делото. Така по гр.д. № 415/2020г. –
делото е образувано на 20.02.2020г., а съдът се е произнесъл с
разпореждане по чл. 131 от ГПК на 02.03.2020г.; по гр.д. № 238/2020г. –
делото е образувано на 03.02.2020г., а съдът се е произнесъл с
разпореждане за оставяне на исковата молба без движение на 05.02.2020г.;
по гр.д. № 2921/2021г. – делото е образувано на 25.11.2021г., а съдът е
извършил проверка на исковата молба на 29.11.2021г.

Определение по чл.140 от ГПК съдът постановява в срок до около 11
календарни дни от постъпване на отговора на исковата молба, или
изтичането на срока за отговор /така по гр.д. № 2802/2021г. –отговорът на
исковата молба е постъпил на 18.11.2021г., а определението по чл. 140 от
ГПК е постановено на 22.11.2021; по гр.д. № 238/2020г. –отговор на
исковата молба е постъпил на 19.06.2020г., а определението по чл. 140 от
ГПК е постановено на 30.06.2020г.; по гр.д. № 148/2020г. – отговор на
исковата молба е постъпил на 28.02.2020г., определението по чл. 140 от
ГПК е постановено на 12.03.2020г./. Определенията са подробни и
съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по допускането на
доказателства. Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито
заседание.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание.

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без
движение в открито съдебно заседание

Съдът следи за своевременно връчване на призовките и съобщенията
преди съдебно заседание. При невъзможност за връчване на призовките и
съобщенията, съдът прилага Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина
на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД
„Население”. Делата се разглеждат обикновено в две до три, открити
съдебни заседания, което обстоятелство показва старание за задълбочената
им предварителна подготовка. При проверката се установи дело с повече
от три съдебни заседания – така по гр.д. № 573/2020г. са проведени 4
открити съдени заседания. Като причини за отлагане на това дело следва
да се посочи обявената извънредна епидемична обстановка и
необходимостта от разпит на свидетели.
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По разглежданите през периода 01.01.2020г. - 31.12.2021г. дела,
съдия Яхова, по данни от предоставената справка, е постановила
определение за отмяна хода по същество по 2 дела, а именно гр.д. №
3305/2019г. и гр.д.№ 3347/2019г. Като причини за отмяна хода по същество
следва да се посочат постъпили в срока за постановяване на решението и
по двете дела молби за оттегляне на иска от ищците по делото.

1.3. Постановяване на съдебните актове

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе
установено, че съдия Яхова няма постановени съдебни актове, след
изтичане на срока по чл. 235, ал.5 от ГПК, с изключение на 1 дело, а
именно гр.д. № 302/2020г. Забавянето по това дело е от 18 календарни дни.

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства”

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се
спазват стриктно, както и, че делата са маркирани с жълт етикет, каквато е
разпоредбата на чл. 82, ал.5 от ПАС. Съдия Яхова е разпореждала размяна
на книжа, по този вид дела, в деня на образуване на делата.

Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК, по
делата, незабавно след изтичане на срока по чл. 131 от ГПК или
постъпването на отговор на исковата молба. Делата са насрочвани в
триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК съобразно графика на
заседанията на съдия Яхова. Съставен е и писмен доклад. Решенията също
са постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от
ГПК. Така е по гр.д. №№ 52/2020г.; 249/2020г.; 55/2020г.; 248/2020г.; и др.

1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от
ГПК

По проверените дела, по които е постановявано неприсъставено
решение, съдът е указал на страните последствията по чл. 239, ал.1 от ГПК
както с разпорежданията по чл. 131 от ГПК така и с определенията по чл.
140 от същия закон. По всички проверени, дела има отправено искане до
съда за постановяване на неприсъствено решение, поради наличието на
законовите предпоставки. При постановяването на неприсъставените
решения, съдия Яхова е постановявала изрично ответникът да бъде
своевременно уведомен за постановеното решение и същото му е
изпратено съобразно разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК. Така е по гр.д.
№ 643/2020г.

2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
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През проверявания период са обжалвани 42 съдебни акта,
постановени от съдия Гюлфие Яхова. Върнати от въззивната инстанция са
42 акта. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция са 26 или
62 на сто от върнатите актове. Изменени са 5 акта или 12 на сто и са
отменени 11 акта, или 26 на сто.

3. НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2020г.

Към момента на проверката в състава председателстван от съдия
Яхова, има три неприключени дела, образувани преди 01.01.2020г., а
именно гр.д. №№ 2658/2019г.; 3170/2019г.; и 1708/2017г. Гр.д. №
2658/2019г. е преразпределено на съдия Яхова на 21.04.2022г. поради
отвод на съдия Емилия Дончева; гр.д.№ 3170/2019г. е с предмет вещен иск,
а гр.д.№ 1708/2017г. е с предмет иск по КЗ и е спряно на основание чл.
229, ал.1, т. 2 от ГПК.

Към момента на проверката съставът председателстван от съдия
Яхова има 1 спряно гражданско дело, а именно гр.д. № 1708/2017г. Делото
е с предмет иск по КЗ и е спряно на основание чл. 229, ал.1, т. 2 от ГПК.
По делото срочно се извършват необходимите действия за възобновяване
на съдебното дирене.

4. ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират
своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК срочно
след постъпването им. Съдът се произнася в срок с разпореждане за
изпращане препис на противната страна за становище.

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

5.1.Заповедни производства

През проверявания период, в състава председателстван от съдия
Яхова са разгледани общо 105 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417
от ГПК. Всички дела са приключени.

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 2806/2021г.; 2773/2021г.; 3113/2021г.;
2880/2021г.; 535/2020г.; 635/2020г.; 323/2020г.; 96/2020г.; и др.

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След
издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е
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връчван препис от заповедта по чл.411, ал.3 от ГПК. След изтичане срока
за подаване на възражение не се изготвя изрично разпореждане за издаване
на изпълнителен лист. Изпълнява се задължението по чл. 416 от ГПК за
отбелязване на изпълнителния лист  върху заповедта за изпълнение по чл.
410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В
заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на
паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване на
издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че са
правени отбелязвания както върху документа по чл.417 от ГПК, така и
върху заповедта за изпълнение, в съответствие с разпоредбата по чл.418,
ал.2 от ГПК.

5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК

През проверявания период съдия Яхова е разгледала 1 молба по
чл.390 от ГПК, а именно ч.гр.д. №№ 599/2020г.

Съдът се е произнесъл в деня на постъпване на молбата.
Прекратителното определение на съда е подробно и надлежно мотивирано.

5.3. Други частни граждански дела

За проверявания период са разгледани 20 броя други частни
граждански дела, извън заповедните и обезпечителните производства.
Всички дела са приключени.

По делата отнасящи се до защита интересите на малолетни и
непълнолетни лица се изискват и прилагат социални доклади от Дирекция
„Социално подпомагане”, но не се призовават техни представители,
съобразно разпоредбата на чл.15, ал.6 от ЗЗДт.

СЪДИЯ ВЕРА КОЕВА

Съдия Вера Коева,  е с 22 години стаж по чл.164 от ЗСВ. Съдия
Коева е била „Административен ръководител – Председател“ на РС
Благоевград, съгласно решение на СК на ВСС по протокол №
21/25.10.2016г., считано от 03.11.2016г. до 04.11.2021г.

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО
ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд
Благоевград, през 2020г. съдия Коева е разгледала 607 граждански и
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частни граждански дела. Приключени със съдебен акт по същество са 409
дела и с определение за прекратяване 91 дела, или общо 500 дела.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 82 на сто.
В началото на периода е имало 100 несвършени дела, а в края му, съдия
Коева е имала 107 дела. Висящността на състава е увеличена със 7 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд
Благоевград, през 2021г. съдия Коева е разгледала 726 първоинстанционни
граждански и частни граждански дела. Приключени със съдебен акт по
същество са 476 дела и с определение за прекратяване 146 дела, или общо
622 дела. Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на
86 на сто. В началото на периода е имало 107 несвършени дела, а в края му
104 дела. Висящността на състава е намалена с 3 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните граждански дела: гр.
д. №№ 602/2021г.; 1748/2021г.; 1511/2021г.; 2399/2021г.; 2734/2020г.;
56/2020г.; 280/2020г.; 453/2020г.; 120/2020г.; 1919/2020г.; 682/2020г.;
1243/2020г.; 2202/2021г.; 311/2021г.; 31/2021г.; 143/2021г.; и др.

От проверените граждански дела, разгледани от съдия Коева бе
установено следното:

1.1.  Действия на съда по проверка на исковата молба и
подготовка на делото в закрито заседание.

Съдия Коева се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК, или с
разпореждане за оставяне на делото без движение в деня на разпределение
на делото или най-късно на следващия работен ден. Така е по гр.д. №№
1738/2020г.; 280/2020г.; 1511/2021г.; и други.

Определение по чл.140 от ГПК съдът постановява в срок до около
четири календарни дни от постъпване на отговора на исковата молба, или
изтичането на срока за отговор /така по гр.д. № 1748/2021г. – отговорът на
исковата молба е постъпил на 06.08.2021г., а определението по чл. 140 от
ГПК е постановено на 06.08.2021; по гр.д. № 1738/2020г. –отговор на
исковата молба е постъпил на 04.03.2021г., а определението по чл. 140 от
ГПК е постановено на 08.03.2021г.; по гр.д. № 2399/2021г. – отговор на
исковата молба е постъпил на 12.11.2021г., определението по чл. 140 от
ГПК е постановено на 16.12.2021г./. при проверката се установиха и дела
по които произнасянето е било в по-дълъг срок. Така по гр.д. №
2734/2020г. – отговор на исковата молба е постъпил на 08.02.2021г., а
съдът е постановил определението по чл. 140 от ГПК на 01.03.2021г.; по
гр.д. № 602/2021 – отговор на насрещната искова молба е постъпил на
05.07.2021г., а съдът е постановил определението по чл. 140 от ГПК на
20.07.2021г. Определенията са подробни и съдържат проекти за доклади,
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както и произнасяне по допускането на доказателства. Отразяват
задълбочената подготовка на делата в закрито заседание.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание.

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без
движение в открито съдебно заседание

Съдът следи за своевременно връчване на призовките и съобщенията
преди съдебно заседание. При невъзможност за връчване на призовките и
съобщенията, съдът прилага Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина
на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД
„Население”. Делата се разглеждат обикновено в едно до две, рядко в три,
открити съдебни заседания, което обстоятелство показва старание за
задълбочената им предварителна подготовка. Така е по гр.д. №№
1511/2021г.; 1738/2020г.; 2734/2020г.; и други. Като причини за отлагане на
тези дела следва да се посочи необходимостта от изготвяне на съдебни
експертизи, както и тяхното неизготвяне в срок.

По разглежданите през периода 01.01.2020г. - 31.12.2021г. дела,
съдия Коева, по данни от предоставената справка, е постановила
определение за отмяна хода по същество по 4 делa, – гр.д. №№
2948/2021г.; 202/2021г.; 1948/2019г.; и 1149/2019г. Като причини за
възобновяване на производствата по гр.д. №№ 202/2021г.; 1948/2019г.; и
1149/2019г. могат да се посочат необходимостта от назначаване на
съдебноикономическа експертиза, а по гр.д. № 2948/2021г. липсата на
доказателства за активна и пасивна процесуална легитимация на ищците.

1.3. Постановяване на съдебните актове

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе
установено, че съдия Коева няма постановени съдебни актове, след
изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК.

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства”

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се
спазват стриктно, както и, че делата са маркирани с жълт етикет, каквато е
разпоредбата на чл. 82, ал.5 от ПАС. Съдия Коева е разпореждала размяна
на книжа, по този вид дела, в деня на образуване на делата.

Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК, по
делата, незабавно след изтичане на срока по чл. 131 от ГПК или
постъпването на отговор на исковата молба. Делата са насрочвани в
триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК съобразно графика на
заседанията на съдия Коева. Съставен е и писмен доклад. Решенията също
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са постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от
ГПК. Така е по гр.д. №№ 120/2020г.; 682/2020г.; 311/2021г.; 2202/2021г. и
др.

1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от
ГПК

По проверените дела по които е постановявано неприсъставено
решение, съдът е указал на страните последствията по чл. 239, ал.1 от ГПК
както с разпорежданията по чл. 131 от ГПК така и с определенията по чл.
140 от същия закон. По всички проверени, дела има отправено искане до
съда за постановяване на неприсъствено решение, поради наличието на
законовите предпоставки. При постановяването на неприсъставените
решения, съдия Коева е постановявала изрично ответникът да бъде
своевременно уведомен за постановеното решение и същото му е
изпратено съобразно разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК. Така е по гр.д.
№№ 609/2021г.; 192/2021г.; 519/2020г.; 1465/2020г.; и други.

2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

През проверявания период са обжалвани 77 съдебни акта,
постановени от съдия Вера Коева. Върнати от въззивната инстанция са 77
акта. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция са 57 или 74
на сто от върнатите актове. Изменени са 13 акта или 17 на сто и са
отменени 7 акта, или 9 на сто.

3. НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2020г.

Към момента на проверката в състава председателстван от съдия
Коева, има единадесет неприключени дела, образувани преди 01.01.2020г.,
а именно гр.д. №№ 752/2018г. – с предмет чл. 31 от ЗС; 3496/2019г. – с
предмет съдебна делба; 3157/2019г.; 3161/2019г.; 3175/2019г.; 3189/2019г.;
3383/2019г.; 3402/2019г.; 3428/2019г.; 3458/2019г.; 3471/2019г.; - всички с
предмет чл. 178 от ЗМВР. Всички дела са насрочени за разглеждане в
открито заседание.

Към момента на проверката съставът председателстван от съдия
Коева няма спрени граждански дела.

4. ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират
своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК срочно
след постъпването им. Съдът се произнася в срок с разпореждане за
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изпращане препис на противната страна за становище. Така е по гр.д. №№
2144/2020г.; 338/2021г.; 926/2021г.; 1026/2021г.; и други.

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

5.1.Заповедни производства

През проверявания период, в състава председателстван от съдия
Коева са разгледани общо 640 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417
от ГПК. Всички дела са приключени.

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 1236/2020г.; 1904/2020г.; 2205/2020г.;
1895/2020г.; 1897/2021г.; 3141/2021г.; 2825/2021г.; 1350/2021г.; и др.

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
деня на постъпване на заявлението.

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След
издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е
връчван препис от заповедта по чл.411, ал.3 от ГПК. След изтичане срока
за подаване на възражение не се изготвя изрично разпореждане за издаване
на изпълнителен лист. Изпълнява се задължението по чл. 416 от ГПК за
отбелязване на изпълнителния лист  върху заповедта за изпълнение по чл.
410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В
заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на
паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване на
издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че са
правени отбелязвания както върху документа по чл.417 от ГПК, така и
върху заповедта за изпълнение, в съответствие с разпоредбата по чл.418,
ал.2 от ГПК.

5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК

През проверявания период съдия Коева е разгледала 11 молби по
чл.390 от ГПК, а именно ч.гр.д. №№ 758/2021г.; 1008/2021г.; 1279/2021г.;
2121/2021г.; 2238/2021г.; 2526/2020г.; 2304/2020г.; 598/2020г.; 1237/2020г.;
672/2020г.; и 572/2020г.;

Съдът се е произнасял в деня на постъпване на молбите.
Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани. По всички
дела съдът изисква внасянето на гаранция в съответствие с разпоредбата на
чл. 391, ал. 2 от ГПК
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Съдът определя едномесечен срок за предявяване на обезпечения
иск. Началният момент на този срок е съобразен с постановеното през
2017г. Решение №6 по ТД №6/2013г. на ОСГТК на ВКС, и е определен от
съда от деня на постановяване на определението. Всички определения
съдържат предупреждение по чл.390, ал.3 от ГПК за служебна отмяна на
обезпечението при непредставени доказателства за предявен обезпечен
иск. По всички дела се отменя обезпечението при наличие на условията на
чл.390, ал.3 от ГПК.

5.3. Други частни граждански дела

За проверявания период са разгледани 134 броя други частни
граждански дела, извън заповедните и обезпечителните производства.
Всички дела са приключени.

По делата отнасящи се до защита интересите на малолетни и
непълнолетни лица се изискват и прилагат социални доклади от Дирекция
„Социално подпомагане”, но не се призовават техни представители,
съобразно разпоредбата на чл.15, ал.6 от ЗЗДт.

СЪДИЯ ГАБРИЕЛА ТРИЧКОВА

Съдия Габриела Тричкова,  е с 18 години стаж по чл.164  от ЗСВ.
Съдия Тричкова е правораздавала в РС Благоевград до 26.05.2020г.

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО
ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд
Благоевград, до 26.05.2020г. съдия Тричкова е разгледала 213 граждански
и частни граждански дела. Приключени със съдебен акт по същество са
132 дела и с определение за прекратяване 35 дела, или общо 167 дела.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 78 на сто.
В началото на периода е имало 102 несвършени дела, а в края му, съдия
Тричкова е имала 46 дела. Висящността на състава е намалена с 56 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните граждански дела: гр.
д. №№ 28/2020г.; 73/2020г.; 253/2020.г; 629/2020г.; 8/2020г.; 86/2020г.;
12/2020г.; и др.

От проверените граждански дела, разгледани от съдия Тричкова бе
установено следното:

1.1.  Действия на съда по проверка на исковата молба и
подготовка на делото в закрито заседание.
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Съдия Тричкова се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК, или
с разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на до около
7 календарни дни след образуване на делото. Така по гр.д. № 28/2020г. –
делото е образувано на 09.01.2020г., а съдът се е произнесъл с
разпореждане по чл. 131 от ГПК на 10.01.2020г.; по гр.д. № 629/2020г. –
делото е образувано на 08.04.2020г., а съдът се е произнесъл с
разпореждане за оставяне на исковата молба без движение на 15.04.2020г.;
по гр.д.  № 73/2020г.  –  делото е образувано на 14.01.2020г.,  а съдът е
разпоредил размяна на книжа на 16.01.2020г.

Определение по чл.140 от ГПК съдът постановява в срок до около
един месец от постъпване на отговора на исковата молба, или изтичането
на срока за отговор /така по гр.д. № 28/2020г. –отговорът на исковата
молба е постъпил на 29.01.2020г., а определението по чл. 140 от ГПК е
постановено на 17.02.2020г.; по гр.д. № 629/2020г. –отговор на исковата
молба е постъпил на 17.07.2020г., а определението по чл. 140 от ГПК е
постановено на 17.08.2020г.; по гр.д. № 73/2020г. – отговор на исковата
молба е постъпил на 20.02.2020г., определението по чл. 140 от ГПК е
постановено на 21.02.2020г./. Определенията са подробни и съдържат
проекти за доклади, както и произнасяне по допускането на доказателства.
Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито заседание.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание.

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без
движение в открито съдебно заседание

Съдът следи за своевременно връчване на призовките и съобщенията
преди съдебно заседание. При невъзможност за връчване на призовките и
съобщенията, съдът прилага Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина
на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД
„Население”. Делата се разглеждат обикновено в две до три, рядко в
четири, открити съдебни заседания, което обстоятелство показва старание
за задълбочената им предварителна подготовка. Като причини за отлагане
на тези дела следва да се посочи необходимостта от изготвяне на съдебни
експертизи, както и тяхното неизготвяне в срок.

По разглежданите през периода 01.01.2020г. – 26.05.2020г. дела,
съдия Тричкова, по данни от предоставената справка, е постановила
определение за отмяна хода по същество по 3 дела, – гр.д. №№
1699/2017г.; 2436/2019г.; и 610/2019г. Като причини за възобновяване на
производствата могат да се посочат – постъпила молба от страна на
ищците за допълнителна съдебнотехническа експертиза от значение за
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делото, постъпила молба за отвод на съдията докладчик и установена
недопустимост на предявения иск.

1.3. Постановяване на съдебните актове

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе
установено, че съдия Тричкова има постановени съдебни актове, след
изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК по 18 дела. Забавянето по тези
дела варира от 5 календарни дни до 2 месеца и 21 дни. С оглед
професионалния опит на съдия Тричкова, това забавяне може да бъде
преодоляно.

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства”

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се
спазват стриктно, както и, че делата са маркирани с жълт етикет, каквато е
разпоредбата на чл. 82, ал.5 от ПАС. Съдия Тричкова е разпореждала
размяна на книжа, по този вид дела, в деня на образуване на делата.

Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК, по
делата, незабавно след изтичане на срока по чл. 131 от ГПК или
постъпването на отговор на исковата молба. Делата са насрочвани в
триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК съобразно графика на
заседанията на съдия Тричкова. Съставен е и писмен доклад. Решенията
също са постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на
чл.316 от ГПК. Така е по гр.д. №№ 8/2020г.; 694/2020г.; и 86/2020г.

1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от
ГПК

За периода до 26.05.2020г. съдия Тричкова не е постановявала
неприсъставени решения.

2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

През проверявания период са обжалвани 38 съдебни акта,
постановени от съдия Габриела Тричкова. Върнати от въззивната
инстанция са 38 акта. Напълно потвърдените актове от въззивната
инстанция са 31 или 82 на сто от върнатите актове. Изменени са 4 акта или
11 на сто и са отменени 3 акта, или 7 на сто.

3. НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2020г.

Към момента на проверката в състава председателстван от съдия
Тричкова, има седемнадесет неприключено дело, образувано преди
01.01.2020г., а именно гр.д. №№ 1637/2013г. – с предмет чл. 34 от ЗС;
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967/2017г. – с предмет съдебна делба; 1137/2017г. – с предмет вещен иск;
2701/2018г. – с предмет съдебна делба; 2721/2018г. – с предмет съдебна
делба; 3051/2019г.; 3159/2019г.; 3160/2019г.; 3162/2019г.; 3188/2019г.;
3307/2019г.; 3395/2019г.; 3397/2019г.; 3403/2019г.; 3467/2019г.;
3467/2019г.; и 3468/2019г.; всички с предмет чл. 178 от ЗМВР.

Към момента на проверката съставът председателстван от съдия
Тричкова има 3 спрени граждански дела, а именно гр.д. №№ 525/2020г.;
1137/2021г.; и 1637/2013г. Гр.д. №№ 525/2020г.; 1137/2021г.; са спрени на
основание чл. 229, ал.1, т. 4 от ГПК, а гр.д. № 1637/2013г. е спряно на
основание чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК. По всички спрени дела срочно се
извършват необходимите действия за възобновяване на съдебното дирене.

4. ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират
своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК срочно
след постъпването им. Съдът се произнася в срок с разпореждане за
изпращане препис на противната страна за становище.

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

5.1.Заповедни производства

През проверявания период, до 26.05.2020г., в състава
председателстван от съдия Тричкова са разгледани общо 52 дела,
образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са
приключени.

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 358/2020г.; 142/2020г.; 254/2020г.;
334/2020г.; и др.

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След
издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е
връчван препис от заповедта по чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се
задължението по чл. 416 от ГПК за отбелязване на изпълнителния лист
върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В
заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на
паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване на
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издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че са
правени отбелязвания както върху документа по чл.417 от ГПК, така и
върху заповедта за изпълнение, в съответствие с разпоредбата по чл.418,
ал.2 от ГПК.

5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК

През проверявания период съдия Тричкова е разгледала 4 молби по
чл.390 от ГПК, а именно ч.гр.д. №№ 600/2020г.; 59/2020г.; 304/2020г.; и
473/2020г.

Съдът се е произнасял в деня на постъпване на молбите.
Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани.

Съдът определя едномесечен срок за предявяване на обезпечения
иск. Началният момент на този срок е съобразен с постановеното през
2017г. Решение №6 по ТД №6/2013г. на ОСГТК на ВКС, и е определен от
съда от деня на постановяване на определението. Всички определения
съдържат предупреждение по чл.390, ал.3 от ГПК за служебна отмяна на
обезпечението при непредставени доказателства за предявен обезпечен
иск. По всички дела се отменя обезпечението при наличие на условията на
чл.390, ал.3 от ГПК.

5.3. Други частни граждански дела

За проверявания период са разгледани 15 броя други частни
граждански дела, извън заповедните и обезпечителните производства.
Всички дела са приключени.

По делата отнасящи се до защита интересите на малолетни и
непълнолетни лица се изискват и прилагат социални доклади от Дирекция
„Социално подпомагане”, но не се призовават техни представители,
съобразно разпоредбата на чл.15, ал.6 от ЗЗДт.

СЪДИЯ ДИМИТЪР БЕРОВСКИ

Съдия Димитър Беровски,  е с 9 години стаж по чл.164 от ЗСВ и
правораздава в РС Благоевград от 2016г.

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО
ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд
Благоевград, през 2020г. съдия Беровски е разгледал 600 граждански и
частни граждански дела. Приключени със съдебен акт по същество са 400
дела и с определение за прекратяване 73 дела, или общо 473 дела.
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Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 79 на сто.
В началото на периода е имало 100 несвършени дела, а в края му, съдия
Беровски е имал 127 дела. Висящността на състава е увеличена с 27 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд
Благоевград, през 2021г. съдия Беровски е разгледал 749
първоинстанционни граждански и частни граждански дела. Приключени
със съдебен акт по същество са 516 дела и с определение за прекратяване
117 дела, или общо 633 дела. Съотношението на приключени към
разгледани дела възлиза на 85 на сто. В началото на периода е имало 127
несвършени дела, а в края му 116 дела. Висящността на състава е намалена
с 11 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните граждански дела: гр.
д. №№ 742/2021г.; 810/2021г.; 930/2021г.; 451/2021г.; 1209/20250г.;
608/2020г.; 1454/2020г.; 2091/2020г.; 683/2020г.; 1242/2020г.; 789/2020г.;
2120/2021г.; 1385/2021г.; 199/2021г. и др.

От проверените граждански дела, разгледани от съдия Беровски бе
установено следното:

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и
подготовка на делото в закрито заседание.

Съдия Беровски извършва проверка на исковата молба в деня на
образуване на делото или най-късно на следващия работен ден. Така е по
гр.д. № 2091/2020г.; 2729/2021г.; 742/2021г. и други.

Определение по чл.140 от ГПК съдът постановява в рамките на до
около един месец от деня на постъпване на отговор на исковата молба или
изтичане на срока за представяне на отговор. Така по гр.р. № 1209/2020г. –
отговор на исковата молба е постъпил в съда на 12.02.2021г., а съдът е
постановил определение по чл. 140 от ГПК на 17.03.2021г.; по гр.д. №
1454/2020г. – отговор на исковата молба е постъпил на 03.02.2021г.;, а
съдът е постановил определение по чл. 140 от ГПК на 17.02.2021г; по гр.д.
№ 451/2021г. – отговор на исковата молба е постъпил на 22.07.2021г.;, а
определението по чл. 140 от ГПК е постановено на 23.07.2021г.
Определенията са подробни и съдържат проекти за доклади, както и
произнасяне по допускането на доказателства, включително и назначаване
на експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито
заседание. По делата с правно основание чл.422 от ГПК, заповедните
производства се изискват и прилагат към делото още в деня на докладване.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание.
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Делата се разглеждат обикновено в едно до две, в редки случаи до
три съдебни заседания. По проверените дела не бе констатирано оставяне
на делата без движение в открито съдебно заседание. При проверката се
установиха дела с насрочени повече от три съдебни заседания, като по
гр.д. № 2091/2020г. са проведени 5 открити заседания, а по гр.д. №
810/2021г. са проведени 4 открити заседания. Като причини за отлагане на
заседанията могат да се посочи необходимостта от изготвяне на съдебни
експертизи, както и тяхното неизготвяне в срок.

Не бяха установени отлагания на насрочени дела поради нередовно
призоваване на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване
на призовките и съобщенията. Не бяха установени случаи на прилагане на
Наредба № 14 за Реда и начина на предоставяне достъп на органите на
съдебната власт до НБД „Население”. Не бяха констатирани случаи на
отлагане на съдебни заседания поради неявяване на вещи лица, или
неизготвена в срок експертиза.

По разглежданите през периода 01.01.2020г. - 31.12.2021г. дела,
съдия Беровски, по данни от предоставената справка, има две постановени
определения за отмяна хода по същество – по гр.д. №№ 944/2020г.; и
3322/2019г.. Като причини за отмяна хода по същество и по двете дела,
може да се посочи установена в срока за постановяване на съдебното
решение недопустимост на иска.

1.3. Постановяване на съдебните актове

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе
установено, че съдия Беровски има постановени съдебни актове, след
изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК по 4 дела. Просрочието варира от
3 календарни дни до 19 календарни дни. Предвид професионалния опит на
съдия Беровски, това забавяне може да бъде преодоляно.

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства”

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се
спазват неотклонно, както и, че делата са маркирани с жълт етикет, каквато
е разпоредбата на чл. 82, ал.5 от ПАС. Съдия Беровски е разпореждал
размяна на книжа, по делата, в деня на докладване на съответното дело.
Така е по гр.д. № 683/2020г.; 1242/2020г.; 789/2020г.; и други.

Съдът се е произнасял с определение по чл.312, ал.1 от ГПК, а не с
разпореждане чл.312, ал.1 от ГПК, отново незабавно след постъпване на
отговора, или изтичане на срока за отговор. Така е по гр.д. № 802/2020г.;
2120/2021г.; 1385/2021г. и др. Делата са насрочвани в триседмичния срок
по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Съставен е и писмен доклад. Решенията по
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делата са постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на
чл.316 от ГПК.

1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от
ГПК

По проверените дела съдът е указал на страните последствията по чл.
239, ал.1 от ГПК както с разпорежданията по чл. 131 от ГПК така и с
определенията по чл. 140 от същия закон. По всички проверени, дела има
отправено искане до съда за постановяване на неприсъствено решение,
поради наличието на законовите предпоставки. Съдия Беровски е
постановявал изрично ответникът да бъде своевременно уведомен за
постановеното решение но същото му е изпратено съобразно разпоредбата
на чл.240, ал.1 от ГПК.

2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

През проверявания период са обжалвани 65 съдебни акта,
постановени от съдия Димитър Беровски. Върнати от въззивна инстанция с
резултат са 65 акта. Напълно потвърдени са 43 акта, или 66 на сто;
изменени са 13 акта, или 20 на сто от върнатите актове; отменени са 9
акта, или 14 на сто.

3.НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2020г.

Към момента на проверката в съставa председателстван от съдия
Беровски, има 15 неприключени дела, образувани преди 01.01.2020г., а
именно гр.д. №№ 1001/2019г.; 2464/2019г.; 2494/2019г.; 3184/2019г.;
3306/2019г.; 3314/2019г.; 3343/2019г.; 3382/2019г.; 3384/2019г.;
3430/2019г.; 3433/2019г.; 3465/2019г.; 3469/2019г.; 3470/2019г.; и
2341/2019г. Всички дела са насрочени за разглеждане.

Към момента на проверката съставът на съдия Беровски има спрени
3 дела, а именно гр.д. №№ 1459/2021г.; 2564/2021г.; и 3040/2021г.. Гр.д. №
2564/2021г. е спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, като към
момента на проверката срокът по чл. 231 от ГПК не е изтекъл. Гр.д. №
1459/2021г. е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК и по делото се
извършват редовно справки относно движението на преюдициалния спор.
Гр.д. № 3040/2021г.; е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.2 от ГПК.

4. ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират
своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага
след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за
изпращане препис на противната страна за становище.
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5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

5.1.Заповедни производства

През проверявания период, в състава председателстван от съдия
Беровски са разгледани общо 639 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл.
417 от ГПК. Всички дела са приключени.

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 1841/2020г.; 1776/2020г.; 1963/2020г.;
928/2020г.; 3054/2021г.; 2475/2021г. 1558/2021г.; 2688/2021г. и др.

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
деня на постъпване на заявлението.

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След
издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е
връчван препис от заповедта по чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се
задължението по чл. 416 от ГПК за отбелязване на изпълнителния лист
върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В
заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на
паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване на
издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че са
правени отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК и върху
заповедта за изпълнение, в съответствие с разпоредбата по чл.418, ал.2 от
ГПК.

5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК

През проверявания период съдия Беровски е разгледал 12 молби по
чл.390 от ГПК, а именно ч.гр.д. №№ 566/2020г.; 2391/2020г.; 1116/2020г.;
2321/2020г.; 1231/2020г.; 172/2020г.; 1064/2020г.; 1769/2020г.; 597/2021г.;
2734/2021г.; 1827/2021г.; и 2816/2021г..

Съдът се е произнасял в деня на постъпване на молбите.
Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани.

Съдът определя едномесечен срок за предявяване на обезпечения
иск. Началният момент на този срок е съобразен с постановеното през
2017г. Решение №6 по ТД №6/2013г. на ОСГТК на ВКС, и е определен от
съда от момента на постановяване на определението. Всички определения
съдържат предупреждение по чл.390, ал.3 от ГПК за служебна отмяна на
обезпечението при непредставени доказателства за предявен обезпечен
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иск. По всички дела се отменя обезпечението при наличие на условията на
чл.390, ал.3 от ГПК.

5.3. Други частни граждански дела

За проверявания период са разгледани 127 броя други частни
граждански дела, извън заповедните и обезпечителните производства.
Всички дела са приключени.

По делата отнасящи се до защита интересите на малолетни и
непълнолетни лица се изискват и прилагат социални доклади от Дирекция
„Социално подпомагане”, но не се призовават техни представители,
съобразно разпоредбата на чл.15, ал.6 от ЗЗДт.

СЪДИЯ ЕМИЛИЯ ДОНЧЕВА

Съдия Емилия Дончева,  е с 11 години стаж по чл.164 от ЗСВ.
Съдия Дончева правораздава в РС Благоевград от 2013г.

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО
ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд
Благоевград, през 2020г. съдия Дончева е разгледала 605 граждански и
частни граждански дела. Приключени със съдебен акт по същество са 358
дела и с определение за прекратяване 127 дела, или общо 485 дела.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 80 на сто.
В началото на периода е имало 99 несвършени дела, а в края му, съдия
Дончева е имала 120 дела. Висящността на състава е увеличена с 21 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд
Благоевград, през 2021г. съдия Дончева е разгледала 783
първоинстанционни граждански и частни граждански дела. Приключени
със съдебен акт по същество са 483 дела и с определение за прекратяване
148 дела, или общо 631 дела. Съотношението на приключени към
разгледани дела възлиза на 81 на сто. В началото на периода е имало 120
несвършени дела, а в края му 152 дела. Висящността на състава е
увеличена с 32 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните граждански дела: гр.
д. №№ 2737/2020г.; 1668/2020г.; 283/2020г.; 2111/2020г.; 352/2021г.;
448/2021г.; 1218/2021г.; 1979/2021г.; 1002/2020г.; 885/2020г.; 537/2020г.;
1451/2020г.; 56/2021г.; 2720/2020г.; и др.

От проверените граждански дела, разгледани от съдия Дончева бе
установено следното:
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1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и
подготовка на делото в закрито заседание.

Съдия Дончева се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК, или с
разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на до 10
календарни дни след образуване на делото. Така по гр.д. № 283/2020г. –
делото е образувано на 10.02.2020г., а съдът се е произнесъл с
разпореждане за оставяне на исковата молба без движение на 11.02.2020г.;
по гр.д. № 352/2021г. – делото е образувано на 12.02.2021г., а съдът се е
произнесъл с разпореждане за оставяне на исковата молба без движение на
15.02.2021г.; по гр.д. № 1979/2021г. – делото е образувано на 30.07.2021г.,
а съдът е разпоредил размяна на книжа на 09.08.2021г.

Определение по чл.140 от ГПК съдът постановява в срок до около
един месец от постъпване на отговора на исковата молба, или изтичането
на срока за отговор /така по гр.д. № 283/2020г. –отговорът на исковата
молба е постъпил на 03.06.2020г., а определението по чл. 140 от ГПК е
постановено на 12.06.2020г.; по гр.д. № 322/2021г. –отговор на исковата
молба е постъпил на 21.04.2021г., а определението по чл. 140 от ГПК е
постановено на 19.05.2021г.; по гр.д. № 1638/2020г. – отговор на исковата
молба е постъпил на 15.02.2021г., определението по чл. 140 от ГПК е
постановено на 14.03.2021г./. Определенията са подробни и съдържат
проекти за доклади, както и произнасяне по допускането на доказателства.
Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито заседание.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание.

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без
движение в открито съдебно заседание

Съдът следи за своевременно връчване на призовките и съобщенията
преди съдебно заседание. При невъзможност за връчване на призовките и
съобщенията, съдът прилага Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина
на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД
„Население”. Делата се разглеждат обикновено в едно до две, открити
съдебни заседания, което обстоятелство показва старание за задълбочената
им предварителна подготовка. При проверката се установиха дела с повече
от три съдебни заседания – така по гр.д. №№ 1668/2020г.; 1638/2020г.; и
322/2021г. са проведени по 4 открити съдени заседания, а по гр.д. №
2111/2020г. са проведени 5 открити съдебни заседания. Като причини за
отлагане на тези дела следва да се посочи необходимостта от изготвяне на
съдебни експертизи, както и тяхното неизготвяне в срок.



35/57

По разглежданите през периода 01.01.2020г. - 31.12.2021г. дела,
съдия Дончева, по данни от предоставената справка, е постановила
определение за отмяна хода по същество по 4 дело, – гр.д. №№ 865/2019г.;
2446/2019г.; 2721/2019г.; и 709/2020г.. Като причини за отмяна хода по
същество могат да се посочат констатирани нердовности на исковата
молба и на обявения доклад по делото, както и молба от ответника за
възобновяване на производство по чл. 51 от ЗН във вр. с чл. 530 от ГПК.

1.3. Постановяване на съдебните актове

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе
установено, че съдия Дончева има постановени съдебни актове, след
изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК по 4 дела. Забавянето по тези
дела варира от 2 календарни дни до 13 календарни дни.

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства”

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се
спазват стриктно, както и, че делата са маркирани с жълт етикет, каквато е
разпоредбата на чл. 82, ал.5 от ПАС. Съдия Дончева е разпореждала
размяна на книжа, по този вид дела, в деня на образуване на делата.

Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК, по
делата, незабавно след изтичане на срока по чл. 131 от ГПК или
постъпването на отговор на исковата молба. Делата са насрочвани в
триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК съобразно графика на
заседанията на съдия Дончева. Съставен е и писмен доклад. Решенията
също са постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на
чл.316 от ГПК. Така е по гр.д. №№ 885/2020г.; 2219/2020г.; 1386/2021г.; и
др.

1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от
ГПК

По проверените дела по които е постановявано неприсъставено
решение, съдът е указал на страните последствията по чл. 239, ал.1 от ГПК
както с разпорежданията по чл. 131 от ГПК така и с определенията по чл.
140 от същия закон. По всички проверени, дела има отправено искане до
съда за постановяване на неприсъствено решение, поради наличието на
законовите предпоставки. При постановяването на неприсъставените
решения, съдия Дончева е постановявала изрично ответникът да бъде
своевременно уведомен за постановеното решение и същото му е
изпратено съобразно разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК. Така е по гр.д.
№№ 1002/2020г.; 2698/2020г.; 198/2021г.; и други.

2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
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През проверявания период са обжалвани 47 съдебни акта,
постановени от съдия Емилия Дончева. Върнати от въззивната инстанция
са 47 акта. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция са 38
или 81 на сто от върнатите актове. Изменени са 2 акта или 4 на сто и са
отменени 7 акта, или 15 на сто.

3. НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2020г.

Към момента на проверката в състава председателстван от съдия
Дончева, има 19 неприключени дела, образувани преди 01.01.2020г., а
именно гр.д. № 1525/2018г.; 1845/2018г.; 2430/2018г.; 61/2019г.; 397/2019г.;
923/2019г.; 1752/2019г.; 2055/2019г.; 3134/2019г.; 3156/2019г.; 3171/2019г.;
3185/2019г.; 3311/2019г.; 3344/2019г.; 3385/2019г.; 3396/2019г.;
3461/2019г.; 3462/2019г.; 3474/2019г.; Делата са основно с предмет чл. 178
от ЗМВР и са насрочени за разглеждане след спиране по преюдициален
спор.

Към момента на проверката съставът председателстван от съдия
Дончева има 6 спрени граждански дела, а именно гр.д. №№ 238/2022г.;
2846/2021г.; 2059/2021г.; 1997/2021г.; и 2628/2021г.; са спряни на
основание чл.  229,  ал.1,  т.1  от ГПК,  а гр.д.  № 61/2019г.  е спряно на
основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК. По всички спрени дела срочно се
извършват необходимите действия за възобновяване на съдебното дирене
или съответното му прекратяване на основание чл. чл. 231, ал.1 от ГПК.

4. ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират
своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК срочно
след постъпването им. Съдът се произнася в срок с разпореждане за
изпращане препис на противната страна за становище.

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

5.1.Заповедни производства

През проверявания период, в състава председателстван от съдия
Дончева са разгледани общо 667 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл.
417 от ГПК. Всички дела са приключени.

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 148/2021г.; 2768/2021г.; 2972/2021г.;
285/2021г.; 2200/2020г.; 2206/2020г.; 2414/2020г.; 2534/2020г.; и др.
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Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
деня на постъпване на заявлението.

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След
издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е
връчван препис от заповедта по чл.411, ал.3 от ГПК. След изтичане срока
за подаване на възражение се изготвя изрично разпореждане за издаване на
изпълнителен лист. Изпълнява се задължението по чл. 416 от ГПК за
отбелязване на изпълнителния лист  върху заповедта за изпълнение по чл.
410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В
заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на
паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване на
издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че са
правени отбелязвания както върху документа по чл.417 от ГПК, така и
върху заповедта за изпълнение, в съответствие с разпоредбата по чл.418,
ал.2 от ГПК.

5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК

През проверявания период съдия Дончева е разгледала 12 молби по
чл.390 от ГПК, а именно ч.гр.д. №№ 8/2021г.; 1799/2021г.; 1987/2021г.;
2552/2021г.; 3127/2021г.; 523/2020г.; 583/2020г.; 675/2020г.; 1952/2020г.;
2147/2020г.; 1921/2020г.; 1827/2020.г.

Съдът се е произнасял в деня на постъпване на молбите.
Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани.

Съдът определя едномесечен срок за предявяване на обезпечения
иск. Началният момент на този срок е съобразен с постановеното през
2017г. Решение №6 по ТД №6/2013г. на ОСГТК на ВКС, и е определен от
съда от деня на постановяване на определението и след заплащане на
парична гаранция по чл. 391, ал.2 от ГПК. Всички определения съдържат
предупреждение по чл.390, ал.3 от ГПК за служебна отмяна на
обезпечението при непредставени доказателства за предявен обезпечен
иск. По всички дела се отменя обезпечението при наличие на условията на
чл.390, ал.3 от ГПК.

5.3. Други частни граждански дела

За проверявания период са разгледани 137 броя други частни
граждански дела, извън заповедните и обезпечителните производства.
Всички дела са приключени.
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По делата отнасящи се до защита интересите на малолетни и
непълнолетни лица се изискват и прилагат социални доклади от Дирекция
„Социално подпомагане”, но не се призовават техни представители,
съобразно разпоредбата на чл.15, ал.6 от ЗЗДт.

СЪДИЯ СИЛВИЯ НИКОЛОВА

Съдия Силвия Николова,  е с 22 години стаж по чл.164 от ЗСВ.
Съдия Николова правораздава в РС Благоевград от 2014г.

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО
ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд
Благоевград, през 2020г. съдия Николова е разгледала 677 граждански и
частни граждански дела. Приключени със съдебен акт по същество са 351
дела и с определение за прекратяване 86 дела, или общо 437 дела.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 65 на сто.
В началото на периода е имало 154 несвършени дела, а в края му, съдия
Николова е имала 240 дела. Висящността на състава е увеличена с 86 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд
Благоевград, през 2021г. съдия Николова е разгледала 836
първоинстанционни граждански и частни граждански дела. Приключени
със съдебен акт по същество са 482 дела и с определение за прекратяване
119 дела, или общо 601 дела. Съотношението на приключени към
разгледани дела възлиза на 72 на сто. В началото на периода е имало 240
несвършени дела, а в края му 235 дела. Висящността на състава е намалена
с 5 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните граждански дела: гр.
д. №№ 1806/2021г.; 2331/2021г.; 750/2021г.; 1207/2021г.; 1380/2020г.;
2392/2020г.; 131/2020г.; 69/2020г.; 1134/2020г.; 273/2020г.; 543/2021г.;
1988/2021г.; 1/2020г.; 693/2020г.; 358/2021г.; 2006/2020г.; и др.

От проверените граждански дела, разгледани от съдия Николова бе
установено следното:

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и
подготовка на делото в закрито заседание.

Съдия Николова се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК, или
с разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на около 7
календарни дни след образуване на делото. Така по гр.д. № 1380/2020г. –
делото е образувано на 03.08.2020г., а съдът се е оставил исковата молба
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без движение с разпореждане от 14.08.2020г.; по гр.д. № 1478/2020г. –
делото е образувано на 11.08.2020г., а съдът се е произнесъл с
разпореждане за размяна на книжа на 13.08.2020г.; по гр.д. № 1964/2021г. –
делото е образувано на 28.07.2021г., а съдът е извършил проверка на
исковата молба на 28.07.2021г.

Определение по чл.140 от ГПК съдът постановява в срок до около
два месеца от постъпване на отговора на исковата молба, или изтичането
на срока за отговор /така по гр.д. № 1478/2020г. –отговорът на исковата
молба е постъпил на 23.09.2020г., а определението по чл. 140 от ГПК е
постановено на 24.09.2020; по гр.д. № 750/2021г. –отговор на исковата
молба е постъпил на 16.04.2021г., а определението по чл. 140 от ГПК е
постановено на 12.05.2021г.; по гр.д. № 1380/2020г. – отговор на исковата
молба е постъпил на 01.04.2021г., определението по чл. 140 от ГПК е
постановено на 10.06.2021г./. При проверката се установи и дело по което
съдът се е произнесъл в по-дълъг срок, така по гр.д. № 131/2020г. – отговор
на исковата молба е постъпил в съда на 28.02.2020г., а съдът е постановил
определение по чл. 140 от ГПК на 14.07.2020г. Определенията са подробни
и съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по допускането на
доказателства. Отразяват старание за задълбочена подготовка на делата в
закрито заседание.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание.

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без
движение в открито съдебно заседание

Съдът следи за своевременно връчване на призовките и съобщенията
преди съдебно заседание. При невъзможност за връчване на призовките и
съобщенията, съдът прилага Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина
на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД
„Население”. Делата се разглеждат обикновено в едно до две, рядко в три,
открити съдебни заседания, което обстоятелство показва старание за
задълбочената им предварителна подготовка. При проверката се установи
дело с повече от три съдебни заседания – така по гр.д. № 131/2020г. са
проведени 4 открити съдебни заседания. Като причини за отлагане на тези
дела следва да се посочи необходимостта от изготвяне на съдебни
експертизи, както и тяхното неизготвяне в срок.

По разглежданите през периода 01.01.2020г. - 31.12.2021г. дела,
съдия Николова, по данни от предоставената справка, е постановила
определение за отмяна хода по същество по 4 дела, – гр.д. №№
2614/2019г.; 2613/2019г.; 2615/2019г.; и 1389/2020г. Като причини за
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възобновяване на производствата могат да се посочат констатирани
нередовности в молбата по чл. 51 от СК и непроизнасяне на съда по
направено искане за частично оттегляне на иска при допуснато изменение
на същия.

1.3. Постановяване на съдебните актове

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе
установено, че съдия Николова има постановени съдебни актове, след
изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК по 117 дела. Забавянето по тези
дела варира от 16 календарни дни до 4 месеца и 22 дни. С оглед
професионалния опит на съдия Николова, това забавяне следва да бъде
преодоляно.

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства”

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се
спазват стриктно, както и, че делата са маркирани с жълт етикет, каквато е
разпоредбата на чл. 82, ал.5 от ПАС. Съдия Николова е разпореждала
размяна на книжа, по този вид дела, в деня на образуване на делата.

Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК, по
делата, незабавно след изтичане на срока по чл. 131 от ГПК или
постъпването на отговор на исковата молба. При проверката се установи и
дело по което съдът се е произнесъл в по-дълъг срок, така по гр.д. №
543/2021г. – срокът за отговор на исковата молба е изтекъл на 11.04.2021г.,
а съдът е постановил разпореждане по чл. 312 от ГПК на 26.04.2021г.
Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК
съобразно графика на заседанията на съдия Николова. Съставен е и писмен
доклад. Решенията също са постановявани в двуседмичен срок, съобразно
разпоредбата на чл.316 от ГПК. Така е по гр.д. №№ 1134/2020г.;
543/2021г.; и др. При проверката се установиха и дела при които
двуседмичният срок не е спазен така по гр.д. № 194/2020г. – делото е
обявено за решаване на 29.07.2020г., а съдът е постановил решението си на
05.10.2020г.; по гр.д. № 310/2021г. – делото е обявено за решаване на
31.05.2021г., а решението е обявено на 10.08.2021г.

1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от
ГПК

По проверените дела по които е постановявано неприсъставено
решение, съдът е указал на страните последствията по чл. 239, ал.1 от ГПК
както с разпорежданията по чл. 131 от ГПК така и с определенията по чл.
140 от същия закон. По всички проверени, дела има отправено искане до
съда за постановяване на неприсъствено решение, поради наличието на



41/57

законовите предпоставки. При постановяването на неприсъставените
решения, съдия Николова е постановявала изрично ответникът да бъде
своевременно уведомен за постановеното решение и същото му е
изпратено съобразно разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК. Така е по гр.д.
№№ 320/2020г.; 2564/200г.; 193/2021г.; 358/2021г. и други.

2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

През проверявания период са обжалвани 51 съдебни акта,
постановени от съдия Силвия Николова. Върнати от въззивната инстанция
са 51 акта. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция са 25
или 49 на сто от върнатите актове. Изменени са 16 акта или 31 на сто и са
отменени 10 акта, или 20 на сто.

3. НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2020г.

Към момента на проверката в състава председателстван от съдия
Николова, има тридесет и шест неприключени дела, образувани преди
01.01.2020г., а именно гр.д. №№ 500/2006г. и 83/2015г. – с предмет чл. 97
от ГПК; 3019/2013г., 304/2018г., 3114/2019г., 252/2017г. и 1165/2019г. – с
предмет съдебна делба; 675/2017г. и 3300/2017г. – с предмет чл. 124 от
ГПК; 1206/2017г. – с предмет чл. 49 от ЗЗД; 3426/2017г. и 2112/2019г. – с
предмет вещен иск; 355/2018г., 1927/2019г., 481/2019г., 551/2019г. и
2236/2019г. – с предмет чл. 422 от ГПК; 395/2018г. и 1993/2019г. – с
предмет чл. 86 от ЗЗД; 1023/2019г. – с предмет приемане на наследство под
опис; 2614/2019г., 2615/2019г., 2653/2019г., 3155/2019г., 3158/2019г.,
3173/2019г., 3174/2019г., 3309/2019г., 3312/2019г., 3381/2019г., 3394/2019г.,
3404/2019г., 3405/2019г., 3431/2019г., 3459/2019г., и 3466/2019г. – с
предмет чл. 178 от ЗМВР.

Към момента на проверката съставът председателстван от съдия
Николова има 2 спрени граждански дела, а именно гр.д. №№ 1171/2021г.; и
83/2015г. – спрени на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК. По всички
спрени дела срочно се извършват необходимите действия за възобновяване
на съдебното дирене.

4. ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират
своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК срочно
след постъпването им. Съдът се произнася в срок с разпореждане за
изпращане препис на противната страна за становище.
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5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

5.1.Заповедни производства

През проверявания период, в състава председателстван от съдия
Николова са разгледани общо 656 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл.
417 от ГПК. Всички дела са приключени.

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 2401/2020г.; 2082/2020г.; 114/2020г.;
1183/2020г.; 299/2021г.; 275/2021г.; 300/2021г.; 363/2021г.; и др.

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След
издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е
връчван препис от заповедта по чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се
задължението по чл. 416 от ГПК за отбелязване на изпълнителния лист
върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В
заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на
паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване на
издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че са
правени отбелязвания както върху документа по чл.417 от ГПК, така и
върху заповедта за изпълнение, в съответствие с разпоредбата по чл.418,
ал.2 от ГПК.

5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК

През проверявания период съдия Николова е разгледала 13 молби
по чл.390 от ГПК, а именно ч.гр.д. №№ 343/2021г.; 984/2021г.; 1436/2021г.;
1742/2021г.; 2096/2021г.; 2701/2021г.; 1136/2020г.; 2498/2020г.; 582/2020г.;
2683/2020г.; 2307/2020г.; 602/2020г.; и 1075/2020г.;

Съдът се е произнасял в деня на постъпване на молбите.
Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани.

Съдът определя едномесечен срок за предявяване на обезпечения
иск. Началният момент на този срок е съобразен с постановеното през
2017г. Решение №6 по ТД №6/2013г. на ОСГТК на ВКС, и е определен от
съда от деня на постановяване на определението. Всички определения
съдържат предупреждение по чл.390, ал.3 от ГПК за служебна отмяна на
обезпечението при непредставени доказателства за предявен обезпечен
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иск. По всички дела се отменя обезпечението при наличие на условията на
чл.390, ал.3 от ГПК.

5.3. Други частни граждански дела

За проверявания период са разгледани 138 броя други частни
граждански дела, извън заповедните и обезпечителните производства.
Всички дела са приключени.

По делата отнасящи се до защита интересите на малолетни и
непълнолетни лица се изискват и прилагат социални доклади от Дирекция
„Социално подпомагане”, но не се призовават техни представители,
съобразно разпоредбата на чл.15, ал.6 от ЗЗДт.

С решение на СК на ВСС по протокол № 26/28.06.2022г., съдия
Силвия Николова е преместена на основание чл. 160 и чл. 193, ал.6 от
ЗСВ на длъжност съдия от РС Благоевград в СРС, считано от
01.10.2022г.

СЪДИЯ ТАТЯНА БОГОЕВА-МАРКОВА

Съдия Татяна Богоева-Маркова,  е с 19 години стаж по чл.164 от
ЗСВ. Съдия Богоева-Маркова правораздава в РС Благоевград от 2009г.

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО
ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд
Благоевград, през 2020г. съдия Богоева-Маркова е разгледала 619
граждански и частни граждански дела. Приключени със съдебен акт по
същество са 388 дела и с определение за прекратяване 98 дела, или общо
486 дела. Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на
79 на сто. В началото на периода е имало 96 несвършени дела, а в края му,
съдия Богоева-Маркова е имала 133 дела. Висящността на състава е
увеличена с 37 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Районен съд
Благоевград, през 2021г. съдия Богоева-Маркова е разгледала 705
първоинстанционни граждански и частни граждански дела. Приключени
със съдебен акт по същество са 457 дела и с определение за прекратяване
128 дела, или общо 585 дела. Съотношението на приключени към
разгледани дела възлиза на 83 на сто. В началото на периода е имало 133
несвършени дела, а в края му 120 дела. Висящността на състава е намалена
с 13 дела.
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Чрез случаен подбор бяха проверени следните граждански дела: гр.
д. №№ 1969/2021г.; 3121/2021г.; 1172/2021г.; 885/2021г.; 422/2020г.;
793/2020г.; 1737/2020г.; 1249/2020г.; 2486/2020г.; 2993/2021г.; 557/2020г.;
200/2021г.; 1240/2021г.;1310/2020г.; и др.

От проверените граждански дела, разгледани от съдия Богоева-
Маркова бе установено следното:

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и
подготовка на делото в закрито заседание.

Съдия Богоева-Маркова се произнася с Разпореждане по чл.131 от
ГПК, или с разпореждане за оставяне на делото без движение в деня на
разпределение на делото или най-късно следващия работен ден. Така е по
гр.д. №№ 422/2020г.; 2328/2020г.; 1969/2021г.; и други.

Определение по чл.140 от ГПК съдът постановява в отново
незабавно след изтичане срока за отговор или постъпване на отговор на
исковата молба. Определенията са подробни и съдържат проекти за
доклади, както и произнасяне по допускането на доказателства. Отразяват
задълбочената подготовка на делата в закрито заседание.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание.

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без
движение в открито съдебно заседание

Съдът следи за своевременно връчване на призовките и съобщенията
преди съдебно заседание. При невъзможност за връчване на призовките и
съобщенията, съдът прилага Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина
на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД
„Население”. Делата се разглеждат обикновено в едно до две, открити
съдебни заседания, което обстоятелство показва старание за задълбочената
им предварителна подготовка. При проверката се установи дело с повече
от три съдебни заседания – така по гр.д. № 422/2020г. са проведени 4
открити съдени заседания. Като причини за отлагане на това дело следва
да се посочи необходимостта от изготвяне на съдебни експертизи, както и
тяхното неизготвяне в срок.

По разглежданите през периода 01.01.2020г. - 31.12.2021г. дела,
съдия Богоева-Маркова, по данни от предоставената справка, е
постановила определение за отмяна хода по същество по 14 дела, – гр.д. №
1310/2020г.; 2110/2020г.; 3489/2019г.; 859/2021г.; 1225/2020г.; 2342/2019г.;
2343/2019г.; 1795/2019г.; 875/2020г.; 155/2020г.; 121/2020г.; 139/2020г.;
177/2020г.; и 597/2020г. Като причини за възобновяване на производствата



45/57

могат да се посочат липсата на адвокатско пълномощно на един от ищците,
неизясняване на делото от фактическа страна и непопълването му с
необходимите доказателства, непроизнасяне на съда по направено искане
за частично оттегляне на иска при допуснато изменение на същия,
необходимост от назначаване на експертиза или повторен разпит на вещо
лице

1.3. Постановяване на съдебните актове

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе
установено, че съдия Богоева-Маркова има постановени съдебни актове,
след изтичане на срока по чл.235, ал.5 от ГПК по 19 дела. Забавянето по
тези дела варира от 2 календарни дни до 1 месец и 5 дни. С оглед
професионалния опит на съдия Богоева-Маркова, това забавяне може да
бъде преодоляно.

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства”

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се
спазват стриктно, както и, че делата са маркирани с жълт етикет, каквато е
разпоредбата на чл. 82, ал.5 от ПАС. Съдия Богоева-Маркова е
разпореждала размяна на книжа, по този вид дела, в деня на образуване на
делата.

Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК, по
делата, незабавно след изтичане на срока по чл. 131 от ГПК или
постъпването на отговор на исковата молба. Делата са насрочвани в
триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК съобразно графика на
заседанията на съдия Богоева-Маркова. Съставен е и писмен доклад.
Решенията също са постановявани в двуседмичен срок, съобразно
разпоредбата на чл.316 от ГПК. Така е по гр.д. №№ 164/2020г.;
2486/2020г.; 815/2021г.; и др.

1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от
ГПК

По проверените дела по които е постановявано неприсъставено
решение, съдът е указал на страните последствията по чл. 239, ал.1 от ГПК
както с разпорежданията по чл. 131 от ГПК така и с определенията по чл.
140 от същия закон. По всички проверени, дела има отправено искане до
съда за постановяване на неприсъствено решение, поради наличието на
законовите предпоставки. При постановяването на неприсъставените
решения, съдия Богоева-Маркова е постановявала изрично ответникът да
бъде своевременно уведомен за постановеното решение и същото му е
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изпратено съобразно разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК. Така е по гр.д.
№№ 1001/2020г.; 600/2021г.; 2352/2021г.; и други.

2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

През проверявания период са обжалвани 49 съдебни акта,
постановени от съдия Татяна Богоева-Маркова. Върнати от въззивната
инстанция са 49 акта. Напълно потвърдените актове от въззивната
инстанция са 37 или 76 на сто от върнатите актове. Изменени са 5 акта или
10 на сто и са отменени 7 акта, или 14 на сто.

3. НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2020г.

Към момента на проверката в състава председателстван от съдия
Богоева-Маркова, има дванадесет неприключени дела, образувани преди
01.01.2020г., а именно гр.д. №№ 2021/2014г.; и 1091/2019г.; - с предмет
съдебна делба; 836/2019г. с предмет вещен иск; 3514/2019г. с предмет
облигационен иск; и 3172/2019г.; 3183/2019г.; 3308/2019г.; 3310/2019г.;
3313/2019г.; 3401/2019г.; 3406/2019г.; 3432/2019г. с предмет чл. 178 от
ЗМВР.

Към момента на проверката съставът председателстван от съдия
Богоева-Маркова има 7 спрени граждански дела, а именно гр.д. №№
2686/2020г.; 1307/2020г.; 2328/2021г.; 1091/2019г.; 1453/2020г.;
2028/2021г.; и 2021/2014г.. Гр.д. №№ 2686/2020г.; 1307/2020г.; 2328/2021г.;
и 2028/2021г.; са спрени на основание чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК, гр.д. №№
1091/2019г.; и 2021/2014г. са спрени на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК,
а гр.д. № 1453/2020г. е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.7 от ГПК във
връзка с чл. 637, ал.1 от ТЗ. По всички спрени дела срочно се извършват
необходимите действия за възобновяване на съдебното дирене.

4. ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират
своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК срочно
след постъпването им. Съдът се произнася в срок с разпореждане за
изпращане препис на противната страна за становище.

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

5.1.Заповедни производства

През проверявания период, в състава председателстван от съдия
Богоева-Маркова са разгледани общо 621 дела, образувани по реда на чл.
410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.
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Бяха проверени ч.гр.д. №№ 2249/2021г.; 1915/2021г.; 3033/2021г.;
3020/2021г.; 1364/2020г.; 2623/2020г.; 1845/2020г.; 2122/2020г.; и др.

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След
издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е
връчван препис от заповедта по чл.411, ал.3 от ГПК. След изтичане срока
за подаване на възражение се изготвя изрично разпореждане за издаване на
изпълнителен лист. Изпълнява се задължението по чл. 416 от ГПК за
отбелязване на изпълнителния лист  върху заповедта за изпълнение по чл.
410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В
заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на
паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване на
издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че са
правени отбелязвания както върху документа по чл.417 от ГПК, така и
върху заповедта за изпълнение, в съответствие с разпоредбата по чл.418,
ал.2 от ГПК.

5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК

През проверявания период съдия Богоева-Маркова е разгледала 10
молби по чл.390 от ГПК, а именно ч.гр.д. №№ 261/2021г.; 1012/2021г.;
1076/2021г.; 1149/2021г.; 2479/2021г.; 604/2020г.; 2674/2020г.; 2474/2020г.;
1997/2020г.; и 1081/2020г.;

Съдът се е произнасял в деня на постъпване на молбите.
Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани.

Съдът определя едномесечен срок за предявяване на обезпечения
иск. Началният момент на този срок е съобразен с постановеното през
2017г. Решение №6 по ТД №6/2013г. на ОСГТК на ВКС, и е определен от
съда от деня на постановяване на определението. Всички определения
съдържат предупреждение по чл.390, ал.3 от ГПК за служебна отмяна на
обезпечението при непредставени доказателства за предявен обезпечен
иск. По всички дела се отменя обезпечението при наличие на условията на
чл.390, ал.3 от ГПК.
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5.3. Други частни граждански дела

За проверявания период са разгледани 127 броя други частни
граждански дела, извън заповедните и обезпечителните производства.
Всички дела са приключени.

По делата отнасящи се до защита интересите на малолетни и
непълнолетни лица се изискват и прилагат социални доклади от Дирекция
„Социално подпомагане”, но не се призовават техни представители,
съобразно разпоредбата на чл.15, ал.6 от ЗЗДт.

ІV. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА

Проверката на Районен съд Благоевград не установи противоречива
практика.

V. ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Проверката на Районен съд Благоевград не установи дела с особен
обществен интерес, със статуса, на които съдът да запознава периодично
ИВСС.

VІ. ОТВОДИ

В РС Благоевград е създаден регистър на постановените от съдиите
отводи. Така създаденият регистър се води в деловодството на съда, като в
него се прилагат всички постановени в съда отводи и самоотводи.
Съгласно представените за целта на проверката справки, за проверявания
период в съда са постановени 96 броя отводи по граждански и
административни дела, което представлява малко над 1 на сто от
разглежданите в съда дела. Относно основателността на отводите,
Инспекторатът към ВСС не може да вземе отношение, но при проверката
се установи, че съдиите прецизно посочват действителните обстоятелства,
пораждащи основателно съмнение в тяхното безпристрастие, които се
вместват в хипотезата на чл.22 от ГПК.

VІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДИШНИ
ПРОВЕРКИ НА ИВСС

При направена проверка на Инспектората към ВСС по заповед №
ПП-01-44/08.06.2015 г. са дадени следните препоръки:

1. Председателят на РС Благоевград, да предприеме
необходимите мерки за подобряване работата на съдебните служители, с
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цел отстраняване и недопускане на констатираните с настоящия акт
нарушения и пропуски, за спазване изискванията на ГПК и ПАС при
движение и приключване на делата, както и при водене на деловодните
книги и регистри;

2. Председателят на РС Благоевград да създаде организация и да
контролира пълното и точно водене на Регистъра на съдебните решения по
чл. 235, ал.5 от ЗСВ, според изискванията на чл. 50б от ПАС;

3. Председателят на РС Благоевград, да спазва стриктно
принципа на случайният подбор по чл. 9 от ЗСВ, чрез електронно
разпределение на делата, (а не посредством заповеди), между съдиите в
Гражданското отделение, като за целта предприеме конкретни мерки,
включително и изменение на действащите вътрешни правила;

4. Председателят на РС Благоевград да упражнява правомощията
си за контрол на дейността по администриране на спрените производства
по гражданските дела, с оглед спазване на чл. 88 от ПАС и срочното им
възобновяване, ако са отстранени пречките за движението им;

5. Председателят на РС Благоевград да упражни правомощията
си по чл. 311, т.1 във връзка с чл. 308, ал.1, т.1 от ЗСВ и да наложи
дисциплинарно наказание на съдия Габриела Тричкова, за допуснати
дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.1 – 3 ЗСВ – системно неспазване
на сроковете, предвидени в процесуалните закони. Председателят на РС
Благоевград да извърши проверка и с нарочна заповед да определи краен
срок за постановяване на всички просрочени съдебни актове към момента
на връчване на настоящия акт;

6. Съдиите от РС Благоевград да спазват законово-предвидените
срокове по движение на делата, в това число при бързото производство и
да постановяват съдебните актове в законоустановените срокове по чл.
235, ал.5 и чл. 316 ГПК. Председателят на съда да изпрати до ИВСС, в срок
до 15.07.2016г., подробна справка за ненаписаните в законоустановения
срок съдебни актове по съдии, разглеждащи граждански дела, в това число
и съдия Габриела Тричкова, за периода от 01.07.2015г. до 01.07.2016г.

7. Председателят на РС Благоевград да издаде нарочна заповед, с
която на основание чл. 337 ЗСВ да не разрешава ползването на платен
годишен отпуск преди съответния съдия да изготви своите актове и да
върне делата, които са му възложени, да регламентира условията при
получаване на целеви парични награди (допълнителни средства за
материално стимулиране, ако такива са предвидени по съответния законов
ред) на всеки магистрат и съдебен служител в РС Благоевград, като ги
обвърже с конкретните, индивидуално постигнати резултати през
съответната година, както и да осъществява контрол по изпълнението й;
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8. Съдиите в РС Благоевград да спазват предвидените основания
за отвод – чл. 22 от ГПК, с оглед вмененото им от законодателя
задължение за безпристрастност, предвидено в чл. 4 ЗСВ. Председателят
на съда да изпрати до ИВСС, в срок до 15.07.2016г. подробна справка за
броя на отводите и самоотводите, за периода 01.07.2015г. – 01.07.2016г., на
всеки съдия, с приложени към нея копия от определенията по съответните
дела;

9. Съдиите от РС Благоевград на общо събрание да анализират и
обобщят практиката на съда по: насрочване на делата по общия исков ред
и тези разглеждани по реда на бързото производство – съдебен акт, момент
на насрочване, проект на доклад, доклад, произнасяне по доказателствата,
отвод по чл. 22, ал.1, т.6 ГПК, назначаване на особен представител, както и
дас обсъдят и приемат Времеви стандарти относно движението на
гражданските дела извън изрично предвидените в ГПК и др. закони
срокове, в интерес на страните в процеса, както и с оглед предотвратяване
на забава в съдопроизводството. Въз основа на приетите от съдиите
решения. Председателят на съда да издаде нарочна заповед и да следи за
нейното изпълнение;

10. Председателят на РС Благоевград да положи усилия за
подобряване на работната среда в съда и преодоляване на съществуващото
напрежение, което безспорно се отразява и би довело до влошаване
работата им по движението и приключване на делата, като предприеме
всички необходими, адекватни мерки, включително и актуализиране, и
прецизиране на издаваните вътрешни правила и заповеди, част от които са
цитирани в Акта;

11. Председателят на РС Благоевград да упражни правомощията
си по чл. 80, ал. 1, т.9 от ЗСВ и след съдебната ваканция, в срок до края на
м. септември 2015г. да свика Общо събрание на съда, на което да запознае
всички съдии и съдебни служители с констатациите, да се анализират
изводите и да се обсъди предприемането на мерки за изпълнение на
препоръките по настоящия Акт.

Отговор по изпълнението на дадените препоръки е постъпил в ИВСС
с писма вх. № КПП-01-44/07.10.2015г., КПП-01-44/23.11.2015г. и КПП-01-
44/12.07.2016г.

VІІІ. ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА ОТНОСНО 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.

При извършването на тематичната проверка се установи, че в РС
Благоевград през периода 30.06.2021г. – 14.04.2022г. ВСИЧКИ дела
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образувани в ЕИСС имат идентичен хартиен носител, на който се
съдържат всички издадени в електронна форма актове.

На основание гореизложените констатации Инспекторатът към ВСС
направи следните изводи:

И З В О Д И

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

1. Щатна осигуреност

В Районен съд Благоевград, през проверявания период 01.01.2020г.-
31.12.2021г., всички щатни бройки, включително съдии и съдебни
служители са били заети. Така попълнената щатна осигуреност е
способствала нормалното правораздаване и равномерно натоварване на
съдебните състави в съответствие с броя на постъпилите през периода
дела.

2. Материална база и техническа обезпеченост

През проверявания период и до настоящия момент материалната
база на Районен съд Благоевград е добра. Съдът разполага със помещения
в сградата на съдебната палата в гр. Благоевград, които са достатъчни за
работата на съда. Работната площ на съдии и съдебни служители е
достатъчна за нормалното му функциониране.

Съдът е технически обезпечен за нормална работа.

3. Информационно обслужване и информационни технологии.

В Районен съд Благоевград са внедрени необходимите
информационни продукти. Използваните през проверявания период
информационни продукти и технологии в Районен съд Благоевград,
позволяват бързи и лесни справки по делата, с което се осигурява
откритост, достоверност и пълнота на информацията, съобразно
разпоредбата на чл. 77, ал.1 от ПАС. Внедрените счетоводни продукти
улесняват ръководната дейност и вземането на управленски решения от
страна на административното ръководство.

4. Принцип на случайно разпределение на делата.

При разпределението на постъпилите в РС Благоевград дела,
съобразно посоченото в констативната част на акта, не са установени
пропуски, които да създават съмнение за неговото пълно и точно
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прилагане. Разпределянето на делата се извършва от съдия, съобразно
разпоредбата на чл. 35, ал.4 от ПАС. Това, както и сравнително
равномерната натовареност на съдиите, в съответствие с утвърдените
вътрешни правила, показва, че принципът по чл. 9 от ЗСВ се прилага
последователно.

5. Натовареност на съдиите, продължителност на производствата
и уплътненост на съдебните заседания

За проверявания период натовареността на съдиите в РС Благоевград
е сравнително равномерна, като броят на делата е съобразен с тяхната
фактическа и правна сложност. Административният ръководител на съда и
съдиите са били с натовареност от 100%, от образуваните граждански и
наказателни дела. Уплътнеността на съдебните заседания е средна и
еднаква в отделните съдебни състави. През 2020г. и през 2021г. около 65
% от делата са приключени в 3 месечен срок. Висящността на съда
увеличена от 747 дела в началото на 2020г. на 775 дела в края на 2021г.

6. Административно-деловодна дейност и организация на
работата.

Административно-деловодната дейност на Районен съд-Благоевград
е добре организирана от изпълняващият функциите административен
ръководител на съда, съдия Гюлфие Яхова. Указанията на председателите
на състави са изпълнявани стриктно и срочно. Съобщенията и призовките
са изпращани на страните в три дневен срок от разпореждането на съда,
което е допринасяло за бързото движение на делата и е предотвратявало
отлагането им поради несвоевременно призоваване. Деловодните книги и
регистри са водени редовно и акуратно и осигуряват откритост,
достоверност и пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на чл.73
ал.1 от ПАС. Стриктно е прилаган принципа по чл. 9 от ЗСВ за случаен
подбор на докладчик чрез електронно разпределение на делата.

Със съответната заповед е регулирана дейността по прилагане на
разпоредбите на Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база
данни „Население”.

Спрените дела се администрират в съответствие с разпоредбата на
чл., 92, ал.2 от ПАС и ненасрочени дела са администрирани ежемесечно.

Не бяха установени загубени дела.
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ІІ. ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ДЕЛАТА

1. Образуване на делата

Делата са образувани в деня, на постъпването на книжата в съда и
своевременно докладвани на председателите на състави. Произнасянето по
редовността на исковите молби и съответно размяната на книжа след
отстраняване на констатираните нередовности по оспорванията и исковите
молби е ставало в рамките на до около 10 календарни дни след образуване
на делата. Със забавяне достигащо до около 3 месеца, съда се е произнасял
и при насрочването на делата. Следва да се прецени, дали този срок е
адекватен на необходимата бързина на производството и с оглед
натовареността на съда.

2. Движение на първоинстанционните граждански дела.

Делата са насрочвани през кратки интервали от време, като са
съобразени с графика на заседанията на съдиите докладчици. Делата не се
отлагат безпричинно. При проверката се установи, че за проверявания
период са постановени 33 определения за отменен ход по същество.

Заседания по делата са насрочвани в кратки срокове – до един месец.
Част от делата са отлагани по причини, свързани с призоваването на
страни по делата и с изготвянето на заключения от страна на вещите лица.

3. Производства по глава XXV от ГПК.

По делата, подлежащи на разглеждане по реда на Глава ХХV от ГПК
„Бързо производство” се констатира, че в повечето случаи императивните
срокове се спазват. Въпреки това при проверката се установиха и случаи,
при които законово определените срокове за внасяне на делото в открито
заседание и постановяване на решенията не са спазени, като забавянето
достига до шест седмици и два дни. Предвид професионалния опит на
съдиите в РС Благоевград така констатираното забавяне може да бъде
преодоляно.

4. Приключване на делата

През проверявания период в Районен съд Благоевград има
постановени решения извън едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК.
Така просрочените решения представляват около 3.5 на сто от всички
постановени решения по граждански дела, като срокът за постановяване
варира от 2 календарни дни до над 4 месеца. Предвид професионалния
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опит на съдиите правораздаващи в РС Благоевград тези забавяния следва
да бъдат преодолени.

5. Качество на съдебните актове

Проверката относно качеството на работа установи, че делът на
изцяло потвърдените от въззивната инстанция актове е 70 на сто от
върнатите обжалвани съдебни актове. Делът на отменените актове е 15 на
сто. Изменените актове са 15 на сто от върнатите актове. Данните
показват, че предвид професионалния опит на съдиите в Районен съд
Благоевград съществуват резерви за допълнително подобряването на този
показател от работата им.

6. Производство по въззивни жалби

Постъпилите по делата въззивни жалби са администрирани
своевременно. Незабавно съдиите-докладчици са разпореждали връчване
на книжа на противната страна. Следено е за изтичане на срока за отговор,
след което съдът веднага е разпореждал изпращане на делото по
компетентност на горната инстанция.

7. Частни граждански дела

7.1. Заповедни производства

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в
тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Спазена е
определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След издаването на
заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е връчван препис от
заповедта по чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се задължението по чл. 416 от
ГПК за отбелязване на изпълнителния лист върху заповедта за изпълнение
по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В
заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на
паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване на
издадения изпълнителен лист.

7.2. Производства по чл.390 от ГПК

През проверявания период в РС Благоевград има 26 образувани дела
с правно основание чл.390 от ГПК. Всички дела са приключени
своевременно. Спазени са изискванията на ГПК по глава XXXIV от ГПК,
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както и изискванията на решение №6 по ТД№ 6/2013г. на ОСГТК на ВКС
относно началния момента на срока за предявяване на бъдещия иск.

7.3. Други частни граждански дела

През проверявания период в Районен съд Благоевград са разгледани
736 дела от посочения вид. Делата са разглеждани срочно. Всички дела са
приключени своевременно.

По делата отнасящи се до защита интересите на малолетни и
непълнолетни лица се изискват и прилагат социални доклади от Дирекция
„Социално подпомагане”, но не се призовават техни представители,
съобразно разпоредбата на чл.15, ал.6 от ЗЗДт.

8.Спрени дела и неприключени дела образувани преди
01.01.2020г.

Към датата на проверката в РС Благоевград са неприключени 113
дела образувани преди 01.01.2020г. 60 на сто от тези дела са с предмет чл.
178 от ЗМВР и са били спирани на основание чл.229, ал.1 т.4 от ГПК.
Всички дела с този предмет са възобновени през 2022г. и са насрочени за
разглеждане в открито заседание съобразно графика на съдиите
докладчици. Останалите дела са основно с предмет съдебна делба или
вещен иск. Спрени са и общо 22 дела. Спрените дела се администрират,
срочно, като по делата се прилагат справки за статуса на преюдициалния
спор. Необходимо е да се положат усилия за снижаване на броя на
неприключените дела образувани преди 01.01.2020г.

ІІІ. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА

Проверката не установи противоречива практика по дела
разглеждани в РС Благоевград.

ІV. ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Проверката на Районен съд Благоевград не установи дела с особен
обществен интерес.

V. ОТВОДИ

Броят на отводите не е висок, с оглед натовареност на съда.

VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДИШНИ
ПРОВЕРКИ НА ИВСС

Част от препоръките на Инспектората към ВСС от Акт за проверка
по заповед №ПП-01-44/08.06.2015г. не са изпълнени в цялост. Настоящата
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проверка установи, че някои от слабостите в работата се повтарят и не са
отстранени.

С изключение на констатираните забележки касаещи
постановяването на съдебните решения извън срока по чл. 235, ал.5 от
ГПК, някои от които постановени дори и след разумния срок по чл. 13 от
ГПК и големия брой дела образувани преди 01.01.2020г. не бяха
установени сериозни проблеми в работата на съдиите от РС Благоевград.

На основание гореизложените изводи и с оглед правомощията си
по чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните

ПРЕПОРЪКИ:

I. Административният ръководител на Районен съд Благоевград,
съдия Гюлфие Яхова, да запознае съдиите с констатациите, изводите и
препоръките по този Акт.

ІІ. След запознаване с настоящия Акт, съдиите в РС Благоевград
да обсъдят и следните въпроси:

1. Предвид натовареността на съда да бъдат предприети
действия по снижаване висящността в съда;

2. Определенията по чл. 140 от ГПК, да бъдат постановявани
в разумен срок след изтичане на срока за отговор на исковата молба;

3. Стриктното спазване на сроковете по чл. 312, ал.1 от ГПК;

4. Спазване на срока за постановяване на съдебните актове
предвиден в чл. 235, ал.5, изр. 1-во и чл. 316 от ГПК и ;

5. Снижаване на броя на висящите дела, образувани преди
01.01.2020г.;

III. Съдиите докладчици, посочени в обстоятелствената част на
настоящия акт, които имат повече от 4 съдебни акта постановени
извън срока по чл. 235, ал.5 от ГПК, да предприемат индивидуални
мерки за недопускане на забавено решаване на делата извън срока по
чл. 235, ал.5 от ГПК и особено извън срока по чл. 13 от ГПК. За
резултата от предприетите индивидуални мерки, ИФ председателя на
Районен съд Благоевград, съдия Гюлфие Яхова, да уведомява
ежемесечно ИВСС.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ:

Настоящият акт да се изпрати на ИФ председателя на Районен
съд Благоевград, съдия Гюлфие Яхова, която в едномесечен срок от



noJryqaBaHeTo My IA H3rrbJrHrr flpe[opbKuTe, 3a KOeTO lA yBenoM[
rraBHI|q r.rHcneKTop Ha trIHcrrer(Topara K],M BCC.

c.neA rr3TnqaHe Ha cpoKa rro rrJr. 58, a.n. 3, urp. 2-po 3cB - npu Jrr{rca
Ha nocrbnHJll'l Bb3palKeHHqr a IIpI| tlocrbnl4Jrl{ TaKr{Ba cJren
rlpou3HacqHero Ha rJraBH[q HHc[er{Top ua IIBCC rro rqx, Korr14e o.r aKTa,
BeAHO C Bb3par(eHl{flTa I4 pelrreHnqra rlo rqx Ha rr.raBHr,Ifl uHcrleKTop Aa ce
}r3rrparflT Ha rrperceAareJrfl Ha orcprxeu cbA cosur u Ha
TIPEACTABJIflBAIIIH'I CTIUfiCrcATA KOJIETHff HA BHCTUHq CT.UC6CH CbBET HA
eJler$poHeH HocHTeJr.

B e4HoceAMLIrreH cpoK or Ir3TI{rraHe Ha cpoKa 3a H3nbJrHeH}re Ha
npe[opbKtrre, Ha ocHoBaHr{e qJr. 58, aJr. 2, BbB Bp. c aJr. 4 3CB,
lpeAceAarerqr Ha Pafioueu cbA - BlaroenrpaA aa yBeAoMr{ fJraBHHs

r{3nbJrHeHrre Ha rrpe[opbKuTe.

L1HCTIEKTOP:

>//J/


