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Комплексната планова проверка в Районен съд - Омуртаг по гражданските 
дела се проведе в изпълнение на Заповед № ПП-22-65/18.10.2022 г. на Главния 
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание 
чл.58, ал.1 от Закона за съдебната власт, съгласно приетата годишна програма за 
провеждане на планови проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет на 
съдилищата, прокуратурите и следствените отдели към окръжните прокуратури 
за 2022 г. и съобразно приетата Методика за провеждане на проверки на органите 
на съдебната власт от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

Проверката се извърши в периода 25.10.2022 г. – 27.10.2022 г. от инспектор 
Игнат Георгиев, експерт Теодора Телбизова и експерт Мария Илиева. 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Омуртаг по 
образуването, движението и приключването на гражданските дела за 2020 г. и 
2021 г., както и на неприключени към момента на проверката производства, 
образувани в Районен съд – Омуртаг. 

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

Източници на информация при извършване на проверката - на 
проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Районен съд – Омуртаг, 
съобразно писма изх. № И-01-8/29.03.2022 г. и изх. № И-01-8/18.05.2022 г. на 
ИВСС, допълнителна информация за дейността на съда, извлечения от 
електронната деловодна програма, заповеди, стари и ненасрочени дела, дела, по 
които производството е спряно, дела с отменен ход по същество, деловодни книги 
и регистри, както и др. произволно посочени граждански дела.  

 
Организация на административната дейност на съда. 

Административно ръководство. Щатна и кадрова осигуреност. 
  

Административното ръководство на Районен съд – Омуртаг се 
осъществява от Административен ръководител – председател на съда – Невяна 
Захариева и административен секретар – Мариана Василева. 

Невяна Захариева е назначена на длъжност „административен 
ръководител – председател“ на Районен съд – Омуртаг с решение по т. 2 по 
протокол № 16 от проведено на 01.04.2015 г. заседание на Висшия съдебен съвет 
и е встъпила в длъжност на 14.04.2015 г. С решение по т. 5 по протокол № 10 от 
проведено на 16.03.2020 г. заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет Невяна Захариева е определена за изпълняващ функциите 
„административен ръководител – председател“ на Районен съд – Омуртаг, 
считано от 15.04.2020 г. С решение по т. 3 по протокол № 21 от проведено на 
01.06.2021 г. заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Невяна 
Захариева е назначена за втори мандат на длъжността „административен 
ръководител – председател“ на Районен съд – Омуртаг и е встъпила в длъжност 
на 28.06.2021 г. 

В Районен съд – Омуртаг няма зам.-председател. 
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В Районен съд – Омуртаг към момента на проверката е утвърден щат от 17 
души, (считано от 26.07.2022 г. е разкрита 1 щатна длъжност „съдия“), от които 1 
щ. броя административен ръководител - председател, 1 щ. броя съдия, 1 щ. броя 
съдия по вписванията, 1 щ. броя държавен съдебен изпълнител и 13 щ. броя 
съдебни служители. 

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

– за 2020 г. – общ брой съдии по щатни длъжности на съда към началото 
на годината 2 броя, действително заети щатни длъжности до 28.10.2020 г. – 2 броя, 
от 28.10.2020 г. е заета само 1 брой щ. длъжност за магистрат, администрация – 
общ брой служители – 13 броя и действително заети длъжности – 13 броя; 

– за 2021 г. – от 01.01.2021 г. до 22.07.2021 г. общ брой съдии по щатни 
длъжности на съда – 2 броя, от 22.07.2021 г. – 1 брой по щат, действително заети 
щатни длъжности през цялата година – 1 брой, администрация – общ брой 
служители – 13 броя и действително заети длъжности до 09.11.2021 г. – 13 броя, 
от 09.11.2021 г. действително заети длъжности – 12 броя. 

 
Към момента на проверката, общият брой съдии по щат е 2 броя, от които 

заети – 2 броя. 
 
Командировани съдии в Районен съд – Омуртаг през проверявания период 

и през настоящата година са 11 съдии, както следва: 
– Хрисимир Пройнов – съдия от Районен съд – Попово, командирован в 

Районен съд – Омуртаг: от 04.01.2021 г. до 05.02.2021 г.; от 08.10.2021 
г. до 12.10.2021 г.; на 07.12.2021 г.; на 12.01.2022 г.; от 11.07.2022 г. до 
13.07.2022 г.; 

– Йоханна Антонова – съдия от Районен съд – Търговище, командирована 
в Районен съд – Омуртаг : от 05.04.2021 г. до 02.07.2021 г.; от 21.07.2022 
г. до 22.07.2022 г.; на 12.08.2022 г. 

– Зорница Донкова – съдия от Районен съд – Търговище, командирована 
в Районен съд – Омуртаг: от 19.07.2021 г. до 08.08.2021 г.; на 16.07.2022 
г. и 17.07.2022 г.; 

– Христина Сярова – съдия от Районен съд – Търговище, командирована 
в Районен съд – Омуртаг: от 01.09.2021 г. до 02.09.2021 г.; от 03.05.2022 
г. до 05.05.2022 г.; от 28.07.2022 г. до 29.07.2022 г.; 

– Явор Томов – съдия от Районен съд – Попово, командирован в Районен 
съд – Омуртаг на 03.09.2021 г.; от 09.09.2021 г. до 10.09.2021 г.; на 
06.01.2022 г., 10.01.2022 г., 11.01.2022 г. и 13.01.2022 г.; от 25.07.2022 г. 
до 27.07.2022 г.; 

– Боряна Петрова – съдия от Районен съд – Търговище, командирована в 
Районен съд – Омуртаг за периода от 07.09.2021 г. до 08.09.2021 г.; на 
08.09.2022 г.; 

– Вяра Маркова – съдия от Районен съд – Търговище, командирована в 
Районен съд – Омуртаг: от 09.12.2021 г. до 23.12.2021 г.; 
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– Тодор Димитров – съдия от Районен съд – Търговище, командирован в 
Районен съд – Омуртаг: от 26.04.2022 г. до 27.04.2022 г.; от 14.07.2022 
г. до 15.07.2022 г.; на 09.09.2022 г.; 

– Анна Димитрова – съдия от Районен съд – Търговище, командирована в 
Районен съд – Омуртаг: от 28.04.2022 г. до 29.04.2022 г.; на 23.07.2022 
г. и 24.07.2022 г.; на 30.07.2022 г. и 31.07.2022 г.; на 10.09.2022 г. и 
11.09.2022 г.; 

– Красимира Колева – съдия от Районен съд – Търговище, командирована 
в Районен съд – Омуртаг: от 18.07.2022 г. до 20.07.2022 г.; 

– Йордан Иванов – съдия от Окръжен съд – Търговище, командирован в 
Районен съд – Омуртаг на 07.09.2022 г. 

– Борис Царчински – младши съдия от Окръжен съд – Търговище, 
командирован в Районен съд – Омуртаг, считано от 01.10.2022 г. 

 
Съдии и състави в Районен съд – Омуртаг: 
 
Гражданско отделение  
 за 2020 г. 
Анета Петрова, ранг „съдия във ВКС и ВАС“, I състав, дата на встъпване в 

длъжност „съдия“ – 11.05.1998 г., период на работа: 01.01.2020 г. – 28.10.2020 г. 
Невяна Захариева, ранг „съдия в ОС“, IV състав, дата на встъпване в 

длъжност „съдия“ – 01.07.2008 г., период на работа: 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 
 за 2021 г. 
Невяна Захариева, ранг „съдия в ОС“, IV състав, дата на встъпване в 

длъжност „съдия“ – 01.07.2008 г., период на работа: 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 
 за периода на настоящата година 
Невяна Захариева, ранг „съдия в ОС“, считано от 19.07.2022 г. с ранг 

„съдия в АС“, IV състав, дата на встъпване в длъжност „съдия“ – 01.07.2008 г., 
период на работа: 01.01.2022 г. – до момента.  

 
Наказателно отделение  
 за 2020 г. 
Анета Петрова, ранг „съдия във ВКС и ВАС“, I състав, период от 

01.01.2020 г. до 28.10.2020 г. 
Невяна Захариева, ранг „съдия в ОС“, IV състав, период от 01.01.2020 г. 

до 31.12.2020 г. 
 
 за 2021 г. 
Невяна Захариева, ранг „съдия в ОС“, IV състав, период от 01.01.2020 г. 

до 31.12.2020 г. 
 
 за периода на настоящата година 
Невяна Захариева, ранг „съдия в ОС“, считано от 19.07.2022 г. с ранг 

„съдия в АС“, IV състав, период от 01.01.2022 г. – до момента.  
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Командировани съдии за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – няма.  
 
Командировани съдии за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., както 

следва:  
-по граждански дела:  

Хрисимир Пройнов  .........  от 04.01.2021 г. до 05.02.2021 г.; 
Йоханна Антонова  ..........  от 05.04.2021 г. до 02.07.2021 г.; 
Зорница Донкова  .............  от 19.07.2021 г. до 08.08.2021 г.; 
Христина Сярова  .............  от 01.09.2021 г. до 02.09.2021 г.; 
Явор Томов  ......................  на 03.09.2021 г.; 
Боряна Петрова  ...............  от 07.09.2021 г. до 08.09.2021 г.; 
Явор Томов  ......................  от 09.09.2021 г. до 10.09.2021 г.; 
Хрисимир Пройнов  .........  от 08.10.2021 г. до 12.10.2021 г.; 

 
-по наказателни дела: 

Хрисимир Пройнов  .........  от 04.01.2021 г. до 05.02.2021 г.; 
Йоханна Антонова  ..........  от 05.04.2021 г. до 02.07.2021 г.; 
Зорница Донкова  .............  от 19.07.2021 г. до 08.08.2021 г.; 
Христина Сярова  .............  от 01.09.2021 г. до 02.09.2021 г.; 
Явор Томов  ......................  на 03.09.2021 г.; 
Боряна Петрова  ...............  от 07.09.2021 г. до 08.09.2021 г.; 
Явор Томов .......................  от 09.09.2021 г. до 10.09.2021 г.; 
Хрисимир Пройнов  .........  от 08.10.2021 г. до 12.10.2021 г.; 
Хрисимир Пройнов  .........  на 07.12.2021 г. 

 
Съдии Хрисимир Пройнов командирован за периода от 04.01.2021 г. до 

05.02.2021 г., съгласно Заповед № РД-12-003 от 04.01.2021 г., на Адм. 
ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг е включен в 
разпределението на всички граждански дела. 

Съдия Йоханна Антонова командирована за периода от 05.04.2021 г. до 
02.07.2021 г., съгласно Заповед № АЗ-55 от 26.03.2021 г., на Адм. ръководител – 
председател на Окръжен съд – Търговище е включена в разпределението на 
всички граждански дела съгласно Заповед № РД-12-035 от 23.04.2021 г., на Адм. 
ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг. 

Предвид кратките срокове на командироване на съдиите: Зорница Донкова 
от 19.07.2021 г. до 08.08.2021 г., Христина Сярова от 01.09.2021 г. до 02.09.2021 
г., Боряна Петрова от 07.09.2021 г. до 08.09.2021 г., и Явор Томов на 03.09.2021 г., 
09.09.2021 г. и 10.09.2021 г., същите са били включени в разпределението на 
граждански дела от следните видове: даване на разрешения за разпореждане с 
имущество на малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение, даване на 
разрешение за сключване на брак, други актове на съдебна администрация, 
заповедни производства, заповеди за незабавна защита по ЗЗДН, молби за 
обезпечения на бъдещи искове или произнасяне по обезпечение по постъпила 
искова молба, обезпечение на доказателства, откази от наследство и други, които 
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изискват бързо произнасяне. В тази връзка са издадени Заповеди № РД-12-061 от 
16.07.2021 г., № РД-12-072 от 31.08.2021 г., № РД-12-073 от 31.08.2021 г., № РД-
12-074 от 31.08.2021 г. на Административния ръководител – председател на 
Районен съд – Омуртаг. 

 
Промяна на титулярите и съставите за двугодишния период: 
За 2020 г. – I състав, до 28.10.2020 г. 
За 2021 г. – няма промяна на титулярите и съставите. 
 
Данни за съдебен администратор, административен секретар  
В Районен съд – Омуртаг няма назначен съдебен администратор.  
Мариана Василева има придобито висше образование по специалност 

„Държавно управление“. Назначена е на длъжност „административен секретар“, 
считано от 14.04.2014 г., съгласно Решение по т. 107 по протокол № 15 от 
заседание на ВСС, проведено на 03.04.2014 г. 

 
      

Материална база и техническа обезпеченост 
Информационно обслужване и информационни технологии 

 
Районен съд – Омуртаг се помещава на първи етаж от триетажна масивна 

административна сграда, заедно с Община Омуртаг. 
С Договор от 30.07.2018 г. сключен между представителите на Община 

Омуртаг и Висш съдебен съвет, е учредено безвъзмездно право на управление на 
ВСС, за нуждите на Районен съд – Омуртаг, върху част от първия етаж на 
административната сграда – източното крило, публична общинска собственост. 
По този начин Районен съд – Омуртаг в момента се помещава в източното и 
западното крило на първия етаж от описаната административна сграда. Общият 
брой на помещенията в двете крила на етажа, на който се помещава Районен съд 
– Омуртаг, е 14. От тях две по-големи са обособени като съдебни зали. 
Административния секретар и системния администратор работят в едно 
помещение с малка площ, в което е трудно да се обособяват места за съхранение 
на трудовите досиета на работещите в съда, документация и кореспонденция на 
съда. Съдията по вписванията и служителят към службата по вписванията работят 
в един кабинет. Държавният съдебен изпълнител работи в самостоятелен кабинет. 
Налице е и обективна невъзможност да бъдат обособени помещения за 
определени цели според изискванията на различните закони. Достъпа до съда и 
до администрацията на Община Омуртаг е през един общ вход, което затруднява 
служителите на съдебната охрана да изпълняват функциите си, тъй като голяма 
част от преминаващите през този вход лица са служители на общината и 
граждани, които посещават общинската администрация. Наред с това, Районен 
съд – Омуртаг не е в състояние да подсигури помещения за съхраняване на 
документи и архив според законовите изисквания, каквито поставят и Закона за 
защита на класифицираната информация, правилника за приложението му и 
ПАС. Липсва възможност за обособяване на място за изграждане на помещение 
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за регистратура на класифицирана информация, както и на помещение за 
съдебната охрана. Архивните дела се съхраняват в помещение представляващо 
бивше санитарно помещение на общинската администрация, което е с малка 
площ и повишена влажност и съществува риск от повреждане и унищожаване на 
делата. Архивите на Съдебно-изпълнителна служба и на Служба по вписванията 
се съхраняват общо в помещение представляващо преградена част от края на 
единия от коридорите ползвани от съда, което е с площ от около 4 кв. м.. Същото 
е крайно неподходящо за съхраняване на изпълнителни и нотариални дела. Не е 
налице възможност за обособяване и на адвокатска стая, в която адвокатите да се 
запознават с материалите по делата, както и помещение за престой на задържани 
лица, доведени за участие в дела 

Районен съд – Омуртаг е снабден с необходимата техника и софтуерни 
продукти в кабинетите, деловодството и в съдебните зали. Част от техниката 
следва да бъде подновена с нова такава, тъй като една част от нея е силно 
амортизирана, а на друга част, хардуерните параметри не отговарят на 
изискванията за инсталиране и използване на новите софтуерните продукти и 
операционни системи. Една част от софтуера и операционните системи, които се 
използват в Районен съд – Омуртаг са с приключена потребителската поддръжка 
и не получават актуализации на защитата. В съдебните зали е наложително в 
кратък период от време да се извърши подмяна на звукозаписните и 
озвучителните системи. Служителите са оборудвани с компютърни 
конфигурации, имат достъп до интернет и работят в мрежа. Администрацията не 
изпитва недостиг на техника, във връзка с създаването и поддържането на 
електронните папки.  

През 2020 г., 2021 г. и до момента в Районен съд – Омуртаг функционира 
програмата за управление на съдебните дела САС „Съдебно деловодство“, 
въведена в експлоатация считано от 01.03.2007 г., в която са въведени делата 
образувани преди 25.06.2020 г. 

През 2020 г., 2021 г. и до момента в Районен съд – Омуртаг по Договор № 
ВСС-495/16.01.2019 г., сключен между ВСС и „Информационно обслужване“ АД 
в Районен съд – Омуртаг е внедрена пилотно и функционира „Единната 
информационна система на съдилищата“ (ЕИСС), считано от 25.06.2020 г. 

Считано от 01.01.2020 г. съдебните актове се публикуват автоматизирано 
чрез информационните системи, след обезличаването им от съдебните секретари.  

Със Заповед № РД-12-083 от 22.12.2017 г. на Административен 
ръководител – Председател на Районен съд – Омуртаг са утвърдени Вътрешни 
правила за класифициране на съдебни дела и работа с материали, съдържащи 
класифицирана информация. 

В съда са внедрени следните програмни продукти: 
– „Единна информационна система на съдилищата“ (ЕИСС), 

предоставена от ВСС, която функционира от 25.06.2020 г.; 
– „Централизирана система за случайно разпределение на делата“ 

(ЦССРД), разработена от „Смарт системс 2010“ ЕООД – система за 
случайно разпределение на делата която функционира от 01.10.2015 г.; 
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– САС „Съдебно деловодство“, разработена от „Информационно 
обслужване“ АД, клон Варна, която функционира от 01.03.2007 г.; 

– „Системата за изчисляване на натовареността на съдиите“ (СИНС), 
която функционира от 01.04.2016 г.; 

– Правно-информационна система – Апис 7. 
 

Обобщен анализ на дейността, отчетена в годишни доклади 
на Районен съд - Омуртаг 

 
 За 2020г. 
През 2020 г. общият брой дела за разглеждане в Районен съд- Омуртаг е 860 

дела, от които 735 броя са постъпили през годината и 125 броя са останали 
несвършени от предходната година. През 2020 г. от общо 860 дела за разглеждане 
са свършени 653 броя дела или 76 % от всички разглеждани дела. Останалите 
несвършени дела в края на годината са 207 броя или 24% от всички разглеждани 
дела. 
             През 2020 г. в Районен съд-Омуртаг са постъпили 418 броя граждански 
дела. Техният общ брой за разглеждане е 504 броя, предвид несвършените 86 броя 
от предходни години. От разгледаните 504 броя граждански дела през годината 
са свършени 383 дела или 76 % от всички разглеждани дела. Останалите 
несвършени граждански дела в края на годината са 121 броя или 24% от всички 
разглеждани граждански дела. От свършените граждански дела в 3-месечен срок 
са решени общо 321 броя или 84% от свършените дела. Отложените в първо 
съдебно заседания граждански дела са 31 броя или 14%  от насрочените такива – 
221 броя. 

   През 2020 г. в Районен съд - Омуртаг са постъпили 317 броя наказателни 
дела. Общият брой за разглеждане е 356 броя наказателни дела, предвид 
несвършените 39 броя в началото на отчетната година. От разгледаните 356 броя 
наказателни дела през годината са свършени 270 дела или 76% от всички 
разгледани дела. Останалите несвършени наказателни дела в края на годината са 
86 броя или 24% от всички разгледани наказателни дела. От свършените 
наказателни дела в 3-месечен срок са решение общо 182 броя или 67% от 
свършените дела. 

През 2020 г. натовареността на съдиите по щат по отношение на 
разгледаните дела е 38,83 броя. Натовареността по щат по отношение на 
свършените дела е 27,21 броя. Съобразно отработените през годината 21,87 
човекомесеца действителната натоварност по отношение на разгледаните през 
годината дела е 39,32 броя, а по критерия свършени дела е 29,86 броя.  

Влияние върху тези показатели оказва обстоятелството, че във връзка с 
обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г. и чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за 
преодоляване на последиците, съгласно Решение по Протокол № 9 от заседание 
на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 15.03.2020 г. и Решение по 
Протокол № 10 от заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 
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16.03.2020 г., в периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. не са провеждани открити 
съдебни заседания, освен по изрично посочените дела в цитираните решения и 
Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИПОРНСПП. Влияние върху 
показателите оказват влияние и обстоятелството, че от 28.10.2020 г. в съда работи 
само един магистрат, като от 21.10.2020 г. вторият работещ в съда магистрат е бил 
изключен от разпределението на дела, с оглед предстоящото му встъпване в 
длъжност „адм. ръководител – председател“ на Районен съд – Търговище. 
Постъпилите дела – граждански и наказателни, в периода от 21.10.2020 г. до 
31.12.2020 г., са 169 броя. След встъпването в длъжност на съдия Петрова на 
28.10.2020 г., на съдия Невяна Захариева са били преразпределени и част от 
останалите висящи дела на съдия Петрова – общо 54 броя, поради което на доклад 
на Захариева в периода 21.10.2020 г. – 31.12.2020 г. са били разпределени общо 
223 броя дела – граждански и наказателни. След 28.10.2020 г. в съда е била заета 
само едната щатна бройка за магистрати. 
 
 За 2021г. 

През 2021 г. общият брой дела за разглеждане в Районен съд- Омуртаг е 968 
дела, от които 761 броя са постъпили през годината и 207 броя са останали 
несвършени от предходната година. През 2021 г. от общо 968 дела за разглеждане 
са свършени 601 броя дела или 62,1 % от всички разглеждани дела. Останалите 
несвършени дела в края на годината са 367 броя или 37,9 % от всички разглеждани 
дела. 
             През 2021 г. в Районен съд-Омуртаг са постъпили 431 броя граждански 
дела. Техният общ брой за разглеждане е 552 броя, предвид несвършените 121 
броя от предходни години. От разгледаните 552 броя граждански дела през 
годината са свършени 343 дела или 62,1 % от всички разглеждани дела. 
Останалите несвършени граждански дела в края на годината са 209 броя или 37,9 
% от всички разглеждани граждански дела. От свършените граждански дела в 3-
месечен срок са решени общо 305 броя или 89 % от свършените дела. Отложените 
в първо съдебно заседания граждански дела са 21 броя или 14,3%  от насрочените 
такива – 147 броя. 

   През 2021 г. в Районен съд - Омуртаг са постъпили 330 броя наказателни 
дела. Общият брой за разглеждане е 416 броя наказателни дела, предвид 
несвършените 86 броя в началото на отчетната година. От разгледаните 416 броя 
наказателни дела през годината са свършени 258 дела или 62 % от всички 
разгледани дела. Останалите несвършени наказателни дела в края на годината са 
158 броя или 38 % от всички разгледани наказателни дела. От свършените 
наказателни дела в 3-месечен срок са решение общо 189 броя или 73,3% от 
свършените дела. 

През 2021 г. натовареността на съдиите по щат по отношение на 
разгледаните дела е 80,67 броя. Натовареността по щат по отношение на 
свършените дела е 50,08 броя. Съобразно отработените през годината 16,766 
човекомесеца действителната натоварност по отношение на разгледаните през 
годината дела е 57,74 броя, а по критерия свършени дела е 35,85 броя.  
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Влияние върху тези показатели оказва обстоятелството, че през по-голяма 
част от 2021 г. в съда е работил само един магистрат, който е разглеждал всички 
видове дела, като натоварването му по този показател е почти двойно увеличено, 
и е и административен ръководител – председател на съда, оказва негативно 
влияние върху движението на делата, тъй като води до обективна невъзможност 
делата да бъдат насрочвани и разглеждани в сроковете, в които същите са 
насрочвани и разглеждани в предходни периоди. Командированите съдии на 
незаетата щатна бройка „съдия“ в Районен съд – Омуртаг са включени в 
разпределението на определени видове дела. 
 

 

Извършени проверки в Районен съд- Омуртаг 
 
Констатации и препоръки от извършени проверки по граждански дела 

от Окръжен съд - Търговище 
 

За 2020 г. – няма извършена проверка по граждански дела от Окръжен съд 
– Търговище. 

През 2021 г. е извършена проверка на гражданските дела в Районен съд – 
Омуртаг от Окръжен съд – Търговище, при която са направени следните 
констатации: 

Стриктно се спазват правилата за случайно разпределение, препис от 
протокола за разпределение се прилага по делата, като се прилага ежедневна 
Справка извлечение. Всички книги и регистри се водят както на хартиен, така и 
на електронен носител при спазване на всички изисквания на ПАС. Не са 
установени отклонения от тези правила. Основната причина за забавянето на 
разглеждането на граждански дела през ревизирания период се дължи на това, че 
съдия Захариева през целия ревизиран период е била единствен съдия, като е и 
административен ръководител – председател. Делата в Pайонен съд – Омуртаг би 
следвало да бъдат разглеждани от двама-трима съдии. Командироването на съдии 
от други съдилища до вземането на щатната бройка донякъде е помогнало за 
намаляването на делата, като командированите съдии са разгледали 151 броя 
дела. На фона на общо 431 броя дела граждански дела постъпили през 
ревизирания период това са около 35%. Освен това съдия Захариева е и 
административен ръководител на съда, което допълнително усложнява работата 
при разглеждането на делата. През ревизирания период съдия Захариева два пъти 
е излизала и в отпуск по болест. По отношение на приключилите през 
ревизирания период дела, които са били разглеждани над 1 г. следва да се посочи, 
че сред тях има дела, които са прекратени поради невнесен депозит за особен 
представител. Това прекратяване се е случило в по-късен момент поради това, че 
не е бил даден срок за внасянето на този депозит и съответно след изтичането му 
делото не е докладвано на съдията докладчик, за да бъде прекратено. Като цяло 
може да се посочи, че периода между отделните насрочени заседания е твърде 
голям. По отношение на неприключилите от над една година дела следва да се 
посочи, че за по-голямата част от ревизираните от тях няма насрочване на делата 
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за разглеждане в открито съдебно заседание за период от поне около една година 
без установени уважителни причини. От извършената проверка се установи, че в 
ЕИСС са налични всички актове на съда. Всички входящи документи - искови 
молби, отговори, молби и др. се сканират. 

Препоръките към Районен съд – Омуртаг са: да се положат усилия за 
преодоляване забавянето на насрочването на гражданските дела, след получаване 
на отговор на исковата молба/респ. след изтичане на срока за отговор (при 
непостъпване на отговор), като не се допуска неоправдано забавяне на 
постановяване на определенията по чл. 140 ГПК и насрочване на делото за 
разглеждане в о.с.з.; насрочването на следващите заседания да се извършва в 
разумни срокове, да се положат усилия за постановяване на актовете в законните 
срокове. Отчитайки обективните трудности - състав само от един съдия, който е 
и административен ръководител, да се предприемат възможните мерки за 
намаляване броя на висящите и неприключили граждански дела от 2019-2020 г. 

 
 Констатации и препоръки от извършени проверки по граждански дела 

от ИВСС 
 
Със заповед № ПП-01-5/06.04.2016 г. на главния инспектор на ИВСС е 

извършена комплексна планова проверка на Районен съд - Омуртаг по 
образуването, движението и приключването на гражданските дела за 2014 г. и 2015 
г.  За резултатите от проверката е изготвен акт със следните препоръки: 

Продължаване и за в бъдеще на констатираната през 2015 г. положителна 
тенденция за задълбочено и прецизно проучване и подготовка на делата, с оглед 
на недопускане на предпоставки за отмяна на даден ход по същество по 
приключили дела по причина на съда. 

  
Взаимодействие между административния ръководител и Общото 

събрание на съдиите в Районен съд – Омуртаг. Проведени през 2020г. и 2021г. 
общи събрания. 

Съгласно Заповед № АЗ 93 от 19.08.2019 г. на и. ф. Административен 
ръководител – Председател на Окръжен съд – Търговище магистратите от 
Районен съд – Омуртаг са определени да участват в общо събрание на Районен 
съд – Търговище. 
 

Повишаване на правната подготовка и квалификация на съдиите и  
повишаване на квалификацията на съдебните служители  в  Районен съд – 
Омуртаг 

В отчетните доклади за работата на съда за 2020 г. и 2021 г. е отчетено, че 
утвърдената щатна численост на магистратите в Районен съд – Омуртаг води до 
невъзможност на магистратите, респективно магистрата да участват в различни 
инициативи, утвърдени програми и в обучения. 

 
За съдебните служители в Районен съд – Омуртаг: 
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През 2020 г. – административния секретар е взел участие в: 
– електронно дистанционно обучение на тема: „Основи на правото за 

съдебни служители“ 23.03 – 16.04.2020 г.; 
– електронно дистанционно обучение на тема: „Съдебна власт и общество 

– съвременно информиране“ 21.04 – 20.05.2020 г. 
 
През 2021 г. – административния секретар е взел участие в: 
– електронно дистанционно обучение на тема: „Изграждане на ефективни 

умения за оценка и професионално поведение на съдебната 
администрация“ 27.01 – 15.02.2021 г.; 

– обучение на тема: „Работа с ЕИСС“ 05–06.10.2021 г. 
 
Поощрения и наложени дисциплинарни наказания в Районен съд - 

Омуртаг на съдии и съдебни служители. 
 

За 2020 г. – няма поощрения и наложени дисциплинарни наказания на 
съдии и съдебни служители в Районен съд – Омуртаг. 

За 2021 г. – няма поощрения и наложени дисциплинарни наказания на 
съдии и съдебни служители в Районен съд – Омуртаг. 

 
Административни служби – обща и специализирана администрация. 

Съдебно деловодство 
 

Към 10.10.2022 г. в Районен съд – Омуртаг е утвърдено щатно разписание 
с 13 броя съдебни служители. Администрацията на Районен съд – Омуртаг е обща 
и специализирана. Общата администрация се състои от 2 броя служители: по 
отдели или сектори и длъжности, както следва:  

 „Финансова дейност и снабдяване“ – 1 брой;  
 „Информационно обслужване, статистика и информационни 

технологии“– 1 брой.  
 
В специализираната администрация работят общо 8 служители, 

организирани в служби и длъжности, както следва: 
 „Регистратура“ – съдебен деловодител граждански дела; 
 „Съдебно деловодство“ – 3 броя съдебни деловодители – 1 брой за гр. 

дела и 1 брой за наказателни дела, 1 брой в СИС; 
 „Съдебни секретари“ – 3 броя от които 1 брой в СИС;  
 „Връчване на призовки и съдебни книжа“ – 1 брой призовкар; 
 Служител по сигурността на информацията – административен 

секретар; 
 „Съдебни помощници“ – 1 брой, считано от 26.09.2022 г.; 
 Бюро „Съдимост“ – съдебен деловодител наказателни дела. 
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Техническите длъжности са общо 2 броя – 1 брой чистач и 1 брой 
поддръжка сгради – огняр.  

Длъжностните лица, съвместяващи длъжности: съдебния деловодител 
граждански дела, изпълнява и функциите на служител „Регистратура“, съдебния 
деловодител наказателни дела, изпълнява и функциите на служител „Бюро 
Съдимост“, както и административния секретар изпълнява и функциите на 
служител по сигурността на информация считано от 19.01.2022 г. 

Считано от 01.03.2007 г. в Районен съд – Омуртаг е внедрена и 
функционира деловодната програма на САС „Съдебно деловодство“ на 
„Информационно обслужване“ АД – Варна, а от 25.06.2020 г. е внедрена и 
функционира „Единната информационна система на съдилищата“ (ЕИСС).   

Книгите по чл. 39 от ПАС се водят на хартиен и електронен носител, като 
само входящия и изходящия дневник се водят на електронен носител и се 
разпечатват на хартиен носител, в първия работен ден на всяка работна седмица.  

Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води на хартиен носител, считано 
от 01.01.2010 г. по реда, определен в Заповед № 206 от 01.12.2009 г., както и на 
електронен носител – в съответната деловодната програма /до 25.06.2020 г. в 
„САС“, от 26.06.2020 г. в ЕИСС/. Регистърът (на хартиен носител) съдържа 
следните данни: вид и номер на делото, номер и дата на акта и диспозитив. 
Длъжностните лица, отговорни за водене на регистъра са съдебните секретари. 

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

Всички дела, образувани след 01.03.2007 г. са въведени във 
функциониращата „Съдебна административна система” (САС), а образуваните от 
25.06.2020 г. в „Единната информационна система на съдилищата“ (ЕИСС).  

Съгласно Заповед № РД-12-097 от 29.12.2020 г. на и. ф. административен 
ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг са посочени деловодните 
книги и регистри по смисъла на ПАС, които се водят в Районен съд – Омуртаг. 

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

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

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

– Книга за открити заседания – съдържа 1 том за 2020 г. и 1 том за 2021 г.; 
води се от съдебни деловодители и се проверява от административния 
секретар; 

– Книга за закрити и разпоредителни заседания – съдържа 2 тома за 2020 
г. и 1 том за 2021 г.; води се от съдебни деловодители и се проверява от 
административния секретар; 

– Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа – 
съдържа 1 том за 2020 г. и 1 том 2021 г.; води се от призовкаря и се 
проверява от административния секретар; 
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– Регистър на заявленията за достъп до обществена информация – 
съдържа 1 том за 2020 г. и 1 том за 2021 г.; води се от съдебни 
деловодители и се проверява от административния секретар; 

– Изходящ и входящ дневник – съдържат по 1 том за 2020 г. и по 1 том за 
2021 г.; води се от съдебни деловодители; 

– Регистър за предоставени данни от НБД „Население” – съдържа 2 тома 
за 2020 г. и 1 том за 2021 г.; води се съдебния деловодител СИС; 

– Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК – съдържа 1 том 
за 2020 г. и 1 том за 2021 г.; води се от съдебните секретари и се 
проверява от административния секретар; 

– Книгата за приемане и отказ от наследство – съдържа 1 том за 2020 г. и 
1 том за 2021 г.; води се от съдебните деловодители и се проверява от 
административния секретар; 

– Регистър на отводите и самоотводите – съдържа 1 том за 2020 г. и 1 том 
за 2021 г.; води се съдебните деловодители; 

– Регистър за вписване на молби по ЗЗДН – съдържа 1 том за 2020 г. и 1 
том за 2021 г.; води се от съдебните деловодители. 

 
Със Заповед 79 от 03.05.2011 г. са утвърдени Вътрешни правила за 

изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес. 
Със Заповед № РД-12-012 от 16.02.2017 г. са оправомощени служители, 

разполагат с електронни подписи и съобразно разпоредбите на Наредба № 14 от 
18.11.2009 г. на МП за реда и начина за предоставяне достъп на органите на 
съдебната власт до Национална база данни „Население” извършват справките, за 
което има предоставен достъп. 

Със Заповед № РД-12-006 от 14.01.2022 г. са оправомощени служители, 
разполагат с електронни подписи и съобразно разпоредбите на Наредба № 14 от 
18.11.2009 г. на МП за реда и начина за предоставяне достъп на органите на 
съдебната власт до Национална база данни „Население” извършват справките, за 
което има предоставен достъп. 

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

съдебните служители полагат усилия, а ръководството на съда упражнява 
периодичен контрол.  

 
Спазване разпоредбата на чл. 80 от Правилника за администрацията в 

съдилищата. 
 

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 
22 от 09.07.2019 г. е възложено на ИВСС на основание чл. 54, ал.1, т.2 и т. 5 ЗСВ 
да проверява и организацията по образуването на делата при строго спазване на 
разпоредбата на чл. 80 от Правилника за администрацията в съдилищата, с оглед 
влиянието върху натовареността и статистическите данни на съответния орган на 
съдебната власт. Във връзка с това от Районен съд – Омуртаг е изискана 
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информация, след предоставянето на която се установи, че през 2020 г. и 2021 г. 
не са били образувани частни граждански и търговски дела по молби за издаване 
на изпълнителен лист по влязло в  законна сила решение, молби за допускане на 
обезпечение по висящ иск, молби за отмяна на допуснато обезпечение или 
освобождаване на гаранция или за замяна на обезпечителни мерки по дело, по 
което е допуснато обезпечение, искане за спиране на изпълнението на 
изпълнителни дела, образувани по актове, постановени по реда на чл. 417 ГПК, 
частни жалби по чл. 413, ал.1 и чл. 419, ал.1 ГПК, подадени едновременно с 
възражението по чл. 423, ал.1 ГПК, искания от НБПП, молби за освобождаване 
от държавни такси и разноски, молби за удостоверяване наличие/липса на висящи 
производства срещу молителя, частни жалби срещу определение по чл. 248 ГПК, 
когато има постъпила въззивна или касационна жалба срещу решението, молби 
за тълкуване на решение, за издаване на дубликат от унищожен или изгубен 
изпълнителен лист, при отсрочване или разсрочване изпълнението на решението, 
в случаите на обезсилване на решението за изплащането на уравненията на 
дяловете и обезсилване на решение по чл. 362, ал.2 ГПК, както и по всички молби 
по вече образувани дела. При проверка на описната книга, срочните книги и 
книгите за закритите съдебни заседания не се установиха от посочените видове 
дела. Разпоредбата на чл. 80 от ПАС се спазва стриктно. 
 

Информация за други дейности и актове на административния 
ръководител за подобряване организацията на работа в Районен съд - 
Омуртаг за 2020 г. и 2021 г. 

За 2020 г. 
Заповед № РД-12-005 от 20.01.2020 г. – за инвентаризация за наличността 

на граждански дела; 
Заповед № РД-12-007 от 20.01.2020 г. – за комисия за архивиране на 

делата; 
Заповед № РД-12-011 от 28.01.2020 г. – за свикване на общо събрание на 

работещите в съда за обсъждане на отчетния доклад за дейността на Районен съд 
– Омуртаг през 2019 г.; 

Заповеди: № РД-12-087/20.12.2019 г., № РД-12-010 от 28.01.2020 г., № РД-
12-018 от 27.02.2020 г., № РД-12-029 от 31.03.2020 г., № РД-12-042 от 28.04.2020 
г., № РД-12-047 от 29.05.2020 г., № РД-12-052 от 30.06.2020 г., № РД-12-062 от 
26.08.2020 г., № РД-12-072 от 29.09.2020 г., № РД-12-082 от 30.10.2020 г., № РД-
12-085 от 16.11.2020 г., № РД-12-089 от 30.11.2020 г., № РД-12-095 от 29.12.2020 
г., всички за утвърждаване на график за дежурства по граждански дела; 

Заповеди: № РД-12-053 от 01.07.2020 г., № РД-12-056 от 10.07.2020 г., № 
РД-12-058 от 22.07.2020 г., № РД-12-060 от 17.08.2020 г., № РД-12-063 от 
26.08.2020 г., № РД-12-067 от 18.09.2020 г., № РД-12-070 от 29.09.2020 г., № РД-
12-071 от 29.09.2020 г., всички за разглеждане на доклада по свършени 
граждански дела поради отсъствие на съдия на законово основание; 

Заповед № РД-12-080 от 27.10.2020 г., за доклада по свършени граждански 
дела с оглед назначаването на съдия от Районен съд – Омуртаг на длъжност 
„административен ръководител – председател“ на Районен съд – Търговище; 
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Заповед № РД-12-083 от 02.11.2020 г. – определя процент на натовареност 
при разглеждане на граждански дела; 

Заповед № РД-12-097 от 29.12.2020 г. – за воденето на предвидените в ПАС 
книги и регистри; 

Заповед № РД-12-098 от 29.12.2020 г. – изменя и допълва Вътрешните 
правила за случайно разпределение на делата. 

 
За 2021 г. 
Заповед № РД-12-008 от 12.01.2021 г. – за инвентаризация за наличността 

на граждански дела; 
Заповед № РД-12-016 от 05.02.2021 г. – за комисия за архивиране на 

делата; 
Заповеди: № РД-12-004 от 04.01.2021 г., № РД-12-015 от 04.02.2021 г., № 

РД-12-021 от 26.02.2021 г., № РД-12-026 от 11.03.2021 г., № РД-12-028 от 
31.03.2021 г., № РД-12-032 от 05.04.2021 г., № РД-12-036 от 23.04.2021 г., № РД-
12-043 от 28.05.2021 г., № РД-12-052 от 29.06.2021 г., № РД-12-062 от 16.07.2021 
г., № РД-12-071 от 31.08.2021 г., № РД-12-077 от 29.09.2021 г., № РД-12-086 от 
01.11.2021 г., № РД-12-091 от 30.11.2021 г., всички за утвърждаване на график за 
дежурство по граждански дела; 

Заповеди: № РД-12-005 от 05.01.2021 г., № РД-12-033 от 07.04.2021 г., № 
РД-12-034 от 07.04.2021 г., № РД-12-039 от 05.05.2021 г., № РД-12-042 от 
07.05.2021 г., № РД-12-056 от 05.07.2021 г., № РД-12-060 от 16.07.2021 г., № РД-
12-069 от 31.08.2021 г., всички за разглеждане на доклада по свършени 
граждански дела поради отсъствие на съдия на законово основание; 

Заповед № РД-12-082 от 08.10.2021 г. – за изменение на графика за 
дежурство по граждански дела; 

Заповед № РД-12-096 от 17.12.2021 г. – относно входираните книжа в 
Районен съд – Омуртаг, иницииращи съдебни производства, да не се разпределят 
и образуват в съдебни дела в ЕИСС в периода от 17.12.2021 г. до 03.01.2022 г., 
включително, поради липса на съдебен състав. 

 
 

Организация по образуването и разпределението  
на гражданските дела 

 
Образуване на гражданските дела  
 
Гражданските дела в Районен съд – Омуртаг се образуват в деня на 

постъпване на книжата в съда, от административния ръководител – председател 
на Районен съд – Омуртаг. След постъпване на книжата иницииращи граждански 
дела в служба „Регистратура“, съдебния деловодител на когото са възложени 
функциите на служител „Регистратура“ завежда в деловодната система (ЕИСС) 
книжата, сканира същите и въвежда сканираните документи в електронната 
папка, след което ги докладва на председателя на Районен съд – Омуртаг.  
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Разпределение на гражданските дела на случаен принцип 
 
Разпределението на делата на принципа на случайния избор, съгласно чл. 

9 от ЗСВ, се извършва от месец август 2007 г. и към настоящия момент се 
осъществява чрез модул за случайно разпределение на делата в „Единна 
информационна система на съдилищата“ (ЕИСС), разработена от 
„Информационно обслужване“ АД. Преди месец август 2007 г. делата също са 
разпределяни на принципа на случайния избор по смисъла на чл. 26, ал. 1 от 
ПСАРОАВАС. Електронното разпределение на гражданските дела се извършва 
от административния ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг. При 
необходимост от преразпределение на дела образувани чрез деловодна система 
САС „Съдебно деловодство“, разработена от „Информационно обслужване“ АД, 
клон Варна, се използва „Централизирана система за случайно разпределение на 
делата“ (ЦССРД), разработена от „Смарт системс 2010“ ЕООД; 

Председателят на съда е утвърдил (със Заповед РД-12-030/28.04.2017 г., 
изменени и допълнени със Заповед № РД-12-002/09.01.2018 г., изменени и 
допълнени със Заповед № РД-12-098/29.12.2020 г.) Вътрешни правила за 
случайно разпределение на делата в Районен съд – Омуртаг. Разпределението се 
извършва от адм. ръководител - председател на съда Невяна Захариева и се 
отразява в протокол, подписан от председателя на съда, който се прилага към 
делото. 

Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100% на 
съдия, 90 % на председателя на съда за граждански и наказателни дела, считано 
от 01.07.2016 г. От 03.11.2020 г. е определен процент на натовареност – 100% на 
председателя на съда за граждански и наказателни дела. Със Заповед № АЗ-55 от 
26.03.2021 г. на Административен ръководител – Председател на Окръжен съд – 
Търговище, за периода на командироване на съдия Йоханна Антонова от 
05.04.2021 г. до 02.07.2021 г., е определен процент на натовареност на съдебните 
състави по граждански дела – 100% на командирования съдия, 20% на 
председателя на съда. В период на отсъствие на законово основание на адм. 
ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг са издадени Заповеди: № 
РД-12-003 от 04.01.2021 г., № РД-12-061 от 16.07.2021 г., № РД-12-072 от 
31.08.2021 г., № РД-12-073 от 31.08.2021 г. и № РД-12-074 от 31.08.2021 г. – 
относно участието на командирован съдия в разпределението на граждански дела; 

В Районен съд – Омуртаг не е заложена процентна натовареност за всеки 
съдия при разпределяне на различните категории дела и на председателя.  

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, не се прилага за 
делата по чл. 126, ал. 2 СК, искания и молби от гражданско – правен характер, 
които съгласно закона следва да бъдат разгледани и произнесени от съда в деня 
на постъпването им (вкл. до 24 часа от постъпването им), като молби за 
обезпечение на бъдещ иск по чл. 390 във вр. с чл. 395 ГПК и други, дела по молби 
за защита по реда на ЗЗДН, в които е направено искане за незабавна защита, бързи 
производства по чл. 310 ГПК, по искови молби, в които има искане за обезпечение 
на иск по чл. 389 ГПК, вписване на приемане и отказ от наследство по чл. 49 и чл. 
52 от Закон за наследството и др. които се разпределят „по дежуРайонен съдтво“.  
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Към момента на проверката, считано от 25.06.2020 г. функционира модул 
за случайно разпределение на делата в „Единна информационна система на 
съдилищата“ (ЕИСС) система. 

Достъп до модула за случайно разпределение на делата в „Единна 
информационна система на съдилищата“ (ЕИСС) има председателя на съда, а в 
негово отсъствие с изрични Заповеди № РД-12-061 от 16.07.2021 г., № РД-12-072 
от 31.08.2021 г., № РД-12-073 от 31.08.2021 г. и № РД-12-074 от 31.08.2021 г., 
съдията командирован да го замества. 

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите в 
съда искови молби/молби, до докладване на делото на съдията-докладчик, се 
извършва в следната последователност: в служба „Регистратура“, съдебния 
деловодител на когото са възложени функциите на служител „Регистратура“ 
завежда в деловодната система (ЕИСС) книжата, сканира същите и въвежда 
сканираните документи в електронната папка, след което ги докладва на адм. 
ръководител – председател. Разпределението на всички постъпващи в съда 
граждански и наказателни дела се извършва от административния ръководител – 
председател, от месец 10.2015 г. – до 24.06.2020 г., чрез Централизираната 
система за случайно разпределение на делата, а от 25.06.2020 г. чрез модул за 
случайно разпределение на делата в „Единна информационна система на 
съдилищата“ (ЕИСС), като в случай на отсъствие на адм. ръководител – 
председател, до 28.10.2020 г. разпределението е извършвано от втория магистрат 
работещ в съда, който го е замествал, а след тази дата при отсъствие на адм. 
ръководител – председател разпределението се извършва от съдията 
командирован да го замества. При опция „регистриране на новообразувано дело“ 
се извършва избор на код на делото, група на делото, посочва се входящия номер 
и датата на подаване на документа въз основа, на който се образува делото, при 
необходимост от описване на допълнителни идентификатори се посочват такива 
в полето „описание“, след което се избира шифър на делото от номенклатурата. 
При образуване на делото се генерира автоматично номера на същото, след това 
се извършва избор на докладчика. След разпределението на делото се отпечатва 
протокол, в който са отразени датата и часа – час, минута, секунда, на 
разпределението, номера на делото, вида на същото, година на делото, входящия 
номер на документа, въз основа на който се образува делото, група на 
разпределение, разпределения съдия, статистически шифър, група по 
натовареността, разпределен съдия, начинът, по който се извършва изборът на 
съдия – докладчик (автоматично, по дежурство, ръчно), списък на възможните 
съдии, съдия извършил разпределение и подпис на същия. След разпределение на 
постъпващите искови молби/молби се предават на съдебния деловодител в 
служба „Регистратура”, за окомплектоване и докладване на делото на съдията-
докладчик. 

 
Дежурният съдия, по утвърдения график, се произнася по постъпилите в 

периода на съответното дежурство:  
– на граждански съдии – ЧГД по чл. 126, ал. 2 СК;  Всички искания и 

молби от гражданско – правен характер, които съгласно закона следва 
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да бъдат разгледани и произнесени от съда в деня на постъпването им 
(вкл. до 24 часа от постъпването им), като молби за обезпечение на 
бъдещ иск по чл. 390 във вр. с чл. 395 ГПК и други, вписване на 
приемане и отказ от наследство по чл. 49 и чл. 52 от Закон за 
наследството и др.; 

 – на наказателни съдии – ЧНД – искания за първоначално вземане на 
мярка за неотклонение по чл. 64, ал. 1 НПК; ЧНД – претърсвания и 
изземвания – чл. 161 и сл. НПК, освидетелстване – чл. 158 НПК, както и 
всички искания от наказателно – правен характер, налагащи 
произнасяне на съда в деня на постъпването им (вкл. и до 24 часа от 
постъпването им); АНД по Указа за борба с дребното хулиганство или 
Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни 
мероприятия. 

Работещият в съда магистрат е дежурен и по граждански и по наказателни 
дела. 

До 28.10.2020 г. в Районен съд – Омуртаг са работили двама магистрати, 
които са разглеждали граждански и наказателни дела. Единственият постоянно 
работещ магистрат в Районен съд – Омуртаг, след 28.10.2020 г. също разглежда 
граждански и наказателни дела. 
 

Натовареност 
 
Обща натовареност (граждански и наказателни дела) в Районен съд – 

Омуртаг за двете проверявани години: 
 за 2020 г. 

Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 39,92; 
Действителна натовареност към свършени дела – 29,86; 

 за 2021 г. 
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 57,74; 
Действителна натовареност към свършени дела – 35,85; 

 
Натовареност – граждански дела за двете проверявани години: 
 за 2020 г. 

Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 23,05; 
Действителна натовареност към свършени дела – 17,51; 

 за 2021 г. 
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 32,92; 
Действителна натовареност към свършени дела – 20,46;  

 
 
Натовареност по съдии – спрямо разпределени и спрямо свършени дела 

(решени и прекратени), в това число частни производства и процент на 
натовареност при разпределение на постъпващите дела за двете проверявани 
години: 
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Граждански дела 

 за 2020 г. 

Съдия 
Разпр. 
дела 

гр. дела 
 

решени прекратени 

частни гр.дела 
 

решени прекратени 

общо 
свърш

ени 

% 
натоваренос

т при 
разпределен
ие на делата 

Анета Петрова 152 45 13 90 28 176 100% 

Невяна Захариева 266 33 20 128 26 207 

90% 
(100% от 

03.11.2020 
г.) 

 
 за 2021 г. 

Съдия 
Разпр. 
дела 

гр. дела 
 

решени прекратени 

частни гр.дела 
 

решени прекратени 

общо 
свърш

ени 

% 
натоваренос

т при 
разпределен
ие на делата 

Невяна Захариева 280 66 21 92 15 194 

100% 
(20% от 

05.04.2021 г. 
до 

02.07.2021 
г.) 

Боряна Петрова 1 0 0 1 1 2 100% 

Зорница Павлова 19 0 0 19 0 19 100% 

Йоханна Антонова 104 9 5 73 12 99 100% 

Хрисимир Пройнов 23 0 1 19 5 25 100% 

Христина Сярова 3 0 0 3 0 3 100% 

Явор Томов 1 0 0 1 0 1 100% 

 
За периода от 01.01.2020 г. до 02.11.2020 г., съдията е с 100% на 

натовареност при разпределение на делата, а председателя на съда е с 90% на 
натовареност при разпределение на делата. Считано от 03.11.2020 г. Председателя 
е с 100% натовареност при разпределението на дела. Със Заповед № АЗ-55 от 
26.03.2021 г., на Адм. ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище 
процента на натовареност при разпределение на граждански дела е намален от 
100% на 20% на съдия Невяна Захариева за периода от 05.04.2021 г. до 02.07.2021 
г.  

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

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

За 2020 г.  
Съдия Анета Петрова: 

– общ брой дела  ..................  219 броя;  
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– брой заседателни дни  ........  86 броя; 
Съдия Невяна Захариева: 

– общ брой дела  ..................  265 броя;  
– брой заседателни дни  ......  111 броя; 

 
За 2021 г.  

Съдия Невяна Захариева: 
– общ брой дела  ..................  282 броя;  
– брой заседателни дни  ......  120 броя; 

 
Съдия Боряна Петрова: 

– общ брой дела  ...................... 2 броя;  
– брой заседателни дни  .........  1 брой; 

Съдия Зорница Павлова: 
– общ брой дела  ....................  22 броя;  
– брой заседателни дни  ........  10 броя; 

Съдия Йоханна Антонова: 
– общ брой дела  ..................  127 броя;  
– брой заседателни дни  ........  35 броя; 

Съдия Хрисимир Пройнов: 
– общ брой дела  ....................  27 броя;  
– брой заседателни дни  ........  10 броя; 

Съдия Христина Сярова: 
– общ брой дела  ...................... 3 броя;  
– брой заседателни дни  .......... 2 броя; 

Съдия Явор Томов: 
– общ брой дела  .....................  1 брой;  
– брой заседателни дни  .........  1 брой; 

 
Информация за график на дежурства 
Организация на работа в Районен съд - Омуртаг за разглеждане на делата 

по чл. 329, ал. 3 ЗСВ през съдебната ваканция, за двете проверявани години:  
Месечният график на дежурствата се утвърждава от Административния 

ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг, съгласно Заповеди за двете 
проверявани години: 

За 2020 г. – Заповед № РД-12-052 от 30.06.2020 г. на Административния 
ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг; 

За 2021 г. – Заповед № РД-12-052 от 29.06.2021 г. на Административния 
ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг; 

Заповед № РД-12-062 от 16.07.2021 г. на Административния ръководител 
– председател на Районен съд – Омуртаг; 

 
Обща натовареност (граждански и наказателни дела) в Районен съд – 

Омуртаг за двете проверявани години за съдия Невяна Захариева: 
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 за 2020 г. 
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане ..... 

45,42; 
Действителна натовареност към свършени дела  .............................. 

29,58; 
 за 2021 г. 

Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане ..... 
70,45; 

Действителна натовареност към свършени дела  .............................. 
38,11; 

 
Натовареност – граждански дела за двете проверявани години за съдия 

Невяна Захариева: 
 за 2020 г. 

Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане ..... 
26,08; 

Действителна натовареност към свършени дела  .............................. 
17,25; 

 за 2021 г. 
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане ..... 

35,59; 
Действителна натовареност към свършени дела  .............................. 

17,48. 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
Гражданските дела през периода на проверката са образувани и 

разпределяни в деня на постъпването на книжата в съда, или на следващия ден, 
от разпределящия съдия, според изискването по чл. 35, ал.4 ПАС. 
Разпределението се е извършвало електронно, при спазване на случайния подбор, 
съобразно чл. 9 ЗСВ. Създадена е добра организация при образуване и 
разпределение на гражданските дела. Утвърдени са и се спазват вътрешни 
Правила за случайно разпределение на делата в Районен съд - Омуртаг, които са 
актуализирани със заповеди на председателя на съда.  

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

по съдии. 
За 2020 г. 
Гр. дела: 
През 2020 г. в Районен съд – Омуртаг са постъпили общо 139 броя дела, 

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали 
години – 85 броя дела или общо за разглеждане – 224 броя дела. От тях свършени 
през 2020 г. са 111 броя дела. 

Частни граждански дела: 
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През 2020 г. в Районен съд – Омуртаг са постъпили общо 279 броя ч. гр. 
дела, останали несвършени от минали години – 1 брой ч. гр. дела или общо за 
разглеждане – 280 броя ч. гр. дела. От тях свършени през 2020 г. са 272 броя ч. гр. 
дела. 

Общ брой гр. и ч. гр. дела: 
През 2020 г. в Районен съд – Омуртаг са постъпили общо 418 броя дела, 

останали несвършени от минали години – 86 броя дела или общо за разглеждане 
– 504 броя дела. От тях свършени през 2020 г. са 383 броя дела. 

 
Информация по съдии:  
Съдия Анета Петрова – висящи дела в началото на 2020 год. – 39 броя 

общо, в това число 0 броя частни гр. д.; постъпили дела през 2020 год. – 152 броя 
общо, в това число 119 броя частни гр. д.; общо дела за разглеждане – 191 броя, в 
това число 119 броя частни гр. д.; свършени дела – 176 броя общо, в това число 
118 броя частни гр. д.;  

Съдия Невяна Захариева – висящи дела в началото на 2020 год. – 47 броя 
общо, в това число 1 брой частни гр. д.; постъпили дела през 2020 год. – 266 броя 
общо, в това число 160 броя частни гр. д.; общо дела за разглеждане – 313 броя, в 
това число 161 броя частни гр. д.; свършени дела – 207 броя общо, в това число 
154 броя частни гр. д.;  
 

За 2021 г. 
Гр. дела: 
През 2021 г. в Районен съд – Омуртаг са постъпили общо 126 броя дела, 

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали 
години – 113 броя дела или общо за разглеждане – 239 броя дела. От тях свършени 
през 2021 г. са 102 броя дела. 

Частни граждански дела: 
През 2021 г. в Районен съд – Омуртаг са постъпили общо 305 броя ч. гр. 

дела, останали несвършени от минали години – 8 броя ч. гр. дела или общо за 
разглеждане – 313 броя ч. гр. дела. От тях свършени през 2021 г. са 241 броя ч. гр. 
дела. 

Общ брой гр. и ч. гр. дела: 
През 2021 г. в Районен съд – Омуртаг са постъпили общо 431 броя дела, 

останали несвършени от минали години – 121 броя дела или общо за разглеждане 
– 552 броя дела. От тях свършени през 2021 г. са 343 броя дела. 

 
Информация по съдии:  
Съдия Невяна Захариева – висящи дела в началото на 2021 год. – 115 броя 

общо, в това число 6 броя частни гр. д.; постъпили дела през 2021 год. – 280 броя 
общо, в това число 173 броя частни гр. д.; общо дела за разглеждане – 395 броя, в 
това число 179 броя частни гр. д.; свършени дела – 194 броя общо, в това число 
107 броя частни гр. д.;  

Съдия Боряна Петрова – висящи дела в началото на 2021 год. – 1 брой 
общо, в това число 1 брой частни гр. д.; постъпили през 2021 год. – 1 брой общо, 
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в това число 1 брой частни гр. д.; общо дела за разглеждане – 2 броя, в това число 
2 броя частни гр. д.; свършени дела – 2 броя общо, в това число 2 броя частни гр. 
д.;  

Съдия Зорница Павлова – висящи дела в началото на 2021 год. – 0 броя 
общо, в това число 0 броя частни гр. д.; постъпили дела през 2021 год. – 19 броя 
общо, в това число 19 броя частни гр. д.; общо дела за разглеждане – 19 броя, в 
това число 19 броя частни гр. д.; свършени дела – 19 броя общо, в това число 19 
броя частни гр. д.;  

Съдия Йоханна Антонова – висящи дела в началото на 2021 год. – 3 броя 
общо, в това число 0 броя частни гр. д.; постъпили дела през 2021 год. – 104 броя 
общо, в това число 85 броя частни гр. д.; общо дела за разглеждане – 107 броя, в 
това число 85 броя частни гр. д.; свършени дела – 99 броя общо, в това число 85 
броя частни гр. д.;  

Съдия Хрисимир Пройнов – висящи дела в началото на 2021 год. – 2 броя 
общо, в това число 1 брой частно гр. д.; постъпили дела през 2021 год. – 23 броя 
общо, в това число 23 броя частни гр. д.; общо дела за разглеждане – 25 броя, в 
това число 24 броя частни гр. д.; свършени дела – 25 броя общо, в това число 24 
броя частни гр. д.;  

Съдия Христина Сярова – висящи дела в началото на 2021 год. – 0 броя 
общо, в това число 0 броя частни гр. д.; постъпили дела през 2021 год. – 3 броя 
общо, в това число 3 броя частни гр. д.; общо дела за разглеждане – 3 броя, в това 
число 3 броя частни гр. д.; свършени дела – 3 броя общо, в това число 3 броя 
частни гр. д.;  

Съдия Явор Томов – висящи дела в началото на 2021 год. – 0 броя общо, в 
това число 0 броя частни гр. д.; постъпили дела през 2021 год. – 1 брой общо, в 
това число 1 брой частно гр. д.; общо дела за разглеждане – 1 брой, в това число 
1 брой частно гр. д.; свършени дела – 1 брой общо, в това число 1 брой частно гр. 
д. 
 

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

      
                  Образуване и движение. Искови производства.  

 

Граждански дела, образувани преди 01.01.2020 г. и неприключили  
към датата на изготвената справка 

 

Неприключилите дела, образувани преди 01.01.2020 г. са общо 2 броя, по 
съдии както следва: 
            Съдия Невяна Захариева  ........................  2 броя. 

В посочения брой стари производства, не са включени спрени 
производства. 
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№ на 
дело 

Дата на образуване и пр. 
основание 

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

Статус към датата на изготвената справка 

ГД 
425/2019 

20.11.2019 г. 
(делба на недвижим имот) 

15.04.2022 г. 
Обявено за решаване по допускане на 

делба от 19.05.2022 г. 

ГД 
467/2019 

20.12.2019 г. 
(чл. 109 от ЗС) 

02.07.2021 г. 
Връчване на книжа (прекратено по 

отношение на първоначалния ответник,  
искът насочен против нов ответник) 

 
Проверени бяха всички дела от този вид, а именно: 
Гр.д. № 425/2019 г. е образувано и разпределено на 20.11.2019 г. по иск за 

делба, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Невяна Захариева. С 
разпореждане от 21.11.2019 г. исковата молба е оставена без движение за 
отстраняване на нередвности. На 29.11.2019 г. постъпва молба за отстрняване на 
нередовности. На 12.12.2019 г. с разпореждане по чл. 131 ГПК е указано препис 
от исковата молба да се изпрати на ответниците за отговор. С разпореждане от 
15.01.2019 г. е указано да се извърши справка в НБД. С разпореждане от 
16.01.2020 г. е указано на ответника съгласно чл. 129 ГПК във връзка с чл. 127, 
ал.1, т. 2 ГПК да уточни имената на втория ответник. На 22.01.2020 г. постъпва 
молба за изпълнение указанията на съда. С разпореждане от 28.01.2020 г. е 
указано да се извърши справка в НБД. С разпореждане по чл. 131 ГПК е указано 
препис от исковата молба да се изпрати на ответниците за отговор. С 
разпореждане от 05.05.202 г. на основание чл. 47, ал. 6 ГПК е приложено към 
делото като редовно връчено изпратеното до единия ответник съобщение с 
приложени книжа за връчване. С определение от 27.05.2020 г. е назначен на 
основани чл. 47, ал. 6 ГПК особен представител на двама от ответниците. На 
16.07.2020 г. и 17.07.2020 г. постъпва отговор на искова молба. На 29.12.2020 г. 
постъпва молба за конституиране на ищци. С определение от 15.04.2022 г. са 
конституирани ищци. С определение  от 15.04.2022 г. по чл. 140 ГПК е насрочено 
осз за 19.05.2022 г. В сз на 19.05.2022 г. делото е обявено за решаване. Към 
момента на проверката не е обявено съдебно решание. 

Гр.д. № 467/2019 г. е образувано и разпределено на 20.12.2019 г. по иск с 
правно основание чл. 109 ЗС, депозиран същия ден,  на доклад на съдя Невяна 
Захариева. С разпореждане от 20.12.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати 
препис от исковата молба на ответника за отговор. С определение от 02.07.2021 г. 
по чл. 140 ГПК е насрочено осз за 17.08.2021 г. На 11.08.2021 г. постъпва молба с 
искане за прекратване на производството по отношене на един от ответниците. В 
сз на 17.08.2021 г. на основание чл. 129, ал. 2 във ръзка с чл. 127, ал. 1, т. 2 ГПК е 
указано на ищците да представят уточнена и редовна искова молба, в която да 
посочат ответника против когото насочва исковата си претенция. На 20.08.2021 г. 
постъпва молба с искане за замяна на страна по първоначално предявения иск. С 
разпореждане от 27.05.2022 г. е указано да се връчат преписи от молба на две 
лица, които да заявят дали са съгласни с исканто изменение, чрез замяна на страна 
по реда на чл. 228 ГПК. С определение от 07.10.2022 г. на основание чл. 233 ГПК 
е прекратено производвото по отношение на едно лице и конституира като 
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ответник друго лице. Указано е да се изпратят преписи от исковата молба и 
приложенията към същата на новоконституирания ответник. 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
Разглеждането на проверените дела е продължило повече от две години по 

обективни причини. Едно от делата е образувано на основание чл. 341 и сл. ГПК 
–делба- особено исково производство, което се развива в две фази: по допускане 
на делбата и същинско извършване на делбата. Обикновено в тези производства 
участват повече от 2 страни, като в хода на процеса се налага да се извършват 
справки за адресите им и съответно назначаване на особен представител. 
Констатира се известно забавяне при постановяване на съдебното решение по 
първата фаза на делбата. Второто дело е образувано на основание чл. 109 ЗС и при 
него също се забелязва известно усложняване, свързано със замяна на страна по 
чл. 228 ГПК. 

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

 
За 2020 г. са образувани и неприключили към 31.12.2020 г. общо 92 броя 

дела, по съдии както следва: 
Съдия Анета Петрова  .................  2 броя; 
Съдия Невяна Захариева  ............  90 броя. 

 
За 2021 г. са образувани и неприключили към 31.12.2021 г. общо 78 броя 

дела, по съдии както следва: 
Съдия Невяна Захариева  ............ 78 броя. 
 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела: 
Гр.д. № 54/2020г. е образувано и разпределено на 28.02.2020г. по иск с 

правна квалификация чл. 49 СК, депозиран в същия ден, на доклад на съдия 
Невяна Захариева. По делото е приложен протокол за случайно разпределение и 
лист за образуване на делото и двата подписани от председателя. С разпореждане 
от 09.03.2020г. препис от исковата молба е изпратен на ответника на основание 
чл. 131 ГПК. Съобщението се е върнало в цялост. С разпореждане от 08.06.2020г. 
е допуснато назначаването на особен представител, а с определение от 
06.07.2020г. такъв е назначен и му е връчен препис от исковата молба на 
основание чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 10.07.2020г. Отговорът е 
депозиран на 17.07.2020г. С определение по чл. 140 ГПК от 06.10.2020г. е 
изготвен доклада по делото, допуснати са доказателствата и е насрочено о.с.з. за 
30.10.2020г. В това съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение на 30.11.2020г. Решението е постановено на 
обявената дата.  

Гр.д. № 106/2021г. е образувано и разпределено на 26.03.2021г. по иск с 
правна квалификация чл. 50 СК, депозиран в същия ден, на доклад на съдия 
Невяна Захариева. По делото е приложен протокол за случайно разпределение и 
лист за образуване на делото и двата подписани от председателя. С определение 
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по чл. 140 ГПК от 12.05.2021г. е изготвен и съобщен доклада по делото, допуснати 
са доказателствата и е насрочено о.с.з. за 28.05.2021г. В това съдебно заседание е 
даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение 
на 28.06.2021г. Решението е постановено на обявената дата.  

Гр.д. № 54/2020г. е образувано и разпределено на 21.09.2020г. по иск с 
правна квалификация чл. 19 ЗЗД, депозиран в същия ден, на доклад на съдия 
Невяна Захариева. По делото е приложен протокол за случайно разпределение и 
лист за образуване на делото и двата подписани от председателя. С разпореждане 
от 09.10.2020г. препис от исковата молба е изпратен на ответника на основание 
чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 14.10.2020г. Отговорът е депозиран на 
15.10.2020г. С определение по чл. 140 ГПК от 26.05.2021г. е изготвен доклада по 
делото, допуснати са доказателствата и е насрочено о.с.з. за 11.06.2021г. В това 
съдебно заседание не е даден ход поради нередовно призоваване на единия 
ответник. В съдебното заседание, проведено на 15.07.2021г. е даден ход на 
устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 13.08.2021г. 
Решението е постановено на 12.08.2021г.  

Гр.д. № 26/2021г. е образувано и разпределено на 22.01.2021г. по иск с 
правна квалификация чл. 19 ЗЗД, депозиран в същия ден, на доклад на съдия 
Невяна Захариева. По делото е приложен протокол за случайно разпределение и 
лист за образуване на делото и двата подписани от председателя. С разпореждане 
от 26.01.2021г. препис от исковата молба е изпратен на ответника на основание 
чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 02.02.2021г. Отговорът е депозиран на 
09.02.2021г. С определение по чл. 140 ГПК от 31.08.2021г. е изготвен и съобщен 
доклада по делото, допуснати са доказателствата и е насрочено о.с.з. за 
01.10.2021г. В това съдебно заседание е прекратено съдебното дирене и съдът е 
обявил, че ще се произнесе по реда на чл. 237 ГПК на 01.11.2021г. Решението е 
постановено на 27.10.2021г.  

Гр.д. № 181/2020г. е образувано и разпределено на 11.08.2020г. по иск с 
правна квалификация чл. 232, във вр. с чл. 86 ЗЗД, депозиран в същия ден, на 
доклад на съдия Анета Петрова. По делото е приложен протокол за случайно 
разпределение и лист за образуване на делото и двата подписани от председателя. 
С разпореждане от 12.08.2020г. препис от исковата молба е изпратен на ответника 
на основание чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 29.08.2020г. Отговорът е 
депозиран на 25.09.2020г. На 05.01.2021г. делото е преразпределено на доклад на 
съдия Невяна Захариева, поради преместването на съдия Анета Петрова в 
Районен съд-Търговище. С определение по чл. 140 ГПК от 20.05.2021г. е изготвен 
доклада по делото, допуснати са доказателствата и е насрочено о.с.з. за 
08.06.2021г. В това съдебно заседание съдът е одобрил постигнатата спогодба и е 
прекратил производството по делото.  

Гр.д. № 180/2020г. е образувано и разпределено на 11.08.2020г. по иск с 
правна квалификация чл. 232, във вр. с чл. 86 ЗЗД, депозиран в същия ден, на 
доклад на съдия Анета Петрова. По делото е приложен протокол за случайно 
разпределение и лист за образуване на делото и двата подписани от председателя. 
С разпореждане от 12.08.2020г. препис от исковата молба е изпратен на ответника 
на основание чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 19.08.2020г. Отговор не е 
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депозиран. На 06.01.2021г. делото е преразпределено на доклад на съдия Невяна 
Захариева, поради преместването на съдия Анета Петрова в Районен съд-
Търговище. С определение по чл. 140 ГПК от 20.05.2021г. е изготвен доклада по 
делото, допуснати са доказателствата и е насрочено о.с.з. за 08.06.2021г. В това 
съдебно заседание ищецът е оттеглил иска и съдът е прекратил производството 
по делото.  

Гр.д. № 146/2021г. е образувано и разпределено на 20.04.2021г. по иск с 
правна квалификация чл. 79, във вр. с чл. 86 ЗЗД, депозиран в същия ден, на 
доклад на съдия Йоханна Антонова. По делото е приложен протокол за случайно 
разпределение и лист за образуване на делото и двата подписани от председателя. 
С разпореждане от 21.04.2021г. препис от исковата молба е изпратен на ответника 
на основание чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 28.04.2021г. Отговор не е 
депозиран. С определение по чл. 140 ГПК от 01.06.2021г. е изготвен и съобщен 
доклада по делото, допуснати са доказателствата и е насрочено о.с.з. за 
30.06.2021г. В това съдебно заседание ищецът е оттеглил иска и съдът е прекратил 
производството по делото.  

 
КОНСТАТАЦИИ: 
При проверката на исковите производства, образувани през 2020 г. и 2021 

г. и неприключили към момента на проверката се установи, че всички дела са 
образувани и разпределяни в деня на постъпване на книжата в съда. Разпределяни 
са на случаен принцип и в кориците на делата са приложени протоколите за избор. 
Физически делата са предавани на съдията-докладчик веднага, в деня на 
образуването им. Разпорежданията, с които исковите молби са изпращани на 
ответната страна, на основание чл. 131 ГПК, са постановявани в рамките от един 
до десет дни. Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани от два месеца и 
половина до седем, осем месеца след депозиране на отговора по исковата молба 
или след изтичане на срока за отговор. С определенията са изготвяни проекти на 
доклад, допускани са доказателствата и събирането на нови такива и са 
насрочвани открити съдебни заседания в рамките от две седмици до един месец. 
Всички проверени дела са приключили  в първото открито заседание. Решенията 
са постановявани в едномесечен срок.  

При проверката бе констатирано, че по някои от делата съдът е 
постановявал определенията по чл. 140 ГПК в по-продължителни срокове. Това 
обстоятелство е свързано с обективни причини - продължителен отпуск поради 
трудова нетрудоспособност на съдия Невяна Захариева, която от 28.10.2020 г. до 
края на проверявания период е била единствения работещ в Районен съд -Омуртаг 
магистрат и същевременно е осъществявала и общото административно 
ръководство на съда. 

Производствата по този вид дела са се движили ритмично и са приключвали 
с бързина, с констатираните по-горе изключения. 

 
Граждански дела с кратки процесуални срокове,  

образувани през 2020 г. и през 2021 г. 
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Граждански дела по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство. 
   
За 2020 г. са образувани общо 8 броя дела, по съдии както следва: 

Съдия Анета Петрова  .................  2 броя; 
Съдия Невяна Захариева  ............  6 броя. 

 
2020 г. 

Съдия № на делото 
Дата на 

образуване 

Дата на с.з. по 
същество/или 

определение за 
прекратяване или 

споразумение –дата 

Дата на обявяване 
на решението в 

книгата за открити 
заседания 

Резултат от 
инстанционен 

контрол – 
съдебен акт, 

дата 

Анета Петрова 
ГД 

111/2020 
17.06.2020 г. 

17.06.2020 г. 
Определение за 

прекратяване 
– – 

Анета Петрова 
ГД 

170/2020 
04.08.2020 г. 

19.05.2021 г. 
Определение за 

прекратяване 
– – 

Невяна Захариева 
ГД 

110/2020 
15.06.2020 г. 

16.06.2020 г. 
Определение за 

прекратяване 
– – 

Невяна Захариева 
ГД 

125/2020 
07.07.2020 г. 17.11.2020 г. 

Решение от 
01.12.2020 г. 

– 

Невяна Захариева 
ГД 

220/2020 
26.08.2020 г. 15.10.2020 г. 

Решение от 
29.10.2020 г. 

– 

Невяна Захариева 
ГД 

302/2020 
06.10.2020 г. 21.09.2021 г. 

Решение от 
19.10.2021 г. 

– 

Невяна Захариева 
ГД 

304/2020 
06.10.2020 г. 

01.12.2020 г. 
Прекратено по 

спогодба 
– – 

Невяна Захариева 
ГД 

326/2020 
28.10.2020 г. 29.01.2021 г. 

Решение от 
12.02.2021 г. 

– 

 Гр.д. № 170/2020 г. е преразпределено на съдия Йоханна Антонова през 2021 г., която е 
прекратила производството по делото. 

 
За 2021 г. са образувани общо 3 броя дела, по съдии както следва: 

Съдия Невяна Захариева  ............  3 броя. 
 
2021 г. 

Съдия № на делото 
Дата на 

образуване 

Дата на с.з. по 
същество/или 

определение за 
прекратяване или 

споразумение – дата 

Дата на обявяване 
на решението в 

книгата за открити 
заседания 

Резултат от 
инстанционен 

контрол – 
съдебен акт, 

дата 

Невяна Захариева 
ГД 

21/2021 
13.01.2021 г. 

09.03.2021 г. 
Прекратено по 

спогодба 
– – 

Невяна Захариева 
ГД 

56/2021 
10.02.2021 г. 08.04.2021 г. 

Решение от 
22.04.2021 г. 

– 

Невяна Захариева 
ГД 

301/2021 
08.09.2021 г. 22.02.2022 г. 

Решение от 
08.03.2022 г. 

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

Гр. дело № 326/2020г. – Исковата молба по чл. 344, във вр.чл. 225 КТ е 
подадена в съда на 28.10.2020г., делото е образувано и разпределено в същия ден, 
на доклад на съдия Невяна Захариева. С разпореждане от 28.10.2020г. на ищеца 
са дадени указания да отстрани нередовностите в жалбата. Указанията са 
изпълнени с молба от 29.10.2020г. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 30.10.2020г. 
препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. Съобщението е 
връчено на 06.11.2020г. Отговор е депозиран на 03.12.2020г. С разпореждане от 
04.12.2020г. съдът е изготвил и съобщил доклада по делото, допуснал е 
представените с исковата молба доказателства и е насрочил о.с.з. на 22.12.2020г. 
– съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Проведени са три 
съдебни заседания по доказателствата през две, три седмици, а в това на 
29.01.2021г.е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе 
с решение на 12.02.2021г. Решението е постановено на обявената дата.  

Гр. дело № 125/2020г. – Исковата молба по чл. 144 СК е подадена в съда на 
07.07.2020г., делото е образувано и разпределено в същия ден, на доклад на съдия 
Анета Петрова. С разпореждане от 07.07.2020г. препис от исковата молба е 
изпратен на ответника за отговор на основание чл. 131 ГПК. Съобщението е 
връчено на 20.07.2020г. Отговор не е депозиран. С разпореждане от 01.09.2020г. 
съдът е изготвил и съобщил доклада по делото, допуснал е представените с 
исковата молба доказателства и е насрочил о.с.з. на 15.09.2020г. – съобразно 
триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. В това съдебно заседание не е даден 
ход поради нередовно призоваване на ответника. Съдебното заседание на 
27.10.2020г. е отсрочено за 17.11.2020г. поради нередовното призоваване на 
ответника. На 16.11.2020г. делото е преразпределено на доклад на съдия Невяна 
Захариева, поради преместването на съдия Анета Петрова в РАЙОНЕН СЪД-
Търговище. В съдебното заседание на 17.11.2020г. е приключило съдебното 
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 01.12.2020г. Решението 
е постановено на обявената дата.  

Гр. дело № 111/2020г. – Исковата молба по чл. 150 СК е подадена в съда на 
17.06.2020г., делото е образувано и разпределено в същия ден, на доклад на съдия 
Анета Петрова. С определение от 17.06.2020г. съдът е прекратил производството 
поради недопустимост на подадения иск. 

Гр. дело № 170/2020г. – Исковата молба по чл. 243 ЗЗД е подадена в съда 
на 04.08.2020г., делото е образувано и разпределено в същия ден, на доклад на 
съдия Анета Петрова. С разпореждане от 04.08.2020г. исковата молба е оставена 
без движение с указания за отстраняване на нередовностите в нея. Указанията са 
изпълнени с молба от 11.08.2020г., а с разпореждане от 12.08.2020г. препис от 
исковата молба е изпратен на ответника за отговор на основание чл. 131 ГПК. 
Съобщението е връчено на 29.08.2020г. Отговор не е депозиран. С разпореждане 
от 30.09.2020г. съдът е изготвил и съобщил доклада по делото, допуснал е 
представените с исковата молба доказателства и е насрочил о.с.з. на 21.10.2020г. 
– съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. В това съдебно 
заседание производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 
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18.05.2021г. делото е преразпределено на доклад на съдия Невяна Захариева, 
поради преместването на съдия Анета Петрова в РАЙОНЕН СЪД-Търговище. С 
определение от 19.05.2021г. съдът е констатирал изтичането на шестмесечния 
срок по чл. 231 ГПК и е прекратил производството.  

Гр. дело № 56/2021г. – Исковата молба по чл. 150 СК е подадена в съда на 
10.02.2021г., делото е образувано и разпределено в същия ден, на доклад на съдия 
Невяна Захариева. С разпореждане от 10.02.2021г. препис от исковата молба е 
изпратен на ответника за отговор на основание чл. 131 ГПК. Съобщението е 
връчено на 17.02.2021г. Отговор не е депозиран. С разпореждане от 18.03.2021г. 
съдът е изготвил и съобщил доклада по делото, допуснал е представените с 
исковата молба доказателства и е насрочил о.с.з. на 08.04.2021г. – съобразно 
триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. В това съдебно заседание е 
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 
22.04.2021г. Решението е постановено на обявената дата.  

Гр. дело № 301/2021г. – Исковата молба по чл. 143, във вр. с чл. 149 СК е 
подадена в съда на 08.09.2021г., делото е образувано и разпределено в същия ден, 
на доклад на съдия Боряна Петрова. С разпореждане от 08.09.2021г. препис от 
исковата молба е изпратен на ответника за отговор на основание чл. 131 ГПК. 
Съобщението е връчено на 16.09.2021г. Отговор не е депозиран. На 19.10.2021г. 
делото е преразпределено на доклад на съдия Невяна Захариева, поради изтичане 
на срока за командироване на съдия Боряна Петрова. С разпореждане от 
19.10.2021г. съдът е оставил исковата молба без движение с указания за 
отстраняване на нередовностите в нея. Указанията са изпълнени с молба от 
05.11.2021г. С разпореждане от 08.11.2021г. исковата молба е оставена без 
движение за предоставяне на пълномощно, получено в съда с молба от 
15.11.2021г. С разпореждане от 15.11.2021г. препис от исковата молба е изпратен 
на ответника за отговор на основание чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 
31.12.2021г. Отговор не е депозиран.  С разпореждане от 02.02.2022г. съдът е 
изготвил и съобщил доклада по делото, допуснал е представените с исковата 
молба доказателства и е насрочил о.с.з. на 22.02.2022г. – съобразно триседмичния 
срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. В това съдебно заседание е приключило съдебното 
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 08.03.2022г. Решението 
е постановено на обявената дата.  

 
КОНСТАТАЦИИ: 

  Разглежданите по реда на бързото производство дела са образувани, 
администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 311, чл. 312 и чл. 315 
ГПК и чл. 316 ГПК. Всички бързи производства са образувани и разпределяни в 
деня на подаване на исковата молба в съда, без изключение. Делата, веднага след 
разпределението им, са предавани на съдията-докладчик. В случаите, в които е 
констатирана недопустимост на молбата, делото е прекратявано с определение в 
деня на образуването му. По останалите производства първоначалното 
администриране е в деня на образуване и разпределение на делата или на 
следващия ден. Констатирано бе, че по всички проверени дела е изготвян доклад, 
според изискването по чл. 312 ГПК. Спазван е триседмичният срок, в който съдът 
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насрочва о.с.з., според разпоредбата на чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Съдебното дирене 
е приключвало в едно до две съдебни заседания, проведени през кратки интервали 
от време. По всички дела съдът е прилагал чл. 315, ал.2 ГПК като е посочвал е 
деня, в който ще обяви решението си. Обявената дата винаги е спазвана , както и 
двуседмичният срок по чл. 316 ГПК. 

В хода на проверката не бяха констатирани нарушения или забави при този 
вид производства. 
 

     Граждански дела по Закона за закрила на детето  
  

За 2020 г. са образувани общо 9 броя дела, по съдии както следва: 
     Съдия Невяна Захариева  ................  5 броя; 
            Съдия Анета Петрова  .....................  4 броя. 

 
2020 г. 

Съдия № на делото 
Дата на 

образуване 

Дата на с.з. по 
същество/или 

определение за 
прекратяване или 

споразумение – дата 

Дата на обявяване 
на решението в 

книгата за открити 
заседания 

Резултат от 
инстанционен 

контрол – 
съдебен акт, 

дата 

Анета Петрова 
ГД 

67/2020 
09.04.2020 г. 28.05.2020 г. 

Решение от 
16.06.2020 г. 

– 

Анета Петрова 
ГД 

96/2020 
02.06.2020 г. 30.06.2020 г. 

Решение от 
30.07.2020 г. 

– 

Анета Петрова 
ГД 

128/2020 
08.07.2020 г. 30.07.2020 г. 

Решение от 
18.08.2020 г. 

– 

Анета Петрова 
ГД 

266/2020 
14.09.2020 г. 13.10.2020 г. 

Решение от 
16.10.2020 г. 

– 

Невяна Захариева 
ГД 

109/2020 
15.06.2020 г. 06.07.2020 г. 

Решение от 
29.07.2020 г. 

– 

Невяна Захариева 
ГД 

301/2020 
02.10.2020 г. 30.10.2020 г. 

Решение от 
04.12.2020 г. 

– 

Невяна Захариева 
ГД 

351/2020 
16.11.2020 г. 16.12.2020 г. 

Решение от 
15.01.2021 г. 

– 

Невяна Захариева 
ГД 

352/2020 
16.11.2020 г. 16.12.2020 г. 

Решение от 
15.01.2021 г. 

– 

Невяна Захариева 
ГД 

371/2020 
23.11.2020 г. 11.12.2020 г. 

Решение от 
11.01.2021 г. 

– 

 
За 2021 г. са образувани общо 7 броя дела, по съдии както следва: 

            Съдия Невяна Захариева  ................  6 броя; 
            Съдия Йоханна Антонова  ..............  1 брой. 
 

2021 г. 

Съдия № на делото 
Дата на 

образуване 

Дата на с.з. по 
същество/или 

определение за 
прекратяване или 

споразумение – дата 

Дата на обявяване 
на решението в 

книгата за открити 
заседания 

Резултат от 
инстанционен 

контрол – 
съдебен акт, 

дата 
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Йоханна Антонова 
ГД 

171/2021 
12.05.2021 г. 07.06.2021 г. 

Решение от 
14.06.2021 г. 

Потвърждава 
решението 

(Реш. № 55 от 
16.08.2021 г.) 

Невяна Захариева 
ГД 

32/2021 
26.01.2021 г. 04.03.2021 г. 

Решение от 
02.04.2021 г. 

– 

Невяна Захариева 
ГД 

33/2021 
26.01.2021 г. 26.02.2021 г. 

Решение от 
30.03.2021 г. 

– 

Невяна Захариева 
ГД 

63/2021 
16.02.2021 г. 15.03.2021 г. 

Решение от 
15.04.2021 г. 

– 

Невяна Захариева 
ГД 

271/2021 
04.08.2021 г. 26.08.2021 г. 

Решение от 
24.09.2021 г. 

– 

Невяна Захариева 
ГД 

320/2021 
28.09.2021 г. 28.10.2021 г. 

Решение от 
01.11.2021 г. 

– 

Невяна Захариева 
ГД 

386/2021 
11.11.2021 г. 09.02.2022 г. 

Решение от 
17.03.2022 г. 

– 

 
 

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

Гр.д. № 371/2020 г. – на доклад на съдия Невяна Захариева. Делото е 
образувано на 23.11.2020 г. по молба с правно основание чл. 28, чл. 25 и чл. 26 
ЗЗДет. Разределено е същия ден. С разпореждане от 26.11.2020 г. е насрочено осз 
за 11.12.2020 г. С определение от 26.11.2020 г. е допуснато на основание чл. 25, 
ал. 1 във връзка счл. 23 ЗПП предоставяне на правна помощ на малолетното дете 
под формата на процесуално представителство. С определение от 01.12.2020 г. е 
назначен на основание чл. 47, ал. 6 ГПК особен представител на малолетното 
дете. В сз на 11.12.2020 г. Делото е обявно за решаване. Съдът е обявил, е ще се 
произнесе с решение на 11.01.2021 г. Решение е обявено на 11.01.2021г.  

Гр.д. № 109/2020 г. – на доклад на съдия Невяна Захариева. Делото е 
образувано на 15.06.2020 г. по молба с правно основание чл. 28 и чл. 25 от ЗЗДет. 
Разпределено е същия ден. С разпореждане от 15.06.2020 г. е насрочено осз за 
06.07.2020 г. С определение от 15.06.2020 г. е допуснато на основание чл. 25, ал. 
1 във връзка счл. 23 ЗПП предоставяне на правна помощ на малолетното дете под 
формата на процесуално представителство. С определение от 30.06.2020 г. е 
назначен на основание чл. 47, ал. 6 ГПК особен представител на малолетното 
дете. В сз на 06.07.2020 г. делото е обявно за решаване. Съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение на 06.08.2020 г.  Решение е обявено на 29.07.2020г.  

Гр.д. № 67/2020 г. – на докла на съдия Анета Петрова. Делото е образувано 
на 19.04.2020 г. по молба с правно основание чл. 28, чл. 25 и чл. 6 ЗЗДет. 
Разпределено е същия ден. С определение от 22.04.2020 г. е насрочено осз за 
28.05.2020 г. и е допусната на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23 ЗПП 
предоставяне на правна помощ на малолетното дете под формата на процесуално 
представителство. С определение от 24.04.2020 г. е назначен на основание чл. 47, 
ал. 6 ГПК особен представител на малолетното дете. В сз на 28.05.2020 г. делото 
е обявено за решаване. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 
29.06.2020 г. Решени е обявено на 16.06.2020 г.  
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Гр.д. № 96/2020 г. – на доклад на съдия Анета Петрова. Делто е образувано 
на 02.06.2020 г. по молба с правно основание чл. 25 и чл. 26 ЗЗДет. Разпределено 
е същия ден. С определение от 03.06.2020 г. е насрочено осз за 30.06.2020 г. и е 
допусната на основание чл. 25, ал. 1 във връзка счл. 23 ЗПП предоставяне на 
правна помощ на малолетното дете под формата на процесуално 
представителство. С определение от 12.06.2020 г. е назначен на основание чл. 47, 
ал. 6 ГПК особен представител на малолетното дете. В сз на 30.06.2020 г. делото 
е обявено за решаване. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 
30.07.2020 г. Решение е обявено на 30.07.2020 г. 

Гр.д. № 63/2021 г. – на доклад на съдия Невяна Захариева. Делото е 
образувано на 16.02.2021 г. по молба с правно основани чл. 25, чл. 26, чл. 27 и чл. 
30 ЗЗДет. Разпределено е същия ден. С разпореждане от 16.02.2021 г. е насрочено 
осз за 15.03.2021 г. С определение от 16.02.2021г. е допуснато на основание чл. 
25, ал. 1 във връзка с чл. 23 ЗПП предоставяне на правна помощ на малолетното 
дете под формата на процесуално представителство. С определение от 05.03.2021 
г. е назначен на основание чл. 47, ал. 6 ГПК особен представител на малолетното 
дете. В сз на 15.03.2021 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение на 15.04.2021 г. Решение е обявено на 15.04.2021 г.  

Гр.д. № 171/221 г. – на доклад на съдия Йоханна Антонова. Делото е 
образувано на 12.05.2021 г. по молба с правно основание чл. 28 и чл. 25 от ЗЗДет. 
Разпределно е същия ден. С определение от 12.05.2021 г. е насрочено осз за 
07.06.2021 г. и е допусната на основание чл. 25, ал. 1 във връзка счл. 23 ЗПП 
предоставяне на правна помощ на малолетното дете под формата на процесуално 
представителство. С определение от 13.05.2021 г. е назначен на основание чл. 47, 
ал. 6 ГПК особен представител на малолетното дете. В сз на 07.06.2021 г. делото 
е обявено за решаване. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 
07.07.2021 г. Решение е обявено на 14.06.2021 г. 

Гр.д. № 32/2021 г. – првоначално на доклад на съдия Хрисимир Пройнов. 
Делото е образувано на 26.01.2021 г. по молба  с правно основани чл. 30 ЗЗДет. 
Разпределено е същия ден. С определение от 28.01.2021 г. е насрочено осз за 
04.03.2021 г. и е допусната на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23 ЗПП 
предоставяне на правна помощ на малолетното дете под формата на процесуално 
представителство. С определение от 03.02.2021 г. е назначен на основание чл. 47, 
ал. 6 ГПК особен представител на малолетното дете. В сз на 04.03.2021 г. /делото 
е преразпределено насъдия Невяна Захариева на 02.03.2021 г./ делото е обявено 
за решаване. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 02.04.2021 г. 
Решение е обявено на 02.04.2021 г. 

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

всички те са образувани и разпределяни в деня на подаване на молбите в съда. 
Съдът в същия ден или по изключение в 3- дневен от постъпване на искането в съда 
е насрочвал делото за разглеждане в открито съдебно заседание. Открито съдебно 
заседание  е провеждано в рамките на 1 месец от постъпване на искането в съда 
или в по-кратки срокове. Производства са приключвани с едно съдебно заседание. 
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Спазен е законноустановения едномесечен срок по чл. 28, ал. 4 ЗЗДет., като 
обикновено съдът се е произнасял в по-кратки срокове. 

Граждански дела по Закона за защита срещу домашното насилие  
 

За 2020 г. са образувани общо 4 броя дела, по съдии както следва: 
            Съдия Анета Петрова  .....................  2 броя; 
            Съдия Невяна Захариева  ................  2 броя. 

 
2020 г. 

Съдия № на делото 
Дата на 

образуване 
Дата на с.з. по 

същество 

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

заседания 

Резултат от 
инстанционен 

контрол – 
съдебен акт, 
номер и дата 

Анета 
Петрова 

ГД 
162/2020 

27.07.2020 
10.08.2020 г. 

Прекратено по 
спогодба 

– – 

Анета 
Петрова 

ГД 
310/2020 

13.10.2020 
20.10.2020 г. 
Прекратено с 
определение 

– – 

Невяна 
Захариева 

ГД 
324/2020 

27.10.2020 
10.11.2020 г. 
Прекратено с 
определение 

– – 

Невяна 
Захариева 

ГД 
376/2020 

27.11.2020 15.12.2020 г. 
Решение от 
22.12.2020 г. 

– 

 
За 2021 г. са образувани общо 5 броя дела, по съдии както следва: 

            Съдия Невяна Захариева  ................  4 броя; 
            Съдия Йоханна Антонова  ..............  1 брой. 

 
2021 г. 

Съдия № на делото 
Дата на 

образуване 
Дата на с.з. по 

същество 

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

заседания 

Резултат от 
инстанционен 

контрол – 
съдебен акт, 
номер и дата 

Йоханна Антонова ГД 168/2021 10.05.2021 г. 07.06.2021 г. 
Решение от 
07.06.2021 г. 

– 

Невяна Захариева ГД 273/2021 06.08.2021 г. 16.09.2021 г. 
Решение от 
24.09.2021 г. 

Прекратява 
поради 

оттегляне на 
въззивната 

жалба 
(Протокол 100 
от 15.11.2021 

г.) 

Невяна Захариева ГД 282/2021 20.08.2021 г. 
20.09.2021 г. 

Прекратено по 
спогодба 

– – 

Невяна Захариева ГД 363/2021 28.10.2021 г. 24.11.2021 г. 
Решение от 
01.12.2021 г. 

– 
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Невяна Захариева ГД 413/2021 01.12.2021 г. 
21.02.2022 г. 

Прекратено по 
спогодба 

– – 

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

Гр.д.№ 324/2020 г. – на доклад на съдия Невяна Захариева. Делото е 
образувано и разпределено на 27.10.2020 г. по молба по реда на Закона за защита 
от домашното насилие, подадена в същия ден. С разпореждане от 27.10.2020 г. 
молбата е оставена без движение за уточняване на факти. На 09.11.2020 г. 
постъпва молба с уточнения. С определение от 11.10.2020 г. е прекратено 
пизводството по делото поради нередовност на молбата. 

Гр.д. № 310/2020 г. – на доклад на съдия Анета Петрова. Делото е 
образувано и разпределено на 13.10.2020 г. по молба по ред на Закона за защита 
от домашното насилие, подадена в същи ден. С разпореждане от 13.10.2020 г. 
молбата е оставена без движеие за уточняване на факти. С опредеелние от 
20.10.2020 г. е прекратено производството по делото поради нередовност на 
молбата. 

Гр.д. № 162/2020 г. – на доклад на съдия Анета Петрова. Делото е 
образувано и разпределено на 27.07.2020 г. по молба по ред на Закона за защита 
от домашното насилие, подадена в същия ден. С определение от 27.07.2020 г. е 
указано да се издадена заповед за незабна защита и е насрочено осз за 10.08.2020 
г. В същия ден е издадена заповед за незабавна защита. В сз на 10.08.2020 г. е 
одобрена постигната между страните спогодба и е указано да се издаде заповед 
за защита.  На същата дата е издадена заповед за защита. Заповедта е изпратена 
РУ – Омуртаг.  

Гр.д. № 363/2021 г. – на доклад на съдия Невяна Захариева. Делото е 
образувано и разпределено на 28.10.2020 г. по молба по реда на Закона за защита 
от домашното насилие, подадена в същия ден. С определение от 28.10.2020 г. е 
указано да се издаде заповед за незабавна защита и е насрочено осз за 24.11.2021 
г. На същата дата е издадена заповед за незабавна защита. В сз на 24.11.2021 г. е 
приключено съдебното дирене  и е даден ход по същество. Съдът е обявил, че ще 
се произнесе с решение в осз на 01.12.2021 г. В сз на 01.12.2021 г. е обявено 
съдебното решение и е указано да се издаде заповед за защита. На същата дата е 
издадена заповед за защита. С разпореждане от 24.01.2022 г. е указано да се 
издаде изпълнителен лист за наложената глоба и държавна такса. 

Гр.д. № 282/2021 г. – на доклад на съдия Невяна Захариева. Делото е 
образувано и разпределено на 20.08.2021 г. по молба по реда на Закона зазащита 
от домашното насилие, подадена в същия ден. С определение от 20.08.2021 г. е 
указано да се издаде заповед за незабавна защита и е насрочено осз за 20.09.2021 
г. В същия ден е издадена и заповедта за незбавна защита. В сз на 20.09.2021 г. е 
удобрена постигната между страните спогодба, указано е да се издаде заповед за 
защита и е наложена глоба на ответника. В същи ден е издадена заповед за защита. 
Същата е изпратена на РУ – Омуртаг. С разпореждане от 14.10.2021 г. е указано 
да се издаде изпълнителен лист за наложената глоба и държавната такса.  
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Гр.д. № 168/2021 г. – първоначално на доклад на съдия Йоханна Антонова. 
Делото е е образувано и разпределено на 10.05.2021 г. по моба по реда на Закона 
за защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С разпореждане от 
10.05.2021 г. е указано да се издаде заповед за незабавна защита и е насрочено осз 
за 07.06.2021 г. В същия ден е издадена заповед за незабавна защита. В сз на 
07.06.2021 г. е приключено съдебното дирене и е обявено съдебното решение. В 
същия ден е издадена и заповед за защита. Същата е изпратеа на РУ – Омуртаг. С 
разпореждан от 29.09.2021 г. /делото е преразпределено на съдия Невяна 
Захариева на 29.09.2021 г./ е указано да се издаде изпълнителен лист за 
наложената глоба и държавната такса. 

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

забавяне на съдебното производство. Делата са образувани в деня на постъпване 
на молбата в съда и веднага са администрирани. Спазван е едномесечния срок за 
насрочване на открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН, като по 
някои от описаните по-горе проверени дела, о.с.з. е насрочвано и в по-кратък 
срок. 

Когато молбата е съдържала данни за пряка и непосредствена последваща 
опасност за живота или здравето на пострадалото лице /по почти всички от 
проверените дела/, съдът на основание чл. 18, ал.1 от ЗЗДН в закрито заседание 
без призоваване на страните, е издавал заповед за незабавна защита в срок до 24 
часа от получаването на съответната молба. В тези случаи, на основание чл.18, 
ал.2 от ЗЗДН заповедта за незабавна защита е връчвана на страните и е изпращана 
служебно до районното полицейско управление. Проверените дела са 
приключили с решение, обявено в публично заседание, съобразно чл. 15, ал.1 
ЗЗДН. Производства са приключвани с едно съдебно заседание. Констатира се, че 
по гр.д. № 168/2021 г. е постановено разпореждане с указание за издаване на 
заповед за незабавна защита и насрочване на осз, а не определение както е при 
останалите дела. Доколкото обаче става въпрос за командирован съдия за кратък 
срок, както и за факта,че към момента на проверката има постоянно 
командирован втори съдия в Районен съд – Омуртаг, то указания за уеднаквяване 
на вида на съдебния акт не следва да се дават. 

 
Делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове /бързи 

производства/, са обозначени с жълт етикет, според изискването на 78, ал.5 ПАС. 
                             
                                      Спрени производства  
 

 Гр. дела, по които производството е спирано през 2020 г. са общо 2 броя, 
по съдии както следва: 
           Съдия Анета Петрова  ......................  2 броя. 

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

делото 

Дата на 
образуване и 

правно основание 

Дата на 
спиране 

Правно 
основание за 

спиране 
Статус 

Анета Петрова 
ГД 

287/2019 

19.08.2019 г. 
(чл. 341 ГПК във 

връзка с чл. 69 ЗН) 
23.06.2020 г. 

чл. 229, ал. 1, т. 
1 от ГПК 

(по съгласие на 
страните) 

Възобновено на 05.08.2020 
г.; 

На 03.11.2021 г. е 
прекратено по спогодба от 

съдия Невяна Захариева 

Анета Петрова 
ГД 

170/2020 
04.08.2020 г. 
(чл. 243 ЗЗД) 

23.10.2020 г. 

чл. 229, ал. 1, т. 
1 от ГПК 

(по съгласие на 
страните) 

На 19.05.2021 г. е 
прекратено на осн. чл. 231, 

ал. 1 от ГПК от съдия 
Йоханна Антонова 

 
Гр. дела, по които производството е спирано през 2021 г. са общо 2 броя, 

по съдии както следва: 
           Съдия Невяна Захариева  .................  2 броя. 

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

Съдия 
№ на 

делото 

Дата на 
образуване и 

правно основание 

Дата на 
спиране 

Правно 
основание за 

спиране 
Статус 

Невяна Захариева 
ГД  

5/2020 
10.01.2020 г. 

(чл. 341 и сл. ГПК) 
25.03.2021 г. 

чл. 229, ал. 1, т. 
2 от ГПК 

Възобновено на 27.01.2022 
г. 

На 27.01.2022 г. е 
прекратено, поради 

неизпълнение на указания 

Невяна Захариева 
ГД 

260/2020 
08.09.2020 г. 

(чл. 341 от ГПК) 
10.11.2021 г. 

чл. 229, ал. 1, т. 
2 от ГПК 

Спряно 

 
Граждански дела, образувани преди 01.01.2021 г., по които производствата 

са спрени към датата на изготвяне на справката са общо 3 броя, по съдии както 
следва: 
            Съдия Невяна Захариева  ................  3 броя. 

 
Информацията за гр. дела, образувани преди 01.01.2021 г. и спрени към 

датата на изготвяне на справката по съдии е следната: 
 

Съдия 
№ на 

делото 
Дата на образуване 
и правно основание 

Дата на 
спиране 

Правно основание за спиране Статус 

Невяна Захариева 
ГД 

216/2017 

25.05.2017 г. 
(чл. 432, ал. 1 от КЗ 
във връзка с чл. 45 

от ЗЗД) 

26.11.2018 г. 

чл. 229, ал. 1, т. 7 във вр. с 
чл. 274 от Директива 

2009/138/ЕО на ЕП и на 
Съвета от 25.11.2009 г. и чл. 

624 от КЗ 

спряно 

Невяна Захариева 
ГД 

1/2020 
06.01.2020 г. 

(чл. 422 от ГПК) 
17.02.2022 г. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК спряно 

Невяна Захариева 
ГД 

171/2020 
05.08.2020 г. 

(чл. 341 от ГПК) 
02.06.2022 г. чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК спряно 

 
Проверени бяха следните дела: 
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Гр.д. № 216/2017 г. е образувано и разпределено на 25.05.2017 г., на доклад 
на съдия Невяна Захариева. В сз на 26.112018 г. е спрняно производството на 
осование чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК във ръзка с чл. 274 от  Деректива 2009/138/ЕО на 
ЕП и на Съвета от 25.11.209 г. и чл. 624 от КЗ. Неколкократно е изисквана 
информация от ищеца за състоянието на дружеството обявено в ликвидация. 

Гр.д. № 1/2020 г. е образувано и разпределено на 06.01.2020 г., на доклад на 
съдия Невяна Захариева. В сз на 17.02.2022 г. е спряно производстото на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване на гр.д. № 47/2022 г. по описа 
на Районен съд- Омуртаг с влязъл в сила съдебен акт. 

Гр.д. № 171/2020 г. е образувано и разпределено на 05.08.2020 г., на доклад 
на съдия Невяна Захариева. В сз на 06.06.2022 г. производството по делото е 
спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК поради смърт на ответника. 

Гр.д. № 260/2020 г. е образувано и разпределено на 08.09.2020 г., на доклад 
на съдия Невяна Захариева. В сз на 10.11.2021 г. поизводството по делото е спряно 
на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК поради смърт на част от ищците. С молба от 
02.09.2022 г. е направено искане за възобновване на производството, като е 
представено удостоверение за наследници. С определение от 03.10.2022 г. е 
възобновно производството на основание чл. 230, ал.1 ГПК, конституирани са 
ищци и ответник. Даден е срок за внасяне на държана такса за издавен на съдебно 
удостоверение . 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
При проверката на спрените производства бе установено, че делата са 

администрирани периодично. По делата, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 
ГПК, производството е възобновено след изпълнение на дадените от съда 
указания. При делата спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК е изисквана 
периодична информация за движението на делото. Не бе установено забавяне на 
съдопроизводството.  

 
               Отводи на съда за периода на проверката 
 

Обобщената информация за периода на проверката е следната: 
За 2020 г. са направени общо 4 броя отводи, а за 2021 г. – 20 броя отводи, 

по съдии както следва: 
Съдия Анета Петрова: 1 брой дело за 2020 г.;  
Съдия Невяна Захариева: 3 броя дела за 2020 г.; по 9 броя дела за 2021 г.; 
Съдия Йоханна Антонова: 11 броя дела за 2021 г. 
 
В съда се води регистър на отводите, считано от 01.06.2014 г., за който 

отговарят съдебните деловодители. 
 
Информацията по съдии за отводите по делата през проверяваните години, 

е следната: 
 
за 2020 г. 
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Съдия 
№ на 

делото 
Дата на образуване и 

правно основание 

Дата на 
определението и 

правно основание 
за отвеждане, 

мотиви 

Следващ(и) 
съдия 

докладчик 

Статус 
решение – дата / 

о.с.з 

Невяна Захариева 
ГД  

45/2020 

20.02.2020 г. 
 (чл. 124 от ГПК и чл. 537, 

ал. 2 от ГПК) 

21.02.2020 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 

Анета 
Петрова 

Прекратено на 
24.03.2021 г. 

(чл. 23, ал. 3 от 
ГПК) 

Анета Петрова 
ГД 

110/2020 
15.06.2020 г. 
(чл. 150 СК) 

15.06.2020 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 

Невяна 
Захариева 

Прекратено на 
16.06.2020 г. 

(чл. 23, ал. 3 от 
ГПК) 

Невяна Захариева 
ГД 

110/2020 
15.06.2020 г. 
(чл. 150 СК) 

16.06.2020 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 
– 

Прекратено на 
16.06.2020 г. 

(чл. 23, ал. 3 от 
ГПК) 

Невяна Захариева 
ГД  

47/2020 

25.02.2020 г. 
(чл. 2, ал. 1, т. 3, предл. І 

във връзка с чл. 4 от 
ЗОДОВ) 

17.12.2020 г. 
(чл. 22, ал. 2 във 
вр. с ал. 1, т. 6 

от ГПК) 

– 

Прекратено на 
30.12.2020 г. 

(чл. 23, ал. 3 от 
ГПК) 

 
за 2021 г. 

Съдия 
№ на 

делото 
Дата на образуване и 

правно основание 

Дата на 
определението и 

правно основание 
за отвеждане, 

мотиви 

Следващ(и) 
съдия 

докладчик 

Статус 
решение – дата / 

о.с.з 

Невяна Захариева 
ЧГД 

64/2021 

18.02.2021 г. 
(чл. 115, ал. 2 от 

ЗПКОНПИ) 

18.02.2021 г. 
(чл. 23, във вр. с 
чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 

– 

Прекратено на 
18.02.2021 г. 

(чл. 23, ал. 3 от 
ГПК) 

Невяна Захариева 
ГД 

113/2020 
25.06.2020 г. 

(чл. 19, ал. 3 ЗЗД) 

10.03.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 5 

от ГПК) 
– 

Прекратено на 
10.03.2021 г. 

(чл. 23, ал. 3 от 
ГПК) 

Невяна Захариева ГД 45/2021 

29.01.2021 г. 
(чл. 49, ал. 1 и ал. 3 от СК, 
чл. 59, ал. 2 от СК, чл. 56, 

ал. 1 от СК и чл. 53 от СК) 

12.03.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 
– 

Прекратено на 
15.03.2021 г. 

(чл. 23, ал. 3 от 
ГПК) 

Невяна Захариева 
ЧГД 

96/2021 

12.03.2021 г. 
(чл. 115, ал. 1 от 

ЗПКОНПИ) 

12.03.2021 г. 
(чл. 23, във връзка 
с чл. 22, ал. 1, т. 

6 от ГПК) 

– 

Прекратено на 
12.03.2021 г. 

(чл. 23, ал. 3 от 
ГПК) 

Невяна Захариева 
ГД 

275/2020 
18.09.2020 г. 

(чл. 124, ал. 1 от ГПК) 

31.03.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 
– 

Прекратено на 
31.03.2021 г. 

(чл. 23, ал. 3 от 
ГПК) 

Йоханна Антонова 
ГД 

158/2021 
26.04.2021 г. 

(чл. 19, ал. 1 от ЗГР) 

12.07.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 

Невяна 
Захариева 

Приключено с 
Решение на 

13.10.2021 г. от 
съдия Невяна 

Захариева 

Йоханна Антонова 
ГД 

159/2021 

26.04.2021 г. 
(чл. 59, ал. 9 вр. чл. 127, ал. 

2 и чл. 143, ал. 2 от СК) 

12.07.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 

Невяна 
Захариева 

Прекратено на 
15.07.2021 г. 

(чл. 127, ал. 2 от 
СК) 

Йоханна Антонова 
ГД 

161/2021 

27.04.2021 г. 
(чл. 547 във вр. с чл. 542 от 
ГПК, във вр. с чл. 73 във вр. 

12.07.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 

Невяна 
Захариева 

Приключено с 
Решение на 

28.03.2022 г. от 
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с чл. 38, ал. 4 от ЗГР и чл. 
19, ал. 1 от ЗГР) 

съдия Невяна 
Захариева 

Йоханна Антонова 
ГД 

164/2021 

29.04.2021 г. 
(чл. 127, ал. 2 от СК във вр. 

с чл. 143, ал. 2 от СК) 

12.07.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 

Невяна 
Захариева 

Приключено с 
Решение на 

29.09.2021 г. от 
съдия Невяна 

Захариева 

Йоханна Антонова 
ГД 

170/2021 
11.05.2021 г. 

(чл. 341 от ГПК) 

12.07.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 

Невяна 
Захариева 

Приключено с 
Решение на 

13.10.2021 г. от 
съдия Невяна 

Захариева 

Йоханна Антонова 
ГД 

187/2021 
31.05.2021 г. 

(чл. 19, ал. 1 от ЗГР) 

12.07.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 

Невяна 
Захариева 

Приключено с 
Решение на 

13.10.2021 г. от 
съдия Невяна 

Захариева 

Йоханна Антонова 
ГД 

222/2021 
18.06.2021 г. 

(чл. 50 от СК) 

12.07.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 

Невяна 
Захариева 

Приключено с 
Решение на 

23.09.2021 г. от 
съдия Невяна 

Захариева 

Йоханна Антонова 
ГД 

224/2021 

18.06.2021 г. 
(чл. 127, ал. 2 от СК във 
връзка с чл. 143, ал. 2 от 

СК) 

12.07.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 

Невяна 
Захариева 

Приключено с 
Решение на 

23.09.2021 г. от 
съдия Невяна 

Захариева 

Йоханна Антонова 
ГД  

53/2021 
04.02.2021 г. 

(чл. 140 от ГПК) 

12.07.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 

Невяна 
Захариева 

Обявено за 
решаване 

на 25.01.2022 г. 

Йоханна Антонова 
ГД 

128/2021 
12.04.2021 г. 

(чл. 140 от ГПК) 

12.07.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 

Невяна 
Захариева 

Приключено с 
Решение на 

10.10.2022 г. от 
съдия Невяна 

Захариева 

Йоханна Антонова 
ГД 

199/2020 

17.08.2020 г. 
(делба на 

съсобствен имот) 

12.07.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 

Невяна 
Захариева 

Приключено с 
Решение на 

01.04.2022 г. от 
съдия Невяна 

Захариева 

Невяна Захариева 
ГД 

244/2021 

08.07.2021 г. 
(опразване на наето 

помещение) 

14.07.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 
– 

Прекратено на 
14.07.2021 г. 

(чл. 23, ал. 3 от 
ГПК) 

Невяна Захариева 
ГД 

245/2021 
08.07.2021 г. 

(чл. 240 от ЗЗД) 

14.07.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 
– 

Прекратено на 
14.07.2021 г. 

(чл. 23, ал. 3 от 
ГПК) 

Невяна Захариева 
ГД 

308/2021 
17.09.2021 г. 

(чл. 49, ал. 1 и 3 от СК) 

17.09.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 
– 

Прекратено на 
17.09.2021 г. 

(чл. 23, ал. 3 от 
ГПК) 

Невяна Захариева 
ГД 

314/2021 
28.09.2021 г. 

(осъдителен иск за сума) 

17.11.2021 г. 
(чл. 22, ал. 1, т. 6 

от ГПК) 
– 

Прекратено на 
17.11.2021 г. 

(чл. 23, ал. 3 от 
ГПК) 

 
Проверени на случаен принцип бяха следните дела: 
Гр.д. № 47/2020г. е образувано и разпределено на 25.02.2020г. по иск с 

правна квалификация чл. 2 ЗОДОВ, депозиран в същия ден, на доклад на съдия 
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Невяна Захариева. С протоколно определение от 18.12.2020г. съдия Захариева се 
е отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, по искане 
на ищеца и с мотиви за произнасянето ѝ в наказателното производство, 
приложено като доказателство към делото. С определение от 30.12.2020г. 
производството е прекратено и делото е изпратено в Окръжен съд-Търговище за 
определяне на друг компетентен съд за разглеждането му. 

Гр.д. № 110/2020г. е образувано и разпределено на 15.06.2020г. иск с 
правна квалификация чл. 143 СК, депозиран в същия ден, на доклад на съдия 
Анета Петрова. С определения от 15.06.2020г. и 16.06.2020г. съдия Петрова и 
съдия Невяна Захариева са се отвели от разглеждане на делото, на основание чл. 
22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за приятелски отношения с ищеца. С определение от 
16.06.2020г. производството е прекратено и делото е изпратено в Окръжен съд-
Търговище за определяне на друг компетентен съд за разглеждането му. 

Гр.д. № 45/2020г. е образувано и разпределено на 20.02.2020г. по вещен 
иск, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Невяна Захариева. С определение 
от 21.02.2020г. съдия Захариева се е отвела от разглеждане на делото, на 
основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за произнасянето ѝ по гражданско дело 
със същите страни, относимо към настоящия спор, приложено като доказателство 
към делото. Делото е преразпределено на доклад на съдия Анета Петрова, която 
на 26.02.2020г. е постановила разпореждане за отстраняване на нередовностите в 
исковата молба. 

Гр.д. № 222/2021г. е образувано и разпределено на 18.06.2021г. иск с 
правна квалификация чл. 50 СК, депозиран в същия ден, на доклад на съдия 
Йоханна Антонова. С определение от 12.07.2021г. съдия Антонова се е отвела от 
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за наличието 
на обективни факти, свързани с решение на СК на ВСС. На 14.07.2021г. делото е 
преразпределено на доклад на съдия Невяна Захариева, която с определение от 
16.08.2021г. е отсрочила съдебното заседание за 23.08.2021г., тъй като в този 
период е била в  платен годишен отпуск. 

Гр.д. № 224/2021г. е образувано и разпределено на 18.06.2021г. иск с 
правна квалификация чл. 143 СК, депозиран в същия ден, на доклад на съдия 
Йоханна Антонова. С определение от 12.07.2021г. съдия Антонова се е отвела от 
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за наличието 
на обективни факти, свързани с решение на СК на ВСС. На 14.07.2021г. делото е 
преразпределено на доклад на съдия Невяна Захариева, която с определение от 
16.08.2021г. е отсрочила съдебното заседание за 23.08.2021г., тъй като в този 
период е била в  платен годишен отпуск. 

По всички останали дела, образувани през 2021г., по които съдът се е отвел 
от разглеждането им, поради служебни или приятелски отношения със страна, 
както и поради предходно произнасяне по относим към настоящия спор със 
същите страни, съдът се е отвеждал на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, 
прекратявал е производството и делото е изпращано в Окръжен съд-Търговище за 
определяне на друг компетентен съд за разглеждането му. 

 
КОНСТАТАЦИИ:  
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Проверката констатира, че за проверявания период постановените отводи 
по гражданските дела на съдиите от Районен съд-Омуртаг са общо 24 броя, не 
сочат тревожна тенденция и не бе констатирана злоупотреба с този правен 
институт. През 2021г. броят на отводите се е увеличил. През тази година почти 
всички дела, по които съдът се е отвел от разглеждане на делото са прекратени и 
изпратени в Окръжен съд-Търговище за определяне на друг компетентен съд за 
разглеждането им, предвид единствения работещ магистрат в Районен съд-
Омуртаг. При проверката бе установено, че докладчиците са се отвеждали от 
разглеждане на делото поради приятелски отношения с някоя от страните, заради 
предходно произнасяне по спор между същите страни или по обективни факти, 
свързани с решение на СК на ВСС. Всички отводи са на основание чл.22, ал.1, т. 
6 ГПК . Определенията, с които съдът се е отвеждал са подробни и мотивирани. 
По всички дела има приложени протоколи за избор на докладчик след 
преразпределяне на делото.  

     
 

Отсрочени цели съдебни заседания за периода на проверката 
 

Общо отсрочените цели съдебни заседания (с едно или повече насрочени 
дела в заседателния ден) за периода на проверката са както следва: 

За 2020 г. са отсрочени общо 3 броя цели съдебни заседания, а за 2021 г. 
са отсрочени общо 14 броя цели съдебни заседания, по съдии както следва: 
            Съдия Анета Петрова  .....................  3 броя за 2020 г.;  
            Съдия Невяна Захариева  ................  10 броя за 2021 г.;  
            Съдия Йоханна Антонова  ..............  4 броя за 2021 г. 

 
за 2020 г. 

Съдия 
№ на 

делото 

Дата на 
образуване и 

правно 
основание 

Дата на акта за 
отсрочване 

Дата на 
отсроченото 

с.з. 

Причините за 
отсрочване 

Дата на 
следващото 

с.з. 
Статус 

Анета 
Петрова 

ГД 
47/2020 

25.02.2020 г. 
(чл. 2, ал. 1, т. 
3 предл. І от 

ЗОДОВ) 

Разпореждане 
от 23.10.2020 

г. 
27.10.2020 г. 

Решение по т. 
2 от Протокол 

№ 33 от 
заседанието на 

СК на ВСС, 
проведено на 
06.10.2020 г. 

17.11.2020 
г. 

Прекратено на 
30.12.2020 г. 

(чл. 23, ал. 3 от 
ГПК) 

от съдия Невяна 
Захариева 

Анета 
Петрова 

ГД 
125/2020 

07.07.2020 г. 
(чл. 144 от 

СК) 

Разпореждане 
от 23.10.2020 

г. 
27.10.2020 г. 

Решение по т. 
2 от Протокол 

№ 33 от 
заседанието на 

СК на ВСС, 
проведено на 
06.10.2020 г. 

17.11.2020 
г. 

Приключено с 
Решение на 

01.12.2020 г. от 
съдия Невяна 

Захариева 

Анета 
Петрова 

ГД 
301/2020 

02.10.2020 г. 
(чл. 28 ал.1 

вр.с чл. 25, ал. 
1, т. 3 във вр. с 
чл. 4, ал. 1, т. 4 
от ЗЗДетето) 

Разпореждане 
от 23.10.2020 

г. 
27.10.2020 г. 

Решение по т. 
2 от Протокол 

№ 33 от 
заседанието на 

СК на ВСС, 
проведено на 
06.10.2020 г. 

30.10.2020 
г. 

Приключено с 
Решение на 

04.12.2020 г. от 
съдия Невяна 

Захариева 
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за 2021 г. 

Съдия 
№ на 

делото 

Дата на 
образуване 
и правно 

основание 

Дата на 
акта за 

отсрочван
е 

Дата на 
отсроченото с.з. 

Причините 
за 

отсрочване 

Дата на 
следващото с.з. 

Статус 

Йоханна 
Антонов

а 

ГД 
161/2021 

27.04.2021 
(чл. 547 във 
вр. с чл. 542 

от ГПК, 
във вр. с чл. 
73 във вр. с 
чл. 38, ал. 4 
от ЗГР и 

чл. 19, ал. 1 
от ЗГР) 

Определен
ие от 

16.07.2021 
г. 

19.07.2021 г. 
Делото е 

насрочено от 
първоначално 
определения 

съдия – 
докладчик 
Йоханна 
Антонова 

Разрешен 
платен 

годишен 
отпуск 
преди 

преразпре-
деление на 

делото 

23.08.2021 г. 

Преразпре-делено на 
Невяна Захариева 

поради отвод на съдия 
Антонова 

 
Приключено с 

Решение на 28.03.2022 
г. от съдия Невяна 

Захариева 

Йоханна 
Антонов

а 

ГД 
164/2021 

29.04.2021 
г. 

(чл. 127, ал. 
2 и чл. 143, 

ал. 2 от 
СК) 

Определен
ие от 

16.07.2021 
г. 

19.07.2021 г. 
Делото е 

насрочено от 
първоначално 
определения 

съдия – 
докладчик 
Йоханна 
Антонова 

Разрешен 
платен 

годишен 
отпуск 
преди 

преразпре-
деление на 

делото 

23.08.2021 г. 

Преразпре-делено на 
Невяна Захариева 

поради отвод на съдия 
Антонова 

 
Приключено с 

Решение на 29.09.2021 
г. от съдия Невяна 

Захариева 

Йоханна 
Антонов

а 

ГД 
199/2020 

17.08.2020 
г. 

(чл.341 и сл. 
ГПК) 

Определен
ие от 

16.07.2021 
г. 

21.07.2021 г. 
Делото е 

насрочено от 
първона-чално 
определения 

съдия – 
докладчик 
Йоханна 
Антонова 

Разрешен 
платен 

годишен 
отпуск 
преди 

преразпреде
ление на 
делото 

23.08.2021 г. 

Преразпре-делено на 
Невяна Захариева 

поради отвод на съдия 
Антонова 

 
Приключено с 

Решение на 01.04.2022 
г. от съдия Невяна 

Захариева 

Йоханна 
Антонов

а 

ГД 
222/2021 

18.06.2021 
г. 

(чл. 50 от 
СК, както 

и съединени 
искове с 

пр. осн. 59, 
чл. 51, ал. 1, 
чл. 56, ал. 1 
и чл. 53 от 

СК) 

Определен
ие от 

16.07.2021 
г. 

21.07.2021 г. 
Делото е 

насрочено от 
първона-чално 
определения 

съдия – 
докладчик 
Йоханна 
Антонова 

Разрешен 
платен 

годишен 
отпуск 
преди 

преразпре-
деление на 

делото 

23.08.2021 г. 

Преразпре-делено на 
Невяна Захариева 

поради отвод на съдия 
Антонова 

 
Приключено с 

Решение на 23.09.2021 
г. от съдия Невяна 

Захариева 

Невяна 
Захариев

а 

ГД 
200/2020 

17.08.2020 
г.  

(чл. 124 от 
ГПК) 

Определен
ие от 

06.10.2021 
г. 

08.10.2021 г. 

Поради 
ползване на 
отпуск по 
болест на 
съдията – 
докладчик 

05.11.2021 г. 

Обявено за решаване 
на 25.01.2022 г. от 

съдия Невяна 
Захариева 

Невяна 
Захариев

а 

ГД 
300/2020 

02.10.2020 
г. 

(чл. 341 от 
ГПК) 

Определен
ие от 

06.10.2021 
г. 

08.10.2021 г. 

Поради 
ползване на 
отпуск по 
болест на 
съдията – 
докладчик 

05.11.2021 г. 

Приключено с 
Решение на 12.04.2022 

г. от съдия Невяна 
Захариева 
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Невяна 
Захариев

а 

ГД 
374/2020 

26.11.2020 
г. 

(чл. 432, ал. 
1 от КЗ, чл. 

497, ал. 1 
от КЗ) 

Определен
ие от 

06.10.2021 
г. 

08.10.2021 г. 

Поради 
ползване на 
отпуск по 
болест на 
съдията – 
докладчик 

05.11.2021 г. 
Обявено за решаване 

на 24.02.2022 

Невяна 
Захариев

а 

ГД 
377/2020 

27.11.2020 
г. 

(чл. 108 от 
ЗС) 

Определен
ие от 

06.10.2021 
г. 

08.10.2021 г. 

Поради 
ползване на 
отпуск по 
болест на 
съдията – 
докладчик 

05.11.2021 г. 
Насрочено за  
03.11.2022 г. 

Невяна 
Захариев

а 
ГД 53/2021 

04.02.2021 
г. 

(чл. 124 от 
ГПК вр. с 
чл. 48 от 

ЗН и чл. 77 
от ЗС) 

Определен
ие от 

06.10.2021 
г. 

08.10.2021 г. 

Поради 
ползване на 
отпуск по 
болест на 
съдията – 
докладчик 

05.11.2021 г. 
Обявено за решаване 

на 25.01.2022 г. 

Невяна 
Захариев

а 

ГД 
127/2020 

08.07.2020 
г. 

(чл. 2, ал. 1, 
т. 3 предл. 
1 вр. с чл. 4 
от ЗОДОВ 
и чл. 80 от 

ЗЗД) 

Разпорежд
ане от 

10.12.2021 
г. 

22.12.2021 г. 

Поради 
ползване на 
отпуск по 
болест на 
съдията – 
докладчик 

22.02.2022 г. 
Обявено за решаване 

на 10.05.2022 г. 

Невяна 
Захариев

а 

ГД 
268/2020 

15.09.2020 
г. 

(чл. 49 от 
СК вр. с чл. 
56 и чл. 59, 

ал. 2 от 
СК) 

Разпорежд
ане от 

10.12.2021 
г. 

22.12.2021 г. 

Поради 
ползване на 
отпуск по 
болест на 
съдията – 
докладчик 

22.02.2022 г. 

Приключено с 
Решение на 06.10.2022 

г. от съдия Невяна 
Захариева 

Невяна 
Захариев

а 

ГД 
386/2021 

11.11.2021 
г. 

(чл. 28 вр. с 
чл. 25 и чл. 

4 от 
ЗЗДетето) 

Разпорежд
ане от 

10.12.2021 
г. 

09.12.2021 г. 

Поради 
ползване на 
отпуск по 
болест на 
съдията – 
докладчик 

09.02.2022 г. 

Приключено с 
Решение на 17.03.2022 

г. от съдия Невяна 
Захариева 

Невяна 
Захариев

а 

ГД 
345/2021 

14.10.2021 
г. 

(чл. 19, ал. 2 
ЗЗД) 

Разпорежд
ане от 

10.12.2021 
г. 
 

14.12.2021 г. 

Поради 
ползване на 
отпуск по 
болест на 
съдията – 
докладчик 

14.02.2022 г. 

Приключено с 
Решение на  18.03.2022 

г. от съдия Невяна 
Захариева 

Невяна 
Захариев

а 

ГД 
413/2021 

01.12.2021 
г. 

(чл. 5, ал. 1, 
т. 1, 2, 3, 5 
от ЗЗЗД) 

Разпорежд
ане от 

10.12.2021 
г. 

20.12.2021 г. 

Поради 
ползване на 
отпуск по 
болест на 
съдията – 
докладчик 

21.02.2022 г. 

Приключено по 
Спогодба на 

21.02.2022 г. от съдия 
Невяна Захариева 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
Видно от предоставената информация от ръководството на съда през 2020 

г. и 2021 г. са отсрочени само 17 съдебни заседия. Причините за отсрочване на 
цели съдебни заседания са обективни, главно поради ползване отпуск по болест 
от съдия-докладчика – 10 отсрочени дела, разрешен годишен отпуск преди 
преразпределението на делото – 4 отсрочени дела и 3 отсрочени дела във връзка 
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с Решение по т. 2 от Протокол № 33 от заседанието на СК на ВСС, проведено на 
06.10.2020 г. 
  

             Граждански дела с отменен ход по същество /ОХС/ 
 

През проверявания период няма дела, по които е постановено 
определение за отмяна хода по същество през двете проверявани години. 

 
 
                                            Частни производства 

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

 
 През проверявания период няма частни граждански дела, образувани 
по реда на чл. 390 ГПК. 
 

Частни граждански дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 

Заповедни производства, образувани през 2020 г. и 2021 г., както следва: 
За 2020 г. общ брой дела – 234, от които 177 броя по чл. 410 ГПК и 57 броя 

по чл. 417 ГПК. 
За 2021 г. общ брой дела – 231, от които 183 броя по чл. 410 ГПК и 48 броя 

по чл. 417 ГПК. 
 
Данните по съдии са следните: 
Съдия Анета Петрова:103 броя за 2020 г. (по чл. 410 ГПК – 89 броя и по 

чл. 417 ГПК – 14 броя); 
Съдия Невяна Захариева: 131 броя за 2020 г. (по чл. 410 ГПК – 88 броя и 

по чл. 417 ГПК – 43 броя); 126 броя за 2021 г. (по чл. 410 ГПК – 99 броя и по чл. 
417 ГПК – 27 броя); 

Съдия Боряна Петрова: 1 брой за 2021 г. (по чл. 410 ГПК); 
Съдия Зорница Павлова: 13 броя за 2021 г. (по чл. 410 ГПК – 7 броя и по 

чл. 417 ГПК – 6 броя); 
Съдия Йоханна Антонова: 71 броя за 2021 г. (по чл. 410 ГПК – 58 броя и 

по чл. 417 ГПК – 13 броя); 
Съдия Хрисимир Пройнов: 19 броя за 2021 г. (по чл. 410 ГПК – 17 броя и 

по чл. 417 ГПК – 2 броя); 
Съдия Явор Томов: 1 брой за 2021 г. (по чл. 410 ГПК). 
 

Проверени бяха на случаен принцип следните дела: 
Ч.гр.д. № 50/2020г. е образувано и разпределено на 26.02.2020г. по 

заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия 
Невяна Захариева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК. С 
разпореждане от 28.02.2020 г. на ищците са дадени указания за предоставяне на 
доказателства. Указанията са изпълнени с молба от 14.05.2020г. С разпореждане 
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от 18.05.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за изпълнение. 
Съобщението до длъжника е връчено на 07.07.2020г. На 16.01.2021г. е издаден 
изпълнителен лист, за което има отбелязване върху заповедта, съобразно нормата 
на чл. 416 ГПК. 

Ч.гр.д. № 8/2021г. е образувано и разпределено на 12.01.2021г. по 
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия 
Невяна Захариева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК. С 
разпореждане от 15.01.2021 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за 
изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 06.04.2021г. На 10.05.2021г. 
е издаден изпълнителен лист, за което има отбелязване върху заповедта, 
съобразно нормата на чл. 416 ГПК. 

Ч.гр.д. № 39/2021г. е образувано и разпределено на 29.01.2021г. по 
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия 
Невяна Захариева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК. С 
разпореждане от 01.02.2021 г. на ищците са дадени указания за предоставяне на 
доказателства. Указанията са изпълнени с молба от 17.02.2021г. С разпореждане 
от 22.02.2021г. е издадена заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е 
връчено на 28.02.2021г. На 01.04.2021г. е издаден изпълнителен лист, за което 
има отбелязване върху заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК. 

Ч.гр.д. № 152/2021г. е образувано и разпределено на 22.07.2021г. по 
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия 
Невяна Захариева. С разпореждане от 24.07.2021г. са издадени заповед за 
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист 
има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за издаването 
им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.  

Ч.гр.д. № 2/2021г. е образувано и разпределено на 05.01.2021г. по 
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия 
Невяна Захариева. С разпореждане от 08.01.2021г. са издадени заповед за 
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист 
има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за издаването 
им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.  

Ч.гр.д. № 70/2021г. е образувано и разпределено на 23.02.2021г. по 
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия 
Невяна Захариева. С разпореждане от 26.02.2021г. са издадени заповед за 
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист 
има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за издаването 
им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.  

Ч.гр.д. № 59/2020г. е образувано и разпределено на 09.04.2020г. по 
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано на 18.03.2020г., на доклад на 
съдия Анета Петрова. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК. 
С разпореждане от 13.04.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед 
за изпълнение. Съобщението до длъжника не е връчено. С разпореждане от 
20.10.2020г. на заявителя е указано да предяви установителни искове, а с 
определение от 07.01.2021г. издадената заповед за изпълнение е обезсилена. 
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Ч.гр.д. № 126/2020г. е образувано и разпределено на 08.07.2020г. по 
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия 
Анета Петрова. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК. С 
разпореждане от 09.07.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за 
изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено по реда на чл. 47 ГПК на 
04.09.2020г. На 21.10.2020г. е издаден изпълнителен лист, за което има 
отбелязване върху заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК. 

Ч.гр.д. № 166/2020г. е образувано и разпределено на 31.07.2020г. по 
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия 
Анета Петрова. С разпореждане от 31.07.2020г. са издадени заповед за незабавно 
изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има 
надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за издаването им, 
съгласно чл.418, ал.2 ГПК.  

Ч.гр.д. № 238/2020г. е образувано и разпределено на 02.09.2020г. по 
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия 
Анета Петрова. С разпореждане от 04.09.2020г. са издадени заповед за незабавно 
изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист има 
надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за издаването им, 
съгласно чл.418, ал.2 ГПК.  

Ч.гр.д. № 28/2021г. е образувано и разпределено на 25.01.2021г. по 
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия 
Хрисимир Пройнов. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК. 
С разпореждане от 27.01.2021 г. е издадена заповед за изпълнение. Съобщението 
до длъжника е връчено на 02.02.2021г. На 10.03.2021г. е издаден изпълнителен 
лист, за което има отбелязване върху заповедта, съобразно нормата на чл. 416 
ГПК. 

Ч.гр.д. № 30/2021г. е образувано и разпределено на 25.01.2021г. по 
заявление на основание чл. 417 ГПК, изпратено по подсъдност от РАЙОНЕН 
СЪД-Горна Оряховица, на доклад на съдия Хрисимир Пройнов. С разпореждане 
от 27.01.2021г. са издадени заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен 
лист. За издаването на изпълнителния лист има надлежно отбелязване върху 
заповедта и документа, послужил за издаването им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.  

Ч.гр.д. № 162/2021г. е образувано и разпределено на 28.04.2021г. по 
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия 
Йоханна Антонова. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК. 
На 29.04.2021 г. е издадена заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е 
връчено на 10.05.2021г. На 16.06.2021г. е издаден изпълнителен лист, за което 
има отбелязване върху заповедта, съобразно нормата на чл. 416 ГПК. 

Ч.гр.д. № 152/2021г. е образувано и разпределено на 14.06.2021г. по 
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия 
Йоханна Антонова. С разпореждане от 14.06.2021г. са издадени заповед за 
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния лист 
има надлежно отбелязване върху заповедта и документа, послужил за издаването 
им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.  
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КОНСТАТАЦИИ: 
Проверката на частни граждански дела по чл. 410 ГПК констатира, че 

всички производства са образувани в деня на подаване на заявлението, с 
изключение на ч.гр.д. № 59/2020г. - образувано и разпределено на 09.04.2020г. по 
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано на 18.03.2020г. В хода на 
проверката бе установено, че със Заповед № РД-12-024/16.03.2020г. на 
председателя, на основание Решение по протокол № 9 от извънредно заседание 
на СК на ВСС, проведено на 15.03.2020г. е разпоредено да не се образуват 
съдебни производства по входирани книжа, отменена със Заповед № РД-12-
035/09.04.2020г. на председателя. При всички дела от този вид е спазена местната 
подсъдност по чл. 411, ал.1 ГПК, както и срока по чл. 411, ал. 2 ГПК. Заповедите 
за изпълнение са издадени в рамките на тридневния срок. Спазват се и 
разпоредбите на чл. 415, ал. 2 ГПК и чл. 416 ГПК, като след влизане на заповедта 
в сила, съдът е издавал изпълнителен лист и е отбелязвал това върху заповедта. 
Когато по делото е депозирано възражение, съдът е указвал на заявителя да 
представи доказателства за подаден иск. От проверените частни граждански дела 
по чл. 417 от ГПК се установи, че всички са образувани в деня на подаване на 
заявлението. Съдът е постановявал разпореждането, с което е издавана заповедта 
за изпълнение в деня на образуване на делото или в тридневния срок. 
Постановявано е незабавно изпълнение, съгласно разпоредбата на чл. 418, ал. 1 
ГПК и е издаван изпълнителен лист. Спазвана е разпоредбата на чл. 418, ал.2, изр. 
2-ро ГПК – налице е надлежно отбелязване върху документите, послужили като 
основание за издаване на изпълнителен лист.  

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

За 2020 г. общ брой дела – 6 броя, за 2021 г. общ брой дела – 7 броя, по 
съдии както следва: 

Съдия Анета Петрова  .................  1 брой за 2020 г.;   
Съдия Невяна Захариева  ............  5 броя за 2020 г.;  3 броя за 2021 г.; 
Съдия Зорница Павлова  .............  1 брой за 2021 г.; 
Съдия Йоханна Антонова  ..........  2 броя за 2021 г.; 
Съдия Христина Сярова  ............  1 брой за 2021 г. 

 
Проверени бяха на случаен принцип следните дела: 
Ч.гр.д. № 97/2020 г. е образувано и разпределено на 03.06.2020 г., на доклад 

на съдия Невяна Захарива, по молба от законен представител на непълнолетни за 
разрешение за разпореждане с МПС и изтегляне на средства от спестовен влог, 
депозиран в същия ден. С разпоредане от 03.06.2020 г. е насрочено изслушване на 
малолетната на 04.06.2020 г. Указано е да се изиска от ДСП- Омуртаг становище. 
Указанията са изпълнени с молба от 04.06.2020 г. В сз на 04.06.2020 г. и 
определение от същия ден е разрешено на основание чл. 130, ал. 3 СК 
разпореждане с МПС и теглене от влог. 

Ч.гр.д. № 398/2020 г. е образувано и разпределено на 07.12.2020 г., на 
доклад на съдия Невяна Захариева, по молба от законен представител на 
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непълнолетни за разрешение за разпореждане с МПС, депозирана в същия ден. С 
разпореждане от 07.12.2020 г. е насрочено изслушване на малолетната на 
09.12.2020 г. Указано е да се изиска от ДСП- Омуртаг становище. Указанията са 
изпълнени с молба от 08.12.2020 г. В сз на 09.2.2020 г. и определение от същия 
ден е разрешено на основание чл. 130, ал. 3 СК разпореждане с МПС. 

Ч.гр.д. № 243/2021 г. е образувано и разпределено на 13.07.2021 г., на 
доклад на съдия Невяна Захариева, по молба от законен представител на 
непълнолетен за разпореждане с недвижим имот, депозирана същия ден. С 
разпореждане от 13.07.2021 г. е насрочено изслушване на малолетната на 
14.07.2021 г. Указано е да се изиска от ДСП- Омуртаг становище. Указанията са 
изпълнени с молба от 14.07.2021 г. В сз на 14.07.2021 г. и определение от същия 
ден е разрешено на основание чл. 130, ал. 3 СК разпореждане с недвижим имот. 

Ч.гр.д. № 275/2021 г. е образувано и разпределено на 10.08.2021 г., на 
доклад на съдия Невяна Захариева, по молба от законен представител на 
непълнолетен за разпореждане на суми с детски влог, депозирана същия ден. С 
разпореждане от 10.08.2021 г. е насрочено изслушване на малолетната на 
12.08.2021 г. Указано е да се изиска от ДСП- Омуртаг становище. Указанията са 
изпълнени с молба от 12.08.2021 г. В сз на 12.08.2021 г. и определение от същия 
ден е разрешено на основание ч. 130, ал. 3 СК разпореждане със суми от детски 
влог. 

Ч.гр.д. № 179/2020 г. е образувано и разпределено на 11.08.2020 г., на 
доклад на съдия Анета Петрова, по молба от законен представител на 
непълнолетен за разпореждане със суми по срочен детски депозит, депозирана в 
същия ден. С разпореждане от 11.08.2020 г. е насрочено изслушване на молителя 
на 13.08.2020 г. Указано е да се изиска от ДСП- Омуртаг становище. Указанията 
са изпълнени с молба от 12.08.2020 г. В сз на 13.08.2021 г. и определение от 
14.08.2020 г. е разрешено на основание чл. 130, ал. 3 СК разпореждане със суми 
по срочен детски депозит. 

Ч.гр.д. № 169/2021 г. е образувано и разпределено на 11.05.2021 г., на 
доклад на съдия Йоханна Антонова, по молба от законен представител на 
непълнолетен за разпореждане със суми от спестовен влог, депозирана в същия 
ден. С решение от 11.05.2021 г. е разрешено на основание чл. 130, ал. 3 СК 
разпореждането със суми от спестовен влог.  

Ч.гр.д. № 144/2021 г. е образувано и разпределено на 19.04.2021 г., на 
доклад на съдия Йоханна Антонова, по молба от настойнически съвет на 
поставено под пълно запрещение лице за разпорждане със суми по банкова смета, 
депозиран в същия ден. С решение от 19.04.2021 г. е разрешено разпореждане със 
суми по банкова сметка. 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
Всички проверени дела по реда на чл. 130 СК са образувани и разпределени 

в деня на подаване на заявлението. Установи се, че съдът е преценявал интереса 
на ненавършилото пълнолетие дете в максимално кратки срокове. При по-
голямата част от проверените дела съдът е приключвал делото с определение, а 
по две от делата – с решение. Доколкото обаче става въпрос за командирован 
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съдия за кратък срок, както и за факта,че към момента на проверката има 
постоянно командирован втори съдия в Районен съд – Омуртаг, то указания за 
уеднаквяване на вида на съдебния акт не следва да се дават. При проверката на 
този вид дела не бяха констатирани нарушения или забава на 
съдопроизводството. 

 
 

Приключване на делата в установените срокове 
 

Продължителност на производството.  
Постановени съдебни решения. 

 
Обща продължителност на производството за 2020 г. и 2021 г. Брой дела, 

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

 
 

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

 
- дела, приключени в 3-месечен срок (от образуване на делото) 

За 2020 г. общ брой дела – 298 броя; 
За 2021 г. общ брой дела – 270 броя. 

 
По съдии: 

Съдия Анета Петрова  ................  135 броя за 2020 г.;   
Съдия Невяна Захариева  ...........  163 броя за 2020 г.; 126 броя за 2021 г.;  
Съдия Боряна Петрова .................... 2 броя за 2021 г.;  
Съдия Зорница Павлова  ..............  19 броя за 2021 г.;  
Съдия Йоханна Антонова  ...........  96 броя за 2021 г.;  
Съдия Хрисимир Пройнов ............ 23 броя за 2021 г.;  
Съдия Христина Сярова  ................ 3 броя за 2021 г.;  
Съдия Явор Томов ......................... 1 брой за 2021 г.;  

 
 

- дела, приключени в срок над 3 месеца (от образуване на делото) 
За 2020 г. общ брой дела – 85 броя;  
За 2021 г. общ брой дела – 73 броя.  

 
 
По съдии: 

Съдия Анета Петрова  ..................  41 броя за 2020 г.;   
Съдия Невяна Захариева  .............  44 броя за 2020 г.;  68 броя за 2021 г.;  
Съдия Йоханна Антонова  .............  3 броя за 2021 г.;  
Съдия Хрисимир Пройнов  .............  2 броя за 2021 г.  
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Общ брой постановени решения за двете проверявани години общо и 

по съдии: 
 
За 2020 г. общ брой постановени решения – 84 броя, от които 82 броя в 

законоустановения срок. 
За 2021 г. общ брой постановени решения – 73 броя, от които 58 броя в 

законоустановения срок. 
 
По съдии: 
Съдия Анета Петрова: 

– 43 броя постановени решения за 2020 г., от които 43 броя в 
законоустановения срок;  

Съдия Невяна Захариева: 
– 41 броя постановени решения за 2020 г., от които 39 броя в 

законоустановения срок; 
– 64 броя постановени решения за 2021 г., от които 51 броя в 

законоустановения срок. 
Съдия Йоханна Антонова: 

– 9 броя постановени решения за 2021 г., всички те в 
законоустановения срок. 

 
 
Съдебни решения, постановени извън едномесечен срок: 
 
- в срок до 3 месеца от о.с.з., в което делото е обявено за решаване:  
За 2020 г. общ брой актове в срок до 3 месеца – 3 броя; 
За 2021 г. общ брой актове в срок до 3 месеца – 12 броя. 
 
По съдии: 

Съдия Невяна Захариева  ...............  3 броя за 2020 г.;  12 броя за 2021 г. 
 
- в срок над 3 месеца от о.с.з., в което делото е обявено за решаване: 
За 2020 г. общ брой актове в срок над 3 месеца – 0 броя; 
За 2021 г. общ брой актове в срок над 3 месеца – 13 броя. 
 
По съдии: 

            Съдия Невяна Захариева  ..................  13 броя за 2021 г. 
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По дела, обявени за решаване през 2020 г. 

Съдия 
докладчик - 
(общ брой 
просрочени 
решения) 

№ дело и правно основание 

Дата, на 
която делото 
е обявено за 
решаване 

Дата на 
обявяване на 
акта в 
книгата за 
открити 
заседания 

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

Невяна 
Захариева 

ГД № 242/2020 г. от 
03.09.2020 г. (чл. 19, ал. 1 от 
ЗГР) 

30.10.2020 г. 04.12.2020 г. 4 дни; 
(0 м. и 4 д.) 

 

ГД № 301/2020 г. от 
02.10.2020 г. (чл. 28, ал. 1 вр. 
с чл. 25, ал. 1, т. 3 във вр.с чл. 
4, ал. 1, т. 4 ЗЗДетето) 

30.10.2020 г. 04.12.2020 г. 
4 дни; 
(0 м. и 4 д.) 

 
ГД № 289/2020 г. от 
28.09.2020 г. (чл. 50 от СК) 

09.12.2020 г. 21.01.2021 г. 
12 дни; 
(0 м. и 12 д.) 

 
 
 
 По дела, обявени за решаване през 2021 г. 

Съдия 
докладчик - 
(общ брой 
просрочени 
решения) 

№ дело и правно основание 

Дата, на 
която делото 
е обявено за 
решаване 

Дата на 
обявяване на 
акта в 
книгата за 
открити 
заседания 

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

Невяна 
Захариева  

ГД № 84/2020 г. от 28.05.2020 
г. (чл. 124, ал. 1 ГПК във вр. с 
чл. 79 за 

06.01.2021 г. 17.02.2021 г. 
11 дни; 
(0 м. и 11 д.) 

 ГД № 77/2020 г. от 12.05.2020 
г. (чл. 108 от За 21.01.2021 г. 05.03.2021 г. 12 дни; 

(0 м. и 12 д.) 
 ГД № 33/2021 г. от 26.01.2021 

г. (чл. 28, ал. 1 във вр. с чл. 
26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 2, 
във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 2 от 
ЗЗДетето} 

26.02.2021 г. 30.03.2021 г. 
4 дни; 
(0 м. и 4 д.) 

 ГД №336/2019 г. от 
19.09.2019 г. (чл. 341 и сл. 
ГПК във вр. с чл. 34 ЗС) 

05.02.2021 г. 05.05.2021 г. 
61 дни; 
(2 м. и 0 д.) 

 ГД № 79/2020 г. от 19.05.2020 
г. (чл. 4 9 от 3 ЗД) 05.02.2021 г. 04.08.2021 г. 

152 дни; 
(4 м. и 30 д.) 
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 ГД №53/2020 г. от 
28.02.2020 г. (чл. 415, ал. 1, 
т. 1 във вр. с чл. 422 ГПК 
във вр. с чл. 79 ЗЗД във вр. 
с чл. 228 ЗЗД и осн. чл. 415, 
ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 422 
ГПК във връзка с чл. 92 
ЗЗД) 

17.02.2021 
г. 

17.01.2022 
г. 

306 дни; 
(10 м. и 0 д.) 

ГД №444/2019 г. от 
06.12.2019 г. (чл. 422 ГПК 
във вр. с чл. 79 ЗЗД и чл. 
422 ГПК във вр. с чл. 86 
ЗЗД) 

10.03.2021 
г, 

01.04.2022 
г. 

356 дни; 
(11 м. и 22 д.) 

ГД № 42/2020 г. от 
14.02.2020 г. (чл. 19, ал. 3 
от ЗЗД) 

12.03.2021 
г, 

25.06.2021 
г. 

74 дни; 
(2 м. и 13 д.) 

ГД№ 168/2020 г. от 
03.08.2020 г. (чл. 19, ал. 1 
от ЗГР) 

12.03.2021 
г. 

13.04.2021 
г. 

1 ден; 
(0 м. и 1 д.) 

ГД№ 116/2020 г. от 
29.06.2020 г. (чл. 19, ал. 3 
от ЗЗД) 

15.03.2021 
г. 

25.06.2021 
г. 

71 дни; 
(2 м. и 10 д.) 

ГД №334/2019 г. от 
18.09.2019 г. (чл. 341 и сл. 
ГПК във вр. с чл. 69 ЗН) 

26.03.2021 
г. 

28.03.2022 
г. 

336 дни; 
(11 м. и 2 д.) 

ГД №93/2021 г. от 
09.03.2021 г. (чл. 19, ал. 1 
от ЗГР) 

28.05.2021 
г. 

30.06.2021 
г. 

2 дни; 
(0 м. и 2 д.) 

ГД №95/2021 г. от 
12.03.2021 г. (чл. 19, ал. 1 
от ЗГР) 

28.05.2021 
г. 

30.06.2021 
г. 

2 дни; 
(0 м. и 2 д.) 

ГД№ 110/2021 г. от 
30.03.2021 г. (чл. 19, ал. 1 
от ЗГР) 

14.06.2021 
г. 

16.11.2021 
г. 

125 дни; 
(4 м. и 2 д.) 

ГД№ 164/2021 г. от 
29.04.2021 г. (чл. 127, ал. 2 
от СК във връзка с чл. 143, 
ал. 2 от СК) 

23.08.2021 
г. 

29.09.2021 
г. 

6 дни; 
(0 м. и 6 д.) 

ГД №356/2020 г. от 
17.11.2020 г. 
(чл. 3 и чл. 5, ал. 2, във вр. с 
чл. 1, ал. 1, т. 3 от 
ЗУТОССР) 

16.09.2021 
г. 

13.04.2022 
г. 

179 дни; 
(5 м. и 28 д.) 

ГД №302/2020 г. от 
06.10.2020 г. (чл. 233, ал. 1 
от ЗЗД във вр. с чл. 310, ал. 
1, т. 2 от ГПК) 

21.09.2021 
г. 

19.10.2021 
г. 

14 дни; 
(0 м. и 14 д.) 

ГД№ 199/2020 г. от 
17.08.2020 г. (делба) 

01.10.2021 
г. 

01.04.2022 
г. 

151 дни; 
(5 м. и 0 д.) 
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ГД№ 161/2021 г. от 
27.04.2021 г. (чл. 547 във 
вр. с чл. 542 от ГПК, във вр. 
с чл. 73 във вр. с чл. 38, ал. 
4 от ЗГР и чл. 19, ал. 1 от 
ЗГР) 

01.10.2021 
г. 

28.03.2022 
п 

147 дни; 
(4 м. и 27 д.) 

 ГД№ 128/2021 г. от 
12.04.2021 г. (чл. 410, ал. 1 
от КЗ) 

13.10.2021 
г. 

10.10.2022 
г. 

331 дни; 
(10 м., 27 д.) 

ГД №48/2021 г. от 
02.02.2021 г. (чл. 87, ал. 3 
от ЗЗД) 

15.10.2021 
г. 

20.09.2022 
г. 

309 дни; 
(10 м. и 5 д.) 

 ГД № 300/2020 г. от 
02.10.2020 г. 
(чл. 341 от ГПК) 

05.11.2021 
г. 

12.04.2022 
г. 

128 дни; 
(4 м. и 7 д.) 

 ГД № 335/2019 г. от 
19.09.2019 г. 
(чл. 26, ал. 1, предл.1-во от 
ЗЗД във връзка с чл. 11, ал. 
2 от ЗОС; акцесорен иск с 
правно основание чл. 55, ал. 
1, във връзка с чл. 34 от 
ЗЗД; предявен в условията 
на евентуалност иск с 
правно основание чл. 92, ал. 
1 от ЗЗД) 

11.11.2021 
г. 

14.04.2022 
г. 

124 дни; 
(4 м. и 3 д.) 

 ГД№ 164/2020 г. от 
29.07.2020 г. 
(чл. 19, ал. 3 ЗЗД) 

18.11.2021 
г. 

14.03.2022 
г. 

86 дни 
(2 м. и 24 д.) 

 ГД № 65/2021 г. от 
18.02.2021 г. 
(чл. 422 ГПК) 

18.11.2021 
г. 

11.04.2022 
г. 

114 дни 
(3м. и 24 д.) 

 
 
 

Качеството на съдебните актове 
 

Инстанционен контрол.  
Резултат от обжалваните съдебни актове. 

 
 

 
Общ брой постановени съдебни актове 
За 2020 г. 
Общ брой постановени решения – 98 броя, обжалвани – 15 броя, 

потвърдени изцяло – 10 броя и потвърдени частично – 4 броя; 
Общ брой постановени определения – 287 броя, обжалвани – 3 броя, 

потвърдени изцяло – 2 броя;  
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Общ брой отменени актове за съда – 10 броя; прогласени за нищожни и 
обезсилени съдебни актове – 1 брой, отменени актове с постановяване на нови – 
7 броя, отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане – 2 броя. 
 
 
 

 
За 2021 г. 
Общ брой постановени решения – 97 броя, обжалвани – 9 броя, 

потвърдени изцяло – 4 броя и потвърдени частично – 2 броя; 
Общ брой постановени определения – 134 броя, обжалвани – 4 броя. Общ 

брой отменени актове за съда – 6 броя; отменени актове с постановяване на нови 
– 3 броя, отменени актове с прекратяване на производството по делото – 1 брой и 
отменени актове и върнати дела за продължаване – 2 броя. 

 
По съдии: 
За 2020 г. 
Съдия Анета Петрова:  
Постановени решения – 49 броя, обжалвани – 8 броя, потвърдени изцяло 

– 5 броя и потвърдени частично – 1 брой; 
Постановени определения – 120 броя, обжалвани – 2 броя, потвърдени 

изцяло – 1 брой; 
Общо отменени актове – 4 броя; отменени актове с постановяване на нови 

– 4 броя; 
Съдия Невяна Захариева: 
Постановени решения – 49 броя, обжалвани – 7 броя, потвърдени изцяло 

– 5 броя и потвърдени частично – 3 броя; 
Постановени определения – 167 броя, обжалвани – 1 брой, потвърдени 

изцяло – 1 брой; 
Общо отменени актове – 6 броя; прогласени за нищожни и обезсилени 

съдебни актове – 1 брой, отменени актове с постановяване на нови – 3 броя, 
отменени актове с връщане на делата за ново разглеждане – 2 броя. 

По съдии: 
За 2021 г. 
Съдия Анета Петрова: 
Постановени решения – 0 броя, обжалвани – 1 брой, потвърдени изцяло – 

1 брой и потвърдени частично – 1 брой; 
Общо отменени актове – 3 броя;отменени актове с постановяване на нови 

– 2 броя; отменени актове с прекратяване на производството по делото – 1 брой; 
 
Съдия Невяна Захариева: 
Постановени решения – 71 броя, обжалвани – 7 броя, потвърдени изцяло 

– 2 броя; 
Постановени определения – 92 броя, обжалвани – 4 броя; 
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Общо отменени актове – 3 броя; отменени актове с постановяване на нови 
– 1 брой, и отменени актове и върнати дела за продължаване – 2 броя; 

 
Съдия Боряна Петрова: 
Постановени определения – 1 брой. 
 
Съдия Зорница Павлова: 
Постановени решения – 1 брой. Постановени определения – 5 броя.  
 
Съдия Йоханна Антонова: 
Постановени решения – 22 броя, обжалвани – 1 брой, потвърдени изцяло 

– 1 брой; 
Постановени определения – 21 броя; 
 
Съдия Хрисимир Пройнов 
Постановени решения – 2 броя; 
Постановени определения – 13 броя.  
 
Съдия Христина Сярова: 
Постановени решения – 1 брой. Постановени определения – 2 броя. 

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

приключване на гражданските дела и постановяване на съдебните актове за 
проверявания период, се установи, че по – голямана част от съдебните решения 
са постановени в законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК. 
Констатира се, че през 2020 г. са постановени 3 съдебни решения извън 
законоустановения срок, а през 2021 г. – 25 съдебни решения. Това обстоятелство 
е свързано с обективни причини - продължителен отпуск поради трудова 
нетрудоспособност на съдия Невяна Захариева, която от 28.10.2020 г. до края на 
проверявания период е била единствения работещ в Районен съд-Омуртаг 
магистрат и същевременно е осъществявала и общото административно 
ръководство на съда. 

При проверката на съдебните актове по реда на инстанционния контрол се 
констатира, че през 2021 г. е намалял броя на обжалваните съдебни решения и 
определения. Намалял е броят на потвърдените от горните инстанции съдебни 
решения – през 2020 г. са потвърдени изцяло 10 съдебни решения / 4 – частично/, 
а през 2021 г. – 4 /2 – частично/. През 2020 г. са обжалвани 3 съдебни определения, 
а през 2021 г. – 4. През 2020 г. са потвърдени 2 съдебни определения.  

През 2021 г. е намалял броят на отменените актове за съда – от 10 броя 
през 2020 г. /съответно прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове – 1 
брой, отменени актове с постановяване на нови – 7 броя, отменени актове с 
връщане на делата за ново разглеждане – 2 броя / на 6 броя през 2021 г. /съответно 
отменени актове с постановяване на нови – 3 броя,отменени актове с прекратяване 
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на производството по делото – 1 брой и отменени актове и върнати дела за 
продължаване – 2 броя/. 

 
 

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

 
Влезли в сила съдебни решения по облигационни искове, вещни искове или 

по СК, КТ и др., постановени в периода на проверката с актове на ОС или на ВКС: 
 -на доклад на съдия Анета Петрова:  
 Гр.д. № 273/2019 г. е образувано на 26.07.2019 г. по иск с правна квалификация 

чл. 124, ал. 1 ГПК, по което на 18.12.2019 г. е постановено решение в в 1-
месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Търговище с решение от 
23.06.2020 г. по в.гр.д. № 19/2020 г.; 

 Гр.д. № 372/2019г. е образувано на 14.10.2019 г. по иск за делба, по което на 
16.10.2020 г. е постановено решение в 1-месечен срок, потвърдено от Окръжен 
съд – Търговище с решение от 19.02.2021 г. по в.гр.д. № 326/2020 г. 

 -на доклад на Съдия Невяна Захариева: 
 Гр. дело № 360/2018 г. е образувано на 05.09.2018 г. по иск с правна 

квалификация чл. 26, ал. 2 ЗЗД, по което на  06.12.2019 г. е постановено 
решение в 1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Търговище с решение 
от 02.06.2020 г. по в.гр. дело № 78/2020 г.; 

 Гр.д № 35/2020 г. е образувано по иск с правна квалификация чл. 422 ГПК, по 
което на 15.01.2021 г. е постановено решение в 1 –месечен срок, потвърдено 
от Окръжен съд – Търговище с решение т 27.04.2021 г. по в.гр.д. № 68/2021 г. 

 -на доклад на съдия Йоханна Антонова : 
 Гр. дело № 171/2021 г. е образувано на 12.05.2021 г. по иск с правна 

квалификация чл. 28 от ЗЗдет., по което на 14.06.2021 г. е постановено решение 
в 1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Търговище с решение от 
16.08.2021 г. па в.гр.д. № 185/2021 г. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
При извършения анализ и обобщение на делата, които са приключени с 

влязъл в сила съдебен акт в Районен съд - Омуртаг не се установи противоречива 
съдебна практика. По проверените дела няма и констатирана забава на 
съдопроизводството. Решенията са постановявани в законноустановения срок. 

 
 Тематична проверка 

 
Съобразно приетата годишна програма за провеждане на комплексни, 

контролни и тематични планови проверки от Инспектората към ВСС на 
съдилищата, прокуратурите и следствените отдели към окръжните прокуратури 
за 2022 г., паралелно с комплексната планова проверка в Районен съд - Омуртаг е 
извършена и тематична проверка за образуваните в ЕИСС след 30.06.2021 г. 
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граждански дела в техния хартиен еквивалент, която да установи съдържа ли се 
на хартиен носител издадения в електронна форма акт на съда и в какъв вид. 

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

За нуждите на тематичната проверка бяха проверени следните дела, 
избрани на случаен принцип: 

Гр.д. № 320/2021 г. – на доклад на съдия Невяна Захариева 
Гр.д. № 318/2021 г. – на доклад на съдия Невяна Захариева 
Гр.д. № 292/2021г. – на доклад на съдия Невяна Захариева 
Гр.д. № 395/2021 г. – на доклад на съдия Невяна Захариева 
Гр.д. № 36/2022 г. – на доклад на съдия Невяна Захариева 
Гр.д. № 38/20202 г. – на доклад на съдия Невяна Захариева 
Гр.д. № 117/2022 г. – на доклад на съдия Невяна Захариева 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
По делата се съдържат съдебните актове /постановените решения/ на 

хартиен носител, подписани от съдията – докладчик, като същите са и в 
електронен формат, подписани с електронен подпис. 
 

                           Обобщени изводи. Препоръки. 
 
 
Въз основа на констататираното при извършената комплексна планова 

проверка по граждански дела в Районен съд – Омуртаг може да се направят 
следните изводи:  

От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част на 
настоящия акт е видно, че същите са образувани според нормативните изисквания 
на Правилника за администрацията на съдилищата и са приключили в повечето 
от случаите в срок, дори предсрочно. Регистратурата и съдебното деловодство се 
стремят да изпълняват задълженията си точно и отговорно. Делата са предавани 
физически на съдията – докладчик обикновено веднага след образуването и 
разпределението им или на следващия ден. Постъпващите по делата съдебни 
книжа веднага се обработват и се докладват на съдията - докладчик. Призовките 
и съобщенията се изготвят и се изпращат в деня или на следващия ден след  
указанията на съда. Протоколите от съдебните заседания са съставяни прегледно 
и ясно. 

При проверката на деловодните книги и регистри се установи, че същите 
съдържат изискуемата според ПАС информация, водят се съобразно нормите на 
цитирания правилник. Съдебните служители полагат усилия, а ръководството на 
съда упражнява периодичен контрол.  

 



 60 

Образуване на делата. Оставяне на и.м. без движение. 
 

Създадена е много добра организация на работата по образуване и 
разпределение на делата, постъпващи в Районен съд - Омуртаг. Спазва се 
изискването по чл. 35, ал.4 ПАС за образуване и разпределение на делата в деня 
на постъпването от административния ръководител – председател на Районен съд 
– Омуртаг. След постъпване на книжата иницииращи граждански дела в служба 
„Регистратура“, съдебния деловодител на когото са възложени функциите на 
служител „Регистратура“ завежда в деловодната система (ЕИСС) книжата, 
сканира същите и въвежда сканираните документи в електронната папка, след 
което ги докладва на председателя на Районен съд – Омуртаг.  

За образуване на делата се полага печат върху исковата молба. Утвърдени 
са и се спазват вътрешни Правила за случайно разпределение на делата в Районен 
съд – Омуртаг. Не бяха констатирани нарушения, пропуски или видими белези за 
манипулиране на електронната система, будещи съмнение за неприлагане или 
заобикаляне на случайнния избор на докладчик. Протоколите за избор на 
докладчик, с дата и подпис на разпределящия съдия са прилагани по делата.  

Проверката констатира, че гражданските дела, включително и делата, 
образувани по реда на бързото производство и дела с кратки процесуални срокове 
са администрирани своевременно при постъпването на исковите молби/молби в 
съда. 

По изключение някои от исковите молби са оставяни без движение поради 
констатирани нередовности по тях, свързани най-вече с уточняване на иска и 
заплащане на държавни такси. 

 
Движение на делата. Спрени производства 
 
Анализът на данните показва, че разглеждането на гражданските дела, 

образувани преди 01.01.2020 г. и неприключили към момента на проверката е 
продължило повече от две години по обективни причини. Едно от делата е 
образувано на основание чл. 341 и сл. ГПК –делба- особено исково производство, 
което се развива в две фази: по допускане на делбата и същинско извършване на 
делбата. Обикновено в тези производства участват повече от 2 страни, като в хода 
на процеса се налага да се извършват справки за адресите им и съответно 
назначаване на особен представител. Констатира се известно забавяне при 
постановяване на съдебното решение по първата фаза на делбата. Второто дело е 
образувано на основание чл. 109 ЗС и при него също се забелязва известно 
усложняване, свързано със замяна на страна по чл. 228 ГПК. 

При проверката на исковите производства, образувани през 2020 г. и 2021 
г. се констатира, че всички дела са образувани и разпределяни в деня на 
постъпване на книжата в съда. Разпределяни са на случаен принцип и в кориците 
на делата са приложени протоколите за избор. Физически делата са предавани на 
съдията-докладчик веднага, в деня на образуването им. Разпорежданията, с които 
исковите молби са изпращани на ответната страна, на основание чл. 131 ГПК, са 
постановявани в рамките от един до десет дни. Определенията по чл. 140 ГПК са 
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постановявани от два месеца и половина до седем, осем месеца след депозиране 
на отговора по исковата молба или след изтичане на срока за отговор. С 
определенията са изготвяни проекти на доклад, допускани са доказателствата и 
събирането на нови такива и са насрочвани открити съдебни заседания в рамките 
от две седмици до един месец. Всички проверени дела са приключили  в първото 
открито заседание. При проверката бе констатирано, че по някои от делата съдът 
е постановявал определенията по чл. 140 ГПК в по-продължителни срокове. Това 
обстоятелство е свързано с обективни причини - продължителен отпуск поради 
трудова нетрудоспособност на съдия Невяна Захариева, която от 28.10.2020 г. до 
края на проверявания период е била единствения работещ в Районен съд-Омуртаг 
магистрат и същевременно е осъществявала и общото административно 
ръководство на съда.Производствата по този вид дела са се движили ритмично  и 
са приключвали с бързина, с констатираните по-горе изключения. 
 Проверените по реда на бързото производство дела са образувани, 
администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 311, чл. 312 и чл. 315 
ГПК и чл. 316 ГПК. Всички бързи производства са образувани и разпределяни в 
деня на подаване на исковата молба в съда, без изключение. Делата, веднага след 
разпределението им, са предавани на съдията-докладчик. В случаите, в които е 
констатирана недопустимост на молбата, делото е прекратявано с определение в 
деня на образуването му. По останалите производства първоначалното 
администриране е в деня на образуване и разпределение на делата или на 
следващия ден. Констатирано бе, че по всички проверени дела е изготвян доклад, 
според изискването по чл. 312 ГПК. Спазван е триседмичният срок, в който съдът 
насрочва о.с.з., според разпоредбата на чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Съдебното дирене 
е приключвало в едно до две съдебни заседания, проведени през кратки интервали 
от време. По всички дела съдът е прилагал чл. 315, ал.2 ГПК като е посочвал е 
деня, в който ще обяви решението си. Обявената дата винаги е спазвана , както и 
двуседмичният срок по чл. 316 ГПК. 

По дела, разглеждани по реда на Закона за закрила на детето се установи, че 
всички те са образувани и разпределяни в деня на подаване на молбите в съда. 
Съдът в същия ден или по изключение в 3- дневен от постъпване на искането в съда 
е насрочвал делото за разглеждане в открито съдебно заседание. Открито съдебно 
заседание  е провеждано в рамките на 1 месец от постъпване на искането в съда 
или в по-кратки срокове. Производства са приключвани с едно съдебно заседание. 
Спазен е законноустановения едномесечен срок по чл. 28, ал. 4 ЗЗДет., като 
обикновено съдът се е произнасял в по-кратки срокове.  

По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДН не бе констатирано 
забавяне на съдебното производство. Делата са образувани в деня на постъпване 
на молбата в съда и веднага са администрирани. Спазван е едномесечния срок за 
насрочване на открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН, като по 
някои от описаните по-горе проверени дела, о.с.з. е насрочвано и в по-кратък срок. 
Когато молбата е съдържала данни за пряка и непосредствена последваща опасност 
за живота или здравето на пострадалото лице /по почти всички от проверените 
дела/, съдът на основание чл. 18, ал.1 от ЗЗДН в закрито заседание без призоваване 
на страните, е издавал заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от 



 62 

получаването на съответната молба. В тези случаи, на основание чл.18, ал.2 от 
ЗЗДН заповедта за незабавна защита е връчвана на страните и е изпращана 
служебно до районното полицейско управление. Проверените дела са приключили 
с решение, обявено в публично заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН. 
Производства са приключвани с едно съдебно заседание. Констатира се, че по едно 
от делата е постановено разпореждане с указание за издаване на заповед за 
незабавна защита и насрочване на осз, а не определение както е при останалите 
дела. Доколкото обаче става въпрос за командирован съдия за кратък срок, както и 
за факта,че към момента на проверката има постоянно командирован втори съдия 
в Районен съд – Омуртаг, то указания за уеднаквяване на вида на съдебния акт не 
следва да се дават. 

Спазва се и разпоредбата на 78, ал.5 ПАС - делата, чието разглеждане е 
свързано с кратки процесуални срокове, са обозначени с жълт етикет, което 
допринася за срочното им администриране. 

Анализът на проверените спрени производства, образувани през 2020 г. 
2021 г. показва, че делата са администрирани периодично. По делата, спрени на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК, производството е възобновено след изпълнение 
на дадените от съда указания. При делата спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 
ГПК е изисквана периодична информация за движението на делото. Не бе 
установено забавяне на съдопроизводството.  

Проверката констатира, че за проверявания период постановените отводи 
по гражданските дела на съдиите от Районен съд - Омуртаг са общо 24 броя, не 
сочат тревожна тенденция и не бе констатирана злоупотреба с този правен 
институт. През 2021г. броят на отводите се е увеличил. През тази година почти 
всички дела, по които съдът се е отвел от разглеждане на делото са прекратени и 
изпратени в Окръжен съд-Търговище за определяне на друг компетентен съд за 
разглеждането им, предвид единствения работещ магистрат в Районен съд-
Омуртаг. При проверката бе установено, че докладчиците са се отвеждали от 
разглеждане на делото поради приятелски отношения с някоя от страните, заради 
предходно произнасяне по спор между същите страни или по обективни факти, 
свързани с решение на СК на ВСС. Всички отводи са на основание чл.22, ал.1, т. 
6 ГПК . Определенията, с които съдът се е отвеждал са подробни и мотивирани. 
По всички дела има приложени протоколи за избор на докладчик след 
преразпределяне на делото.  

За проверявания период бе установено, че причините за отсрочване на цели 
съдебни заседания са обективни, главно поради ползване отпуск по болест от 
съдия-докладчика – 10 отсрочени дела, разрешен годишен отпуск преди 
преразпределението на делото – 4 отсрочени дела и 3 отсрочени дела във връзка 
с Решение по т. 2 от Протокол № 33 от заседанието на СК на ВСС, проведено на 
06.10.2020 г. 

През 2020 г. и 2021 г. в Районен съд – Омуртаг няма делата с отменен ход 
по същество, както и дела, образувани по реда на чл. 390 и сл. ГПК. 

При частните граждански дела по чл. 410 ГПК се констатира, че всички 
производства са образувани в деня на подаване на заявлението, с едно 
изключение. В хода на проверката бе установено, че със Заповед № РД-12-
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024/16.03.2020г. на председателя, на основание Решение по протокол № 9 от 
извънредно заседание на СК на ВСС, проведено на 15.03.2020г. е разпоредено да 
не се образуват съдебни производства по входирани книжа, отменена със Заповед 
№ РД-12-035/09.04.2020г. на председателя. При всички дела от този вид е спазена 
местната подсъдност по чл. 411, ал.1 ГПК, както и срока по чл. 411, ал. 2 ГПК. 
Заповедите за изпълнение са издадени в рамките на тридневния срок. Спазват се 
и разпоредбите на чл. 415, ал. 2 ГПК и чл. 416 ГПК, като след влизане на заповедта 
в сила, съдът е издавал изпълнителен лист и е отбелязвал това върху заповедта. 
Когато по делото е депозирано възражение, съдът е указвал на заявителя да 
представи доказателства за подаден иск. При частните  граждански дела по чл. 
417 от ГПК се установи, че всички са образувани в деня на подаване на 
заявлението. Съдът е постановявал разпореждането, с което е издавана заповедта 
за изпълнение в деня на образуване на делото или в тридневния срок. 
Постановявано е незабавно изпълнение, съгласно разпоредбата на чл. 418, ал. 1 
ГПК и е издаван изпълнителен лист. Спазвана е разпоредбата на чл. 418, ал.2, изр. 
2-ро ГПК – налице е надлежно отбелязване върху документите, послужили като 
основание за издаване на изпълнителен лист.  

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 130 СК констатира, че са 
образувани и разпределени в деня на подаване на заявлението. Установи се, че 
съдът е преценявал интереса на ненавършилото пълнолетие дете в максимално 
кратки срокове. При по-голямата част от проверените дела съдът е приключвал 
делото с определение, а по две от делата – с решение. Доколкото обаче става 
въпрос за командирован съдия за кратък срок, както и за факта,че към момента на 
проверката има постоянно командирован втори съдия в Районен съд – Омуртаг, 
то указания за уеднаквяване на вида на съдебния акт не следва да се дават. При 
проверката на този вид дела не бяха констатирани нарушения или забава на 
съдопроизводството. 
 

Приключване на делата 
 
Проверката констатира, че по-голямата част от съдебните актове в Районен 

съд - Омуртаг са постановявани в законоустановените срокове по чл. 235,ал.5 
ГПК и чл. 316 ГПК. Констатира се, че през 2020 г. са постановени 3 съдебни 
решения извън законоустановения срок, а през 2021 г. – 25 съдебни решения. Това 
обстоятелство е свързано с обективни причини - продължителен отпуск поради 
трудова нетрудоспособност на съдия Невяна Захариева, която от 28.10.2020 г. до 
края на проверявания период е била единствения работещ в РАЙОНЕН СЪД-
Омуртаг магистрат и същевременно е осъществявала и общото административно 
ръководство на съда. В тази връзка ИВСС ще направи конкретна препоръка. 

 
При проверката на съдебните актове по реда на инстанционния контрол се 

констатира, че през 2021 г. е намалял броя на обжалваните съдебни решения и 
определения. Намалял е броят на потвърдените от горните инстанции съдебни 
решения – през 2020 г. са потвърдени изцяло 10 съдебни решения / 4 – частично/, 
а през 2021 г. – 4 /2 – частично/. През 2020 г. са обжалвани 3 съдебни определения, 
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а през 2021 г. – 4. През 2020 г. са потвърдени 2 съдебни определения. През 2021 
г. е намалял броят на отменените актове за съда – от 10 броя през 2020 г. 
/съответно прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове – 1 брой, 
отменени актове с постановяване на нови – 7 броя, отменени актове с връщане на 
делата за ново разглеждане – 2 броя / на 6 броя през 2021 г. /съответно отменени 
актове с постановяване на нови – 3 броя,отменени актове с прекратяване на 
производството по делото – 1 брой и отменени актове и върнати дела за 
продължаване – 2 броя/. 

 
Паралелно с комплексната планова проверка в Районен съд - Омуртаг е 

извършена и тематична планова проверка за образуваните в ЕИСС след 
30.06.2021 г. граждански дела в техния хартиен еквивалент, която да установи 
съдържа ли се на хартиен носител издадения в електронна форма акт на съда и в 
какъв вид. Констатирано бе, че по делата се съдържат съдебните актове 
/постановените решения/ на хартиен носител, подписани от съдията – докладчик, 
като същите са и в електронен формат, подписани с електронен подпис. 
 

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

 
 
ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И 

НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 
 
                                     П Р Е П О Р Ъ К И : 
 
 

1. Съдиите от Районен съд – Омуртаг да спазват законово-предвидените 
срокове по движение на делата и да постановяват съдебните актове в 
срока по чл. 235, ал.5 ГПК; 

2. Председателят на Районен съд – Омуртаг да упражни правомощието си 
по чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на което 
да запознае всички съдии с констатациите, да се анализират изводите 
и да се обсъди предприемането на мерки за изпълнение на препоръките 
по настоящия акт. 
 
 
Срок за изпълнение на препоръките: 



Ha ocHosaHl,Ie ur. 58, ut.2 or 3axoua sa crAe6Hara BJracr orpeAen-f,M cpoK Ao
eAr4H Meceq (or nonyraBaHe Ha HacroflLr\r4s, axr) sa r{3rrbJrHeHvre Ha [penopbKrTe, c
r43KJrroqeHr,re Ha npenopbKvrre,3a Kor4To clo6paeuo 3aKoHa cpoKbr e [ocro-sHeH.

Hacrorqr{.,rr aKr Aa ce r,r3nparr.r Ha rpeAceAarenfl na PafioHeH cbA - Ouyprar,
xofiro B TpuAHeBeH cpoK or [onyqaBaHero My Aa 3aro3Hae c Hero cbAr,rl,rre v Aa
yBeAoMr4 nr,rcMeHo rJraBHH-f, r4HcrreKTop Ha I4BCC sa usutJrHeHr.rero Ha 3aAbJlxeHuero
cH, KaTO I43npaTLr H CrrrrcbK C AaTA H rroArrr,lc Ha BOeKr{ OT npOBepqBaHLrTe CbAI/PI.

B eAnoceAMr{rreH cpoK or H3TuqaHe Ha cpoKa 3a r.r3rrbJrHeHlle Ha rlpe[opbKrlTe,
Ha ocHoBaH:ae.u. 58, M.2, BbB Bp. c al.4 3CB, [peAceAareJlf,T Ha Pafionen cbA -

Ouyprar cneABa Aa yBeAoMn rrr4cMeHo rJraBHl,r.f, uHcrteKrop na ZucueKTopara KbM

BCC 3a [peArlpLrervre MepKI{ B I{3tIbJIHeHI,Ie Ha BcI,IIIKI{ rlpenopbKl{.

Cnel I,I3rI{r{aHe Ha cpoKa IIo qJI. 58, an. 3, uzp.2-po 3CB - rpu JII'Irca Ha

rrocTt)rrHJrr,r Bb3paxelJ,vlfl., a IIpH rrocTbIII{JILI TaKUBa - CneA IIpOII3HaCCHeTO Ha UIaBHH.f,

HHcrreKTop ua I,IBCC, armr BeAHo c Bb3paxennflTa I,I perueHLIf,Ta rlo r.f,x Ha DIaBHI{.I

r4HcrreKTop Aa ce Lr3rrparf,T Ha eneKTpoHeH HocureJl Ha rlpeAceAarelrfl,Ha OrprxeH ct4
- Trpronuqe u Ha Bucruu-s ctAe6en cbBer.

IIHCTIEKTOP:
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