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Комплексната планова проверка в РАЙОНЕН СЪД – ПЕРНИК по 
гражданските дела се проведе в изпълнение на Заповед № ПП-22-41/08.07.2022 
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 18.07.2022 г. – 22.07.2022 г. от инспектор 
Игнат Георгиев, експерт Теодора Телбизова и експерт Мария Илиева. 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Перник 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 – Перник. 

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 – Перник, 
съобразно писма изх. № И-01-4/29.03.2022 г. и изх. № И-01-4/18.05.2022 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 – Перник се осъществява 
от Административен ръководител – председател на съда – Михаил Ангелов 
Алексов, от Заместник-административни ръководители – заместник-
председатели на Районен съд – Перник – съдия Христина Ангелова-
Владимирова и съдия Явор Петров Джамалов, съдебен администратор – 
А       К      Е       , административен секретар – Н       С        
М       . 

Михаил Алексов е назначен на длъжност “административен 
ръководител – председател” на Районен съд - Перник с Решение на Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 35 от 19.09.2017 г. – т. 1, и е 
встъпил в длъжност на 02.10.2017 г. 

Христина Ангелова-Владимирова е назначена на длъжност “съдия” в 
Районен съд - Перник с Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 23 от 
10.05.2006 г. и е встъпила в длъжност на 01.06.2006 г. Съгласно Решение на 
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 49/05.12.2017 г. – 
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д.т. 18.3, е назначена за заместник-административен ръководител – заместник-
председател на Районен съд – Перник и е встъпила в длъжност на 18.12.2017 г.  

Явор Джамалов е назначен на длъжност “съдия” в Районен съд - Перник 
с Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 8 от 28.02.2001 г. и е 
встъпил в длъжност на 01.03.2001 г. Съгласно Решение на Съдийската колегия 
на Висшия съдебен съвет по протокол № 49/05.12.2017 г. – д.т. 18.4, назначен 
на длъжност заместник административен ръководител – заместник-председател 
на Районен съд – Перник и е встъпил в длъжност на 18.12.2017 г.  

 
В Районен съд – Перник към момента на проверката е утвърден щат от 

89 души, (считано от м. декември 2021 г.), от които 21 щатни броя съдии, 4 
щатни броя държавни съдебни изпълнители, 3 щатни броя съдии по 
вписванията и 61 щатни броя съдебни служители.  

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

1. За 2020 г.: 
- към 01.01.2020 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 21 

броя, действително заети щатни длъжности – 18 броя; администрация – общ 
брой служители - 48 броя и действително заети длъжности – 47 броя.  

- към 31.12.2020 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 21 
броя, действително заети щатни длъжности – 21 броя; администрация – общ 
брой служители - 49 броя и действително заети длъжности – 48 броя. 

2. За 2021 г.:  
- към 01.01.2021 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 21 

броя, действително заети щатни длъжности – 21 броя; администрация – общ 
брой служители - 50 броя и действително заети длъжности – 48 броя.  

- към 31.12.2021 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 21 
броя, действително заети щатни длъжности – 21 броя; администрация – общ 
брой служители - 61 броя и действително заети длъжности – 54 броя. 

Към момента на проверката общият брой съдии по щат е 21 броя, от 
които заети - 21 броя, няма съдии в продължителен отпуск. 

 
Командировани съдии във Районен съд - Перник през проверявания 

период и през настоящата година са както следва: 
 
През 2020 г. - 2 броя, а именно: 
1. Антон Рангелов Игнатов – за периода от 02.10.2019 г. до 02.01.2020 г.  
Съдия Игнатов е командирован в Районен съд – Перник от Районен съд 

– Радомир, за времето от 02.10.2019 г. до 02.01.2020 г., съгласно Заповед № 
423/30.09.2019 г. на административния ръководител-председател на Окръжен 
съд – Перник. 

2. Кристина Николаева Костадинова - за периода от 02.12.2019 г. до 
01.07.2020 г. 
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Кристина Костадинова – младши съдия в Окръжен съд – Перник е 
командирована на длъжност „съдия“ в Районен съд– Перник за времето от 
02.12.2019 г. до изтичане срока на чл. 240 от ЗСВ, съгласно Заповед № 
544/29.11.2019 г. на административния ръководител-председател на Окръжен 
съд – Перник. С Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 
19/16.06.2020 г. – т. 8.14, изменено и допълнено с Решение на СК на ВСС по 
протокол № 22/26.06.2020 г. – т. 14, Кристина Костадинова е назначена на 
длъжност „съдия“ в Районен съд - Перник, считано от 01.07.2020 г. 

 
През 2021 г. - 3 броя, а именно: 
1. Мариета Стоянова Динева-Палазова – за периода от 27.09.2021 г. до 

изтичане на срока по чл. 240 от Закона за съдебната власт.  
Мариета Стоянова Динева-Палазова – младши съдия в Окръжен съд – 

Перник е командирована на длъжността „съдия“ в Районен съд - Перник със 
Заповед № 380/23.09.2021 г. на председателя на Окръжен съд – Перник. 

2. Маринела Красимирова Маринова-Стоева - за периода от 27.09.2021 
г. до изтичане на срока по чл. 240 от Закона за съдебната власт. 

Маринела Красимирова Маринова-Стоева – младши съдия в Окръжен 
съд – Перник, е командирована на длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник 
със Заповед № 379/23.09.2021 г. на председателя на Окръжен съд – Перник. 

3. Татяна Иванова Тодорова - за периода от 07.10.2021 г. до 07.10.2022 
г.  

Татяна Иванова Тодорова – съдия в Районен съд – Радомир, е 
командирована на длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник със Заповед № 
402/05.10.2021 г. на председателя на Окръжен съд – Перник за времето от 
07.10.2021 г. до 07.10.2022 г. 

 
През 2022 г. - 3 броя, а именно: 
1. Мариета Стоянова Динева-Палазова – за периода от 27.09.2021 г. до 

изтичане на срока по чл. 240 от Закона за съдебната власт.  
2. Маринела Красимирова Маринова-Стоева - за периода от 27.09.2021 

г. до изтичане на срока по чл. 240 от Закона за съдебната власт. 
3. Татяна Иванова Тодорова - за периода от 01.01.2022 г. до 02.05.2022 

г. в 
С Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 20/17.05.2022 

г. - т. 9.1, съдия Татяна Иванова Тодорова е преместена на осн. чл. 194, ал. 2 от 
ЗСВ на длъжност "съдия" в Районен съд – Перник, считано от датата на 
встъпване в длъжност – 26.05.2022 г. 

    С влязло в сила Решение на СК на ВСС по т. 6.1, протокол № 
13/29.03.2022 г. съдия Татяна Тодорова е преместена на осн. чл. 160 и чл. 193, 
ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд. На 03.05.2022 г. 
същата е встъпила в изпълнение на длъжността си. 
          С Решение на СК на ВСС по протокол № 20/17.05.2022 г. – т. 9.1., на осн. 
чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, съдия Тодорова е преместена на длъжност „съдия“ в 
Районен съд – Перник и е встъпила в длъжността си на 26.05.2022 г. 
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Командировани съдии от Районен съд – Перник през проверявания 

период и през настоящата година са както следва:  
 
През 2020 г. - 4 броя, а именно: 
1. Силвия Иванова Мичева-Димитрова - в Административен съд - 

Перник за времето от 08.10.2018 г. до 31.12.2020 г.; 
2. Лора Рангелова Стефанова-Иванова – в Административен съд - 

Перник за времето от 17.12.2018 г. до 31.12.2020 г.; 
3. Антония Атанасова Атанасова-Алексова – в Окръжен съд – Перник за 

времето от 02.12.2019 г. до 31.12.2020 г.; 
4. Камелия Георгиева Ненкова – в Районен съд – Брезник изпълнява 

функциите на съдия, вкл. и на административен ръководител на 4.1 часов 
работен ден, като съвместява и функциите на съдия в Pайонен съд - Перник при 
100% натовареност както следва: 

- за времето от 21.09.2020 г. до 25.09.2020 г. 
- на 18.09.2020 г.  
- за времето от 28.09.2020 г. до 31.12.2020 г. включително  
Със Заповед № 432/16.10.2020 г. на председателя на Окръжен съд – 

Перник е отменена неговата заповед № 382/18.09.2020 г. в частта, в която съдия 
Камелия Ненкова е командирована в Районен – Брезник за периода до 
31.12.2020 г. 

 
През 2021 г. - 8 броя, а именно: 
1. Силвия Иванова Мичева-Димитрова – в Административен съд - 

Перник за времето от 08.10.2018 г. до 31.12.2021 г.; 
2. Лора Рангелова Стефанова-Иванова – в Административен съд - 

Перник за времето от 17.12.2018 г. до 31.12.2021 г.; 
3. Антония Атанасова Атанасова-Алексова – в Окръжен съд - Перник за 

времето от 02.12.2019 г. до 31.12.2021 г.; 
4. Адриан Динков Янев - в Административен съд – София-град за 

времето от 15.02.2021 г. до 31.12.2021 г.; 
5. Яна Марио Филипова - в Софийски районен съд за времето от 

07.09.2021 г. до 31.12.2021 г.; 
6. Камелия Георгиева Ненкова - в Окръжен съд – Перник за времето 

както следва: 
- от 27.09.2021 г. до 30.11.2021 г. /за 8 ч./; 
- от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г. - ежедневно за четири работни часа 

да изпълнява длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Перник, а през другата 
половина на работния ден да изпълнява длъжността „съдия“ в Районен съд – 
Перник;  

7. Мария Венциславова Милушева - в Окръжен съд – Перник за времето  
от 27.09.2021 г. до 31.12.2021 г.; 
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8. Петър Веселинов Боснешки - в Окръжен съд – Перник за времето  от 
07.10.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 
През 2022 г. - 9 броя – до 13.03.2022 г., 8 броя – от 14.03.2022 г.,7 броя 

от 26.05.2022г. до н. м., а именно: 
1. Силвия Иванова Мичева-Димитрова - в Административен съд - 

Перник за времето от 08.10.2018 г. до н.м. 
2. Лора Рангелова Стефанова-Иванова – в Административен съд – 

Перник за времето от 17.12.2018 г. до 13.03.2022 г. Командироването е 
прекратено, считано от 14.03.2022 г. със Заповед № 609/10.03.2022 г. на 
председателя на ВКС. 

3. Антония Атанасова Атанасова-Алексова – в Окръжен съд – Перник 
за времето от 02.12.2019 г. до н.м.  

4. Адриан Динков Янев - в Административен съд – София-град за 
времето от 15.02.2021 г. до н.м. 

5. Яна Марио Филипова - в Софийски районен съд за времето от 
07.09.2021 г. до 25.05.2022 г. вкл. Считано от 26.05.2022 г. съдия Филипова е 
преместена на длъжност „съдия“ в Софийски Районен съд с Решение на 
Съдийската колегия на ВСС по протокол № 20/17.05.2022 г. - т. 9.1. 

6. Камелия Георгиева Ненкова - в Окръжен съд – Перник за времето 
от 27.09.2021 г. до н.м.; 

7. Мария Венциславова Милушева - в Окръжен съд - Перник за 
времето от 27.09.2021 г. до н.м.; 

8. Петър Веселинов Боснешки - в Окръжен съд - Перник за времето от 
07.10.2021 г. до н.м.; 

9. Диана Матеева-Йорданова - в Окръжен съд – Перник за времето от 
30.05.2022 г. до н.м., като изпълнява длъжността „съдия“ ежедневно за четири 
работни часа, а през другата половина на работния ден изпълнява длъжността 
„съдия“ в Районен съд – Перник. 
 

Съдии и състави в Районен съд - Перник: 
Гражданско отделение /съдии, разглеждащи граждански дела през 

проверявания период/ 
 за 2020 г. 
 

№ Име на съдия и ранг 
Съдебен 
състав 

Дата на 
встъпване в 
длъжност 

Период на работа през двете 
проверявани години 

 
Ивета Венциславова Иванова  

I гр. 
състав 

24.07.2018 
от 01.01.2020 г. до 
07.02.2020 г. 

Ивайло Юлиянов Колев 01.07.2020 
от 01.07.2020 г. до 
31.12.2020 г. 

1.  
Адриан Динков Янев –  
съдия в ОС 

II гр. 
състав 

26.06.2017 
от 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г. 
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2.  
Мария Венциславова 
Милушева - съдия в АС 

III гр. 
състав 

22.08.2018 
от 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г. 

3.  
Михаил Ангелов Алексов – 
съдия в АС 

IV гр. 
състав 

02.10.2017 
от 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г. 

4.  Няма определен докладчик 
V гр. 

състав 
 Не функционира през 2020 г. 

5.  
Диана Младенова Йорданова-
Матеева – съдия в ОС 

VI гр. 
състав 

15.03.1999 
от 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г. 

6.  
Явор Петров Джамалов – 
съдия във ВКС и ВАС 

VII гр. 
състав 

01.03.2001 
от 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г. 

7.  

Яна Марио Филипова 

VIII гр. 
състав 

26.06.2017 
Ползва продължителен 
отпуск 

Антон Рангелов Игнатов  
от 02.10.2019 г. до 
02.01.2020 г. 

Татяна Андонова Лефтерова-
Савова - съдия в ОС 

08.01.2020 
от 08.01.2020 г. до 
03.02.2020 г. 

Борислава Петрова Борисова-
Здравкова 

03.02.2020 
от 03.02.2020 г. до 
31.12.2020 г. 

8.  
Петър Веселинов Боснешки -
съдия в АС 

IX гр. 
състав 

04.01.2010 
от 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г. 

9.  Камелия Георгиева Ненкова  
X гр. 

състав 
05.08.2019 

от 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г. 

10. 
Кристина Николаева 
Костадинова 

XI гр. 
състав 

01.07.2020 
от 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г. 

 
 за 2021 г. 
 

№ Име на съдия и ранг 
Съдебен 
състав 

Дата на 
встъпване в 
длъжност 

Период  на работа през двете 
пров. години 

 Ивайло Юлиянов Колев 
I гр. 

състав 
01.07.2020 

от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 
г. 

1.  

Адриан Динков Янев –  
съдия в ОС II гр. 

състав 

26.06.2017 
от 01.01.2021 г. до 15.02.2021 
г. 

Симона Пламенова Кирилова 01.07.2020 
от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 
г. 

2.  

Мария Венциславова 
Милушева - съдия в АС III гр. 

състав 

22.08.2018 
от 01.01.2021 г. до 26.09.2021 
г. 

Мариета Стоянова Динева-
Палазова 

 
от 27.09.2021 г. до 31.12.2021 
г. 

3.  
Михаил Ангелов Алексов – 
съдия във ВКС и ВАС 

IV гр. 
състав 

02.10.2017 
от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 
г. 

4.  Няма определен докладчик 
V гр. 

състав 
 Не функционира през 2021 г. 

5.  
Диана Младенова Йорданова-
Матеева – съдия в ОС 

VI гр. 
състав 

15.03.1999 
от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 
г. 

6.  
Явор Петров Джамалов – 
съдия във ВКС и ВАС 

VII гр. 
състав 

01.03.2001 
от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 
г. 

7.  
Борислава Петрова Борисова-
Здравкова съдия в ОС 

VIII гр. 
състав 

03.02.2020 
от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 
г. 
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8.  

Петър Веселинов Боснешки 
съдия във ВКС и ВАС IX гр. 

състав 

04.01.2010 
от 01.01.2021 г. до 06.10.2021 
г. 

Татяна Иванова Тодорова - 
съдия в АС 

 
от 07.10.2021 г. до 31.12.2021 
г. 

9.  

Камелия Георгиева Ненкова - 
съдия в ОС X гр. 

състав 

05.08.2019 
от 01.01.2021 г. до 26.09.2021 
г. 

Маринела Красимирова 
Маринова-Стоева 

 
от 27.09.2021 г. до 31.12.2021 
г. 

10.  
Кристина Николаева 
Костадинова 

XI гр. 
състав 

01.07.2020 
от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 
г. 

 
 за 2022 г. 
 

№ Име на съдия и ранг 
Съдебен 
състав 

Дата на 
встъпване в 
длъжност 

Период на работа 

 Ивайло Юлиянов Колев 
I гр. 

състав 
01.07.2020 от 01.01.2022 г. до н.м 

1.  Симона Пламенова Кирилова 
II гр. 

състав 
01.07.2020 от 01.01.2022 г. до н.м 

2.  
Мариета Стоянова Динева-
Палазова 

III гр. 
състав 

 от 01.01.2022 г. до н.м 

3.  
Михаил Ангелов Алексов – 
съдия във ВКС и ВАС 

IV гр. 
състав 

02.10.2017 от 01.01.2022 г. до н.м 

4.  Ивета Венциславова Иванова 
V гр. 

състав 
24.07.2018 от 01.02.2022 г. до н.м 

5.  
Диана Младенова Йорданова-
Матеева – съдия в ОС 

VI гр. 
състав 

15.03.1999 от 01.01.2022 г. до н.м 

6.  
Явор Петров Джамалов – 
съдия във ВКС и ВАС 

VII гр. 
състав 

01.03.2001 от 01.01.2022 г. до н.м 

7.  
Борислава Петрова Борисова-
Здравкова - съдия в ОС 

VIII гр. 
състав 

03.02.2020 от 01.01.2022 г. до н.м 

8.  
Татяна Иванова Тодорова - 
съдия в АС 

IX гр. 
състав 

26.05.2022 
от 01.01.2022 г. до 29.04.2022 
г. 
от 26.05.2022 г. до н.м 

9.  
Маринела Красимирова 
Маринова-Стоева 

X гр. 
състав 

 от 01.01.2022 г. до н.м 

10. 
Кристина Николаева 
Костадинова 

XI гр. 
състав 

01.07.2020 от 01.01.2022 г. до н.м 

11. 
Лора Рангелова Стефанова-
Иванова - съдия във ВКС и 
ВАС 

XII гр. 
състав  

21.04.2015 от 14.03.2022 г. до н.м. 

Наказателно отделение /съдии, разглеждащи наказателни дела през 
проверявания период/ 

 за 2020 г. 
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№ Име на съдия и ранг 
Съдебен 
състав 

Дата на 
встъпване в 
длъжност 

Период  на работа през двете пров. 
години 

 Валери Митков Ненков – 
съдия във ВКС и ВАС 

I нак. 
състав 

01.04.2006 от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 Петя Йорданова Котева - 
съдия във ВКС и ВАС 

II нак. 
състав 

01.04.1999 от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 Богдан Здравков Велев - 
съдия във ВКС и ВАС 

III нак. 
състав 

02.07.1997 от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 
Светослава Иванова 
Алексиева –  
съдия във ВКС и ВАС 

IV нак. 
състав 

10.12.2001 от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 
Христина Христова 
Ангелова-Владимирова - 
съдия във ВКС и ВАС 

V нак. 
състав 

01.06.2006 от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 
 за 2021 г. 
 

№ Име на съдия и ранг 
Съдебен 
състав 

Дата на 
встъпване в 
длъжност 

Период  на работа през двете пров. 
години 

 Валери Митков Ненков – 
съдия във ВКС и ВАС 

I нак. 
състав 

01.04.2006 от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 Петя Йорданова Котева - 
съдия във ВКС и ВАС 

II нак. 
състав 

01.04.1999 от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 Богдан Здравков Велев - 
съдия във ВКС и ВАС 

III нак. 
състав 

02.07.1997 от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 
Светослава Иванова 
Алексиева –  
съдия във ВКС и ВАС 

IV нак. 
състав 

10.12.2001 от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 
Христина Христова 
Ангелова-Владимирова - 
съдия във ВКС и ВАС 

V нак. 
състав 

01.06.2006 от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 Камелия Георгиева 
Ненкова – съдия в ОС 

VI нак. 
състав 

05.08.2019 от 06.12.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 
 за периода на настоящата 2022 г. 
 
 

№ Име на съдия и ранг 
Съдебен 
състав 

Дата на 
встъпване в 
длъжност 

Период  на работа 

 Валери Митков Ненков – 
съдия във ВКС и ВАС 

I нак. 
състав 

01.04.2006 от 01.01.2022 г. до н.м 

 Петя Йорданова Котева - 
съдия във ВКС и ВАС 

II нак. 
състав 

01.04.1999 от 01.01.2022 г. до н.м 
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 Богдан Здравков Велев - 
съдия във ВКС и ВАС 

III нак. 
състав 

02.07.1997 от 01.01.2022 г. до н.м 

 
Светослава Иванова 
Алексиева –  
съдия във ВКС и ВАС 

IV нак. 
състав 

10.12.2001 от 01.01.2022 г. до н.м 

 
Христина Христова 
Ангелова-Владимирова - 
съдия във ВКС и ВАС 

V нак. 
състав 

01.06.2006 от 01.01.2022 г. до н.м 

 Камелия Георгиева 
Ненкова - съдия в ОС 

VI нак. 
състав 

05.08.2019 от 01.01.2022 г. до н.м 

 
Михаил Ангелов Алексов 
– съдия в АС 

VII нак. 
състав 

02.10.2017 от 20.06.2022 г. до н.м 

 
 

Командировани съдии за периода 2020 г. – 2022 г. са както следва:  
-по граждански дела - 4 броя: 
1. Кристина Костадинова от 02.12.2019 г. до 01.07.2020 г.; 
2. Мариета Динева - от 27.09.2021 г. до н. м.; 
3. Маринела Стоева – от 27.09.2021 г. до н. м.; 
4. Татяна Тодорова – от 07.10.2021 г. до 02.05.2022г; 
-по наказателни дела - няма 
 
Промяна на титулярите и съставите за двугодишния период: 

За 2020 г.  
I гр. състав  
- за времето от 03.01.2018 г. до 01.07.2020 г. титуляр Ивета Иванова /от 
07.02.2020 г. ползва отпуск/; 
 - за времето от 01.07.2020 г. до н. м. титуляр е Ивайло Колев  

VIII гр. състав 

- за времето от 26.06.2017 г. до 02.10.2019 г. титуляр е Яна Филипова /от 
14.08.2019 г. ползва отпуск/. 

            - за времето от 02.10.2019 г. до 02.01.2020 г. титуляр е Антон Игнатов  

            - за времето от 08.01.2020 г. до 03.02.2020 г. титуляр е Татяна Лефтерова-
Савова /за посочения период ползва отпуски и не са ѝ разпределяни дела/ 

            - за времето от 03.02.2020 г. до н. м. титуляр е Борислава Борисова-
Здравкова  

ХI гр. състав  

- за времето от 27.05.2019 до 02.12.2019 г. титуляр е Антония Атанасова-
Алексова 

           - за времето от 02.12.2019 г. до н.м. титуляр е Кристина Костадинова 
 
За 2021 г. 

            II гр. състав  
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- за времето от 01.02.2017 г. до 15.02.2021 г. титуляр е Адриан Янев 

- за времето от 01.07.2021 г. до н. м. титуляр е Симона Кирилова 

III гр. състав 

- за времето от 22.08.2018 г. до 26.09.2021 г. титуляр е Мария Милушева 

- за времето от 27.09.2021 г. до н.м. титуляр е Мариета Динева-Палазова 

IХ гр. състав 

- за времето от 08.02.2010 г. до 06.10.2021 г. титуляр е Петър Боснешки 

- за времето от 07.10.2021 г. до н.м. титуляр е Татяна Тодорова 

3. Х гр. състав 

- за времето от 05.08.2019 г. до 26.09.2021 г. титуляр е Камелия Ненкова 

- за времето от 27.09.2021 г. до н.м. титуляр е Маринела Маринова-
Стоева. 

Данни за съдебен администратор и административен секретар: 
Съдебният администратор А       К      Е        има придобито 

висше образование - магистър по специалност „Публична администрация“. 
Назначена е на длъжност “съдебен администратор” с трудов договор, считано 
от 02.05.2006 г., след провеждане на конкурс. 

Административният секретар Н       С        М        има 
придобито висше образование по специалност „Български език и история“. 
Назначена е на длъжност “административен секретар”, считано от 14.04.2008 г. 
на срочен трудов договор, а след провеждане на конкурс заема длъжността, 
считано от 09.05.2016 г. 

Материална база и техническа обезпеченост 
Информационно обслужване и информационни технологии 

Районен съд - Перник е поместен в сградата на Съдебната палата - 
Перник, заедно с следните органи на съдебната власт: Окръжен съд – Перник, 
Административен съд – Перник, Районна прокуратура – Перник, Окръжна 
прокуратура – Перник и ОЗ „Охрана“ – Перник. 

Съдиите работят по един в кабинет, като двама от тях ползват общ 
кабинет, а 58 броя съдебни служители ползват 22 броя помещения. Държавните 
съдебни изпълнители  и съдиите по вписвания ползват самостоятелни 
кабинети. Съдът разполага с 4 броя функциониращи съдебни зали и адвокатска 
стая. 

Районен съд - Перник е снабден с необходимата техника и софтуерни 
продукти в кабинетите, деловодството и в съдебните зали. Служителите са 
оборудвани с компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и работят в 
мрежа. 
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 Съдът е обезпечен с нужната му компютърна техника,принтери, скенери, 
ПОС терминали, сървъри, рутери, суичове, UPS за съдиите, IP телефони за 
всеки служител и съдия. Информационното обслужване се извършва от двама 
системни администратори.  
            В съда се работи със следните софтуерни продукти: ЕИСС, САС, СИНС, 
АИС Бюра съдимост, JES – съдебно изпълнителна служба, ЦСРД, LawChoice, 
РБСС, ЕПЗЕУ, ЕПРО, ЕРСЗ, Polikont, Регистри НБДН и НОИ  и други. 

През 2020г. /от 01.01.2020г. до 24.08.2020г./ и през периода от 
17.09.2020г. до 29.04.2021г. в Районен съд - Перник функционира програмата 
за управление на съдебните дела САС „Съдебно деловодство“, въведена през 
2004 г. с Договор № 26 от 01.10.2004г., сключен с „Информационно 
обслужване“ АД. През периода от 24.08.2020г. до 17.09.2020г. и от 29.04.2021г. 
до настоящия момент в Районен съд – Перник се работи с Единната 
информационна система на съдилищата /ЕИСС/, на основание Решение на 
Пленума на ВСС по протокол № 19/23.07.2020 г. т. 1.2,  за внедряване на ЕИСС 
в съдилищата. 

Председателят на съда през 2011г. със Заповед №37/23.02.2011г. е 
утвърдил Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове на Районен съд 
– Перник на интернет страницата на съда, с което е регламентирал начина за 
достъп до публикуваните в Интернет страницата съдебни актове на Районен 
съд- Перник.  

Със Заповед №25/26.01.2016г.  са утвърдени Вътрешни правила за 
получаване, създаване, регистриране, обработване, съхраняване, разпределяне, 
предоставяне и размножаване на материали, съдържащи класифицирана 
информация в Регистратурата за класифицирана информация на Районен съд – 
Перник, изм. и допълнени със Заповед №55/31.01.2019г, изм.и допълнени със 
Заповед № №709/02.12.2019г, като в Районен съд - Перник са утвърдени и 
Вътрешни правила за класифициране на съдебни дела и маркиране с гриф за 
сигурност от 2012 г. 

В съда са внедрени следните програмни продукти: 
 - “Централизирана система за разпределение на делата” /ЦСРД/ – 

програма за случайно разпределение на делата на ВСС, която функционира от 
01.10.2015 г.; 

 -Единна информационна система на съдилищата на ВСС, която 
функционира от 25.08.2020г. до 18.09.2020г. и след прекъсване започва да 
функционира от 30.04.2021г. до настоящия момент; 

  -САС „Съдебно деловодство“ на „Информационно обслужване“ 
АД, която функционира от 2004 г.; 

 - АИС “Бюра съдимост”, поддържан от фирмата “Индекс - 
България” ООД – гр. София, която функционира от м. януари 2008 г.; 

        - Счетоводна програма „Поликонт“ на фирма „С+С Аутоматион“-
гр. София, която функционира от м.януари 2006 г.; 

        - Счетоводна програма „Конто“ на ВСС, която функционира от 2010 
г.; 
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       - Деловодната програма за изпълнителни дела “JES” на ЕТ „Темида“ 
– Еди Чакъров, която функционира от 2013 г. 

       - Компютърна система NForсе за изпълнителни дела на фирма 
„Нотарис“ ЕООД-гр.София, която функционира от 2021г. 

 - Правно-информационна система „Апис 7“. 
 

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

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

10 680 дела, от които 8 820 броя са постъпили през отчетната година.  
             През 2020 г. в Районен съд-Перник са постъпили 6 747 броя граждански 
дела. Техният общ брой за разглеждане е 8 376 броя, предвид несвършените 
1629 броя от предходни години. Свършени са 7 180 дела. 
             От постановените през 2020 г. 7180 финализиращи съдебни актове са 
обжалвани 444 броя или  само 6,2%. 

   През 2020 г. в Районен съд Перник са постъпили 2 073 броя наказателни 
дела. Общият брой за разглеждане е 2 304 броя наказателни дела, предвид 
несвършените 231 броя в началото на отчетната година. 

   От постановените през 2020 г. от 1705 присъди, решения и определения, 
са обжалвани 264 броя или 15,5%. 
             Действителната натовареност на съдиите в Районен съд - Перник е 61.38 
спрямо делата за разглеждане и 52.62 спрямо свършените дела. 
             През 2020 г. средното месечно постъпление за един съдия е било 48 броя 
дела за наказателните съдии, и 52 броя дела за гражданските съдии.  

 
За 2021г. 
През 2021 г. общият брой дела за разглеждане в Районен съд- Перник е 

10 056 дела , от които 8 532 броя са постъпили през отчетната година. 
През 2021 г. в Районен съд-Перник са постъпили 6 474 броя граждански 

дела. Техният общ брой за разглеждане е 7 670 броя, предвид несвършените 
1196 броя от предходни години. Свършени са 6 718 дела. 

От постановените през 2021 г. 6 718 финализиращи съдебни актове са 
обжалвани 464 броя или  само 6,9%. 

През 2021 г. в Районен съд Перник са постъпили 2 058 броя наказателни 
дела. Общият брой за разглеждане е 2 386 броя наказателни дела, предвид 
несвършените 328 броя в началото на отчетната година. 

От постановените през 2021 г. от 2038 присъди, решения и определения, 
са  обжалвани 219 броя или 10,7%. 

Действителната натовареност на съдиите в Районен съд Перник е 57.14 
спрямо делата за разглеждане и 49.75 спрямо свършените дела, а 
натовареността по щат за 2021г. е 39.90 дела месечно.  
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Извършени проверки в Районен съд- Перник 
 
Констатации и препоръки от извършени проверки по граждански 

дела от Окръжен съд - Перник 
 

За 2020г. и 2021 г.  в Районен съд – Перник не са извършвани проверки 
от Окръжен съд – Перник. 

 
 Констатации и препоръки от извършени проверки по граждански 

дела от ИВСС 
 
Със заповед № ПП-01-42/08.06.2015 г. на главния инспектор на ИВСС е 

извършена комплексна планова проверка на Районен съд - Перник по 
образуването, движението и приключването на гражданските дела за периода 
01.01.20213 г. -31.12.20214 г.  За резултатите от проверката е изготвен акт със 
следните препоръки: 

1. Да се предприемат мерки за: 

- ускоряване на процедурата по прилагане на заповедните произовдства 
към делата по чл. 422 от ГПК; 

- администриране на спрените дела ежемесечно; 

- подобряване на срочността при решаване на делата, с оглед спазване 
на срока по чл. 235, ал. 5 от ГПК; 

-спазване на императивните срокове по Глава ХХV от ГПК „Бързо 
производство“. 

     2. Да се обсъдят на Общо събрание следните въпроси: 

- дисциплиниране на вещи лица и страните с оглед своевременно 
изпълняване на указанията и разпорежданията на съда; 

- прилагане на служебното начало при извършване на справка по реда 
на Наредба № 14/2009 г. за реда и начина на предоставяне на достъп на 
органите на съдебната власт до НБД „Население“; 

- повишаване на ефективността на разглеждане на делата като 
съотношение на приключили и насрочени дела в отделни състави; 

- произнасяне с разпореждане по чл. 312, ал. 1 от ГПК по дела, 
разглеждани по реда на Глава ХХV от ГПК „Бързо производство“; 

- неприсъствените решения да съдържат разпореждане за връчването 
им на неприсъствалата страна; 

- приложимостта на разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от ГПК в 
обезпечителното производство; 

- уеднаквяване на началния момент на срока за предявяване на 
обезпечения иск в производствата по чл. 390 от ГПК; 
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- определения по чл. 390 от ГПК да съдържат предупреждение по чл. 
390, ал. 3 от ГПК и служебна отмяна на обезпеченията при 
непредставяне в срок на доказателства за предявен обезпечен иск. 

 
Взаимодействие между административния ръководител и Общото 

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

 
          За 2020г. 

В началото на 2020 година са проведени три общи събрания на Районен 
съд – Перник по следните теми:  

1. Със Заповед №38/17.01.2020г. на Административния ръководител - 
Председател на Районен съд - град Перник е проведено Общо събрание на 
съдиите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписвания и съдебните 
служители на Районен съд - Перник, с дневен ред: Точка 1: Даване на съгласие 
за създаване на централизиран фонд СБКО за 2020г., за подпомагане на 
магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт. Точка 2: 
Вземане на решение за начина на използване на средствата за СБКО“. С 
протокол от Общото събрание е взето следното решение: По първа точка: Дава 
съгласие да се създаде централизиран фонд „СБКО” считано от 01.01.2020г., за 
отпускане на помощи на магистрати и съдебни служители в органите на 
съдебната власт през 2020 година, за което да се отчисляват във Висшия 
съдебен съвет 0,1% от средствата за СБКО, начислявани върху средствата за 
основна заплата в Районен съд- Перник за 2020 година. 
         По втора точка: Дава съгласие средствата за СБКО в Районен съд- Перник 
да се начисляват ежемесечно към трудовите възнаграждения на магистратите и 
съдебните служители в Районен съд- Перник и да се изплащат заедно с тях на 
посочените лица. 

2. Със Заповед №124/20.02.2020г. на Административния ръководител - 
Председател на Районен съд - град Перник е проведено Общо събрание на 
съдиите в Районен съд - Перник, с дневен ред в една точка, а именно: Изменение 
на Вътрешните правила  за заместване на отсъстващ магистрат в Районен съд 
Перник. С протокол от Общото събрание е взето следното решение:  В случаите, 
когато магистрат отсъства, поради ползване на отпуск при временна 
нетрудоспособност, с диагноза, свързана с бременност или тежко заболяване, 
което обичайно изисква продължително лечение, продължаващо сумарно 
повече от 30 работни дни, към момента на представяне на първичния болничен 
административният ръководител издава заповед за изключване от 
разпределението на новопостъпили дела на отсъстващия съдия и след 
извършване на преценка, с мотивирана заповед възлага разпределените на 
отсъстващия съдия дела на останалите съдии от отделението по един от 
следните два начина както следва:  

- Дежурният съдия от съответното отделение администрира всички дела 
на доклад на отсъстващия, като се произнася и по всички постъпили по делото 
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молби, от този момент. Насрочените за провеждане на открито заседание 
съдебни дела се преразпределят чрез системата за случайно разпределение на 
делата чрез опцията „Избор: случаен“ на останалите съдии от отделението.  

- Всички разпределени на отсъстващия съдия дела се преразпределят чрез 
системата за случайно разпределение на делата чрез опцията „Избор:случаен“ 
на останалите съдии от отделението. 
               3. Със Заповед №153/28.02.2020г. на Административния ръководител 
- Председател на Районен съд - град Перник е проведено Общо събрание на 
съдиите в Районен съд - Перник, с дневен ред в една точка, а именно: 
Обсъждане на Доклада за дейността на Районен съд – Перник за 2019 година, 
изготвен от Административния ръководител- Председател на РС – Перник. 
             Решение на това общо събрание не е вземано, направен е анализ на 
статистическите данни от доклада, обсъдена е високата бързина и качеството 
на постановените актове на съдиите въпреки голямата натовареност, при която 
работят в Районен съд Перник. Отбелязано е, че средната натовареност на 
магистратите в Районен съд - Перник е много над тази за районните съдилища 
в областните центрове /с изключение на Софийски районен съд/. Посочен е 
големия брой потвърдени решения и определения от върнатите от въззивна 
инстанция съдебни актове, което показва високото качество на постановените 
актове на съдиите. Процентът на приключваемостта на делата в тримесечния 
срок също е изключително висок, а именно 85%.  
 
          За 2021г. 

През 2021 година са проведени три общи събрания на Районен съд – 
Перник по следните теми:            
          1.Със Заповед №42/02.02.2021г. на Административния ръководител - 
Председател на Районен съд - град Перник е проведено Общо събрание на 
съдиите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписвания и съдебните 
служители на Районен съд - Перник, с дневен ред: Точка 1: Даване на съгласие 
за създаване на централизиран фонд СБКО за 2021г., за подпомагане на 
магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт. Точка 2: 
Вземане на решение за начина на използване на средствата за СБКО“. С 
протокол от Общото събрание е взето следното решение: По първа точка: Дава 
съгласие да се създаде централизиран фонд „СБКО” считано от 01.01.2021г., за 
отпускане на помощи на магистрати и съдебни служители в органите на 
съдебната власт през 2021 година, за което да се отчисляват във Висшия 
съдебен съвет 0,1% от средствата за СБКО, начислявани върху средствата за 
основна заплата в Районен съд- Перник за 2021 година. 
         По втора точка: Дава съгласие средствата за СБКО в Районен съд- Перник 
да се начисляват ежемесечно към трудовите възнаграждения на магистратите и 
съдебните служители в Районен съд- Перник и да се изплащат заедно с тях на 
посочените лица. 
           2. Със Заповед №394/13.07.2021г. на Административния ръководител - 
Председател на Районен съд - град Перник е проведено Общо събрание на 
съдиите от Районен съд – Перник,   с дневен ред: Точка 1: Обсъждане и 
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приемане на Вътрешните правила за случайно разпределение на делата. Точка 
2: Избор на член на етична комисия /оттеглена/. Точка 3 Обсъждане на щатното 
разписание на Районен съд Перник. Точка 4: Разни. С протокол от Общото 
събрание са взети следните решения: По т.1 Решение за промяна в начина на 
разпределяне на постъпленията в почивните дни, промяна в начина на 
образуване на административно наказателния характер дела, по жалби, промяна 
на алгоритъма на разпределение на делата при новоназначен съдия или при 
продължително отсъствие на такъв. По т.3: Съгласие за трансформиране на една 
бройка от „Деловодител СИС“ в „Началник Административна Служба“. 

3. Със Заповед №320/21.06.2021г. на Административния ръководител - 
Председател на Районен съд - град Перник е проведено Общо събрание на 
съдиите от Районен съд – Перник,   с дневен ред в една точка, а именно: 
Полагане на клетва на съдебните заседатели на Районен съд - Перник, избрани 
с решение по протокол от 20.04.2021г. на Общото събрание на съдиите от 
Окръжен съд. С протокол от Общото събрание е взето следното решение: Беше 
положена клетва пред общото събрание на съдиите от Районен съд - Перник, от 
новоизбраните 17 броя съдебни заседатели за Районен съд – Перник, за мандат 
2021г. – 2025г. 

 
Повишаване на правната подготовка и квалификация на съдиите и  

повишаване на квалификацията на съдебните служители  в  Районен съд - 
Перник 

За съдиите в Районен съд - Перник 

През 2020 г. 
Дейността по обучението и повишаването на квалификацията на съдиите 

и съдебните служители на Районен съд - Перник през календарната 2020 г. е 
осъществявана в условията на извънредно положение и продължаващата 
извънредна епидемична обстановка. 

В началото на календарната година Районен съд – Перник е декларирал 
участие като партньор на Националния институт на правосъдието в 
изпълнението на „Програма за регионални обучения на съдилищата и 
прокуратурите“. В условията на пандемия НИП е създал организация за 
провеждане на обученията по Програмата в електронна дистанционна форма, 
като е оставил отворени възможностите за провеждане на обученията в 
електронен или в смесен формат, а съдилищата са били информирани, че могат 
да провеждат регионалните обучения по Програмата в присъствен формат при 
спазване на действащите противоепидемични мерки. 

Извън работата в партньорство с НИП участията на съдиите в семинари, 
обучения и работни и/или експертни групи са били както следва: 

Съдия Михаил Алексов - административен ръководител на Районен съд 
– Перник, е участвал в работата на постоянна консултативна група за 
наблюдение функционирането на ЕИСС; в Експертна работна група за 
изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, 
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Административнопроцесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс; в 
Работна група за изменение и допълнение на ЗСВ. 

Председателят на съда е участвал и в Работна група за изменение и 
допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, 
събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и 
Министерството на правосъдието и изготвяне на наредба по чл. 360у, ал. 1 от 
Закона за съдебната власт и в междуведомствена работна група за обсъждане 
на промени в Наредба № 8/26.02.208 г. за функциите и организацията на 
дейността на бюрата за съдимост. 

Съдия Христина Ангелова-Владимирова - заместник-административен 
ръководител на Районен съд Перник, съгласно Заповед № ЧР-11-312/18.08.2020 
г. на директора на НИП – София, е осъществявала преподавателска дейност в 
присъствено обучение от Календара на Националния институт на правосъдието 
на тема “Начално обучение на съдебни заседатели”, проведено на 25.08.2020 г. 
в гр. Брезник. 

Съдия Светослава Алексиева е завършила със съответни сертификати 
три електронни дистанционни обучения, организирани от НИП, а именно:  

1. Електронно обучение на тема „Изследване на алкохол и наркотични 
вещества при водачи на МПС: експертизи, проблеми и практика“, проведено в 
периода 13.03.2020 г. – 03.04.2020 г.; 

2. Електронно дистанционно обучение на тема „Изменение на 
обвинението в наказателното производство“, проведено в периода 02.11.2020 г. 
– 30.11.2020 г.; 

3. Електронно дистанционно обучение на тема „Практически проблеми 
по прилагането на чл. 218б от НК“, проведено в периода 10.11.2020 г. – 
08.12.2020 г. 

 
През 2021 г. 
Дейността по обучението и повишаването на квалификацията на съдиите 

и съдебните служители на Районен съд - Перник през календарната 2021 г. е 
преминавала в условията на продължаващата извънредна епидемична 
обстановка. Районен съд – Перник е продължила да участва като партньор на 
Националния институт на правосъдието в изпълнението на „Програма за 
регионални обучения на съдилищата и прокуратурите“.  

В рамките на Програмата и извън нея участията в семинари, обучения и 
работни и/или експертни групи са били както следва: 

Съдия Михаил Алексов - административен ръководител на Районен съд 
– Перник, е продължил работа в създадената през 2020 г. Междуведомствена 
работна група за обсъждане на промени в Наредба № 8/26.02.2008 г. за 
функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.  

Бил е включен в създадената със Заповед № ЛС-13-6/15.01.2021 г. на 
министъра на правосъдието Междуведомствена работна група във връзка с 
прилагането на Регламент (ЕС) 2019/816 на Европейския парламент и на Съвета 
от 17.04.2019 г. и Директива (ЕС) 2019/884 за изменение на Рамково решение 
2009/315/ПВР на Съвета. 
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С Решение на Пленума на ВСС по протокол № 1/21.01.2021 г. 
председателят на съда е бил определен за Координатор на проект „Реализиране 
на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“. 

С Решение на СК на ВСС по протокол № 14/27.04.2021 г. е бил 
определен за член на Междуведомствена работна група към Министерство на 
правосъдието за проучване необходимостта от изменение и допълнение на 
нормативната уредба на медиацията като алтернативна форма за извънсъдебно 
решаване на спорове и при установена необходимост – подготовка на проекти 
за изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с института на 
медиацията. 

Бил е временен преподавател към НИП, определен със Заповед № УР-
11-282/19.10.2021 г. на директора на НИП, за обучител в обучение, 
организирано от НИП и РС – Хасково и проведено на 22.10.2021 г. 

Участвал е в Работна група за изменение и допълнение на Правилника 
за администрацията в съдилищата във връзка с работата по електронни дела, 
като определя представител на съда в работната група да бъде и Василка 
Алексова – завеждащ служба „Гражданско деловодство“. 

Бил е представител на РС – Перник в Кръгла маса, проведена онлайн на 
10.11.2021 г. в изпълнение на Дейност 1 „Оценка на прилагането на 
програмното бюджетиране и анализ на европейските практики за ориентирано 
към резултатите бюджетиране в системата на съдебната власт“ по проект 
„Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“. 

Съдия Михаил Алексов и съдия Явор Джамалов – заместник-
председател на РС – Перник, са участвали в Национална конференция 
медиацията в различните обществени сфери“, проведена на 11.05.2021 г. в 
Университетски център по медиация към Икономически университет – Варна, 
по покана на председателя на Окръжен съд – Варна. 

Заместник-председател Явор Джамалов е участвал в среща на работната 
група за въвеждане на задължителна съдебна медиация по граждански и 
търговски дела в съдилищата към ВСС, проведена в периода 17 - 19.06.2021 г. 
в град Варна. 

Административният ръководител-председател на Районен съд – Перник 
и магистрати от гражданското отделение на съда са участвали в няколко 
обучения, организирани по инициатива на Районен съд Перник от НИП  по 
проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност 
и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по договор № 
BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран от ОПДУ, съфинансиран от ЕС 
чрез Европейския социален фонд, а именно: 

За времето 19 - 22.07.2021 г. в обучение на тема „Работа с ЕИСС. Нови 
моменти в правоприлагането по Закона за административните нарушения и 
наказания“, проведено в к.к. Слънчев бряг, са участвали съдиите Антония 
Атанасова-Алексова, Адриан Янев, Борислава Борисова, Диана Матеева, 
Ивайло Колев, Симона Кирилова, Мария Милушева, Кристина Костадинова, 
както и служителите – В       В     , М     З         и Д       П      . 
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За времето 11 - 13.11.2021 г. в семинар на тема: „Потребителски 
договори. Договори за кредит.“, проведено в к.к Боровец, Хотел Ястребец, са 
участвали съдиите Явор Джамалов, Адриан Янев, Борислава Борисова, Диана 
Матеева, Ивайло Колев, Симона Кирилова, Мариета Динева-Палазова и 
Маринела Маринова-Стоева. 

За времето 15 - 16.12.2021 г. в обучение на тема „Професионалната 
компетентност за ефективно изпълнение на професионалните задължения на 
магистратите и служебните служители“, проведено в с. Кладница, хотел Вила 
Магус, са участвали Явор Джамалов, Антония Атанасова-Алексова, Борислава 
Борисова, Диана Матеева, Ивайло Колев, Симона Кирилова, Кристина 
Костадинова, Татяна Тодорова, Мариета Динева-Палазова и Маринела 
Маринова-Стоева.  

В рамките на Програмата за регионални обучения на НИП 2021 г. по 
инициатива на Районен съд – Перник е било организирано и проведено в с. 
Кладница, хотел Вила Магус, на 24.09.02021 г. регионално обучение на тема 
„Актуални промени в ГПК“, участници в което са били председателят на РС – 
Перник – Михаил Алексов, заместник-председателят Явор Джамалов и съдиите 
Антония Атанасова-Алексова, Борислава Борисова, Мария Милушева, Камелия 
Ненкова, Кристина Костадинова и Мариета Динева-Палазова.  

Съдия Симона Кирилова е участвала в електронно обучение 
„Експертизи в делбеното производство“, организирано от НИП и проведено в 
периода 15.03.2021 – 30.03.2021; в електронно обучение „Домашното насилие в 
гражданскоправен контекст. Психологични аспекти“, организирано от НИП и 
проведено в периода 22.03.2021 г. -22.04.2021 г.; в Седма научна конференция 
„Предизвикателства и тенденции в съвременната психология и психотерапия“, 
проведена в гр. Велико Търново във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на 
29.05.2021 г., както и в дистанционно обучение от комбинирана обучителна 
форма „Защита на собствеността по реда на чл. 109 от Закона за собствеността“, 
организирано от НИП и проведено в периода 04.10.2021 г. – 26.10.2021 г. 

Христина Ангелова-Владимирова - заместник-административния 
ръководител на Районен съд Перник, съгласно Заповед на директора на НИП – 
София, е осъществявала преподавателска дейност в присъствено обучение на 
тема “Начално обучение на съдебни заседатели от Районен съд - Перник”, 
проведено на 16.07.2021 г.  

Съдия Антония Атанасова-Алексова е участвала на 24.03.2021 г. в 
дистанционно обучение на тема „Въззивно производство – актуална практика 
на Върховния касационен съд по общите и частните производства.“ 

Съдия Диана Матеева е участвала като представител на РС – Перник в 
организирана от Фондация П.У.Л.С. град Перник Фокус група за оценка на 
съществуващи политики и институционални практики в сферата на домашното 
насилие и насилието, основано на пола, проведена на 08.07.2021 г. в град 
Перник. 

Двама съдии от Районен съд – Перник са участвали и в международни 
обучения – Камелия Ненкова и Кристина Костадинова - в семинар относно 
приложението на Хартата за основните права на ЕС; Регламент № 2201/2003 на 
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Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни 
решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност; 
Регламент № 2016/1103 на Съвета за изпълнение на засиленото сътрудничество 
в областта на компетентността, приложимото право, признаването и 
изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между 
съпрузи; Регламент № 2016/1104 на Съвета за изпълнение на засиленото 
сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, 
признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените 
последици на регистрираните партньорства и Регламент № 2016/1191 на 
Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на 
гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои 
официални документи в ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012, 
организиран от CEELI INSTITUTE и проведен през периода 10-14.11.2021 г. в 
гр. Прага, Чешка Република. 

За съдебните служители в Районен съд - Перник 

През 2020 г. съдебните служители не са участвали в обучения и 
семинари поради пандемичната обстановка. 

През 2021 г. 
Съдебните служители са преминали следните обучения: 
За времето 19 - 22.07.2021 г. в обучение на тема „Работа с ЕИСС. Нови 

моменти в правоприлагането по Закона за административните нарушения и 
наказания“, проведено в к.к. Слънчев бряг, са участвали съдебен помощник 
В       В     , съдебен помощник М     З         и съдебен деловодител в 
СИС Д       П      . 

Във връзка с възобновяването на работата на Районен съд – Перник с 
Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/ по инициатива на 
председателя са били организирани и проведени двудневни обучения, в които 
са участвали служителите,  както следва: 

Съдебните секретари - обучение на тема „Работа с ЕИСС на съдебни 
служители с роля „Съдебен секретар“, проведено на 26.04.2021 г. и на 
29.04.2021 г. в Информационно обслужване АД – клон Перник. 

Съдебните деловодители - обучение на тема „Работа с ЕИСС на съдебни 
служители с роля „Съдебен деловодител“, проведено на 27.04.2021 г. и 
28.04.2021 г. в Информационно обслужване АД – клон Перник. 

В обучение на тема „Работата на магистратите и съдебните служители в 
условията на Covid-19“, организирано от НИП по проект „Правосъдие през 21 
век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите 
и съдебните служители” и проведено от 25.11.2021 г. до 27.11.2021 г. в к.к 
Боровец, хотел Рила, са участвали девет съдебни служители – съдебните 
деловодители С       Г         , М         П      , Д      К       , 
Д         Л         -Ц         и Л     Д        -А           ; 
призовкарите Т       С        , П       Е        и Г      С     -
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Й        , както и съдебният помощник В       В     . Участник в същото 
обучение е бил и заместник-председателят на съда Явор Джамалов. 

Н        Н       - системен администратор на Районен съд – Перник, 
е участвала в уебинар на тема „Практическо обучение за системни 
администратори: системна администрация под Windows в съдебната система“, 
проведен от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г., и в специализирано обучение на НИП 
на тема: „Използване на алтернативни средства за виртуализация“, проведено в 
град София на 09.12.2021 г. 

Поощрения и наложени дисциплинарни наказания в Районен съд - 
Перник на съдии и съдебни служители. 

В Районен съд – Перник не са правени поощрения и не са налагани 
дисциплинарни наказания на съдии и съдебни служители за двете проверявани 
години. 

Административни служби – обща и специализирана администрация. 
Съдебно деловодство 

Към 2022 г. в Районен съд - Перник е утвърдено щатно разписание с 61 
броя съдебни служители. Администрацията на Районен съд - Перник е обща и 
специализирана. Общата администрация включва три ръководни длъжности – 
съдебен администратор, главен счетоводител и административен секретар; една 
длъжност счетоводител и две експертни длъжности - системни 
администратори. 

В специализираната администрация работят общо 51 служители, 
организирани в служби и длъжности, както следва: 

 „Регистратура за класифицирана информация” – функциите на 
деловодители са възложени на завеждащ служба „Наказателно деловодство“ на 
един съдебен деловодител от наказателното деловодство, както и на съдебния 
администратор, който е завеждащ РКИ. 

 „Регистратура” - 4 броя съдебни деловодители, от които единият е 
и съдебен деловодител-регистратура и информационен център. 

 „Съдебно деловодство” - 21 съдебни деловодители - 1 брой – 
съдебен деловодител в адвокатска стая, 10 броя деловодители в гражданско 
деловодство, от които един е завеждащ служба, 6 броя деловодители в 
наказателно деловодство, от които един е завеждащ служба; и 4 броя - 
деловодители в СИС при Районен съд – Перник. 

 „Съдебни секретари” – 17 броя, от които един - завеждащ служба. 
 „Архив” - 2 броя, на които са възложени функции на съдебен 

деловодител в „Бюро Съдимост”; 
 „Връчване на призовки и съдебни книжа” - 4 броя призовкари; 
 „Съдебни помощници” - 3 броя; 
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Техническите длъжности са общо 4 броя – 3 чистачки и 1 шофьор. 
С Договор №26 от 01.10.2004г., считано от 2004 г. в РС – Перник е 

внедрена и функционира деловодната програма на САС “Съдебно деловодство” 
на “Информационно обслужване” АД – Варна. През периода от 25.08.2020г. до 
18.09.2020г. и от 30.04.2021г. до настоящия момент в Районен съд – Перник се 
работи с Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/, на 
основание Решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/23.07.2020 г. т. 1.2, 
за внедряване на ЕИСС в съдилищата. 

Книгите по чл. 39 от ПАС се водят на електронен носител в деловодната 
програма САС «Съдебно деловодство» и в ЕИСС и се разпечатват на хартиен 
носител, както следва: в началото на всеки месец – за предходния месец се 
разпечатват следните книги: азбучен указател, описна книга, архивна книга. 
Веднъж годишно се разпечатва книгата за закрити и разпоредителни заседания 
и регистър по Закона за защита от домашното насилие. Веднъж седмично се 
разпечатва Изходящия дневник на служба «Регистратура». Веднъж на три 
месеца или при необходимост се разпечатва регистърът на отводите. В края на 
всеки работен ден се разпечатва «Входящия дневник на Служба 
«Регистратура». Книгата за открити заседания се води само на електронен 
носител. Разпечатва се при необходимост. Всеки съдебен секретар, след 
проведено съдебно заседание изготвя извлечение от  електронната срочна 
книга, което съхранява в класьор. 

Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води на хартиен носител, считано 
от 01.01.2008г. по реда, определен в Заповед №58/24.03.2008г., изменена със 
Заповед №273/15.09.2009г., изменена със Заповед №17/23.01.2015г., на 
основание чл. 52 от ПАС, като регистъра се образува от последователно 
подреждане на съдебните решения в класьор от съдебните деловодители, които 
отбелязват с подписа си дата на обявяване на решението. На електронен носител 
- в деловодната програма ЕИСС, Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК съдържа 
следните данни: вид и номер на делото, дата на обявяване, номер и дата на акта 
и диспозитив. 

Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се получават 
автоматично от деловодните програми ЕИСС и САС, като в  ЕИСС започват от 
номер 1, а в САС от номер 260000 – от момента, в който функционират и двете 
програми. 

Всички дела, образувани след месец 01.2007г. са въведени във 
функциониращата „Съдебна административна система” (САС). 

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

- Азбучен указател - съдържа 1 том за 2020г. и 1 том за 2021г.; съгласно 
Заповед №578/29.12.2017г. се води, разпечатва и проверява от Завеждащ служба 
„Гражданско деловодство“ – Х          С        ; 

-Описна книга за граждански дела – съдържа 1 том за 2020г. и 1 том за 
2021г.; съгласно Заповед №578/29.12.2017г. се води, разпечатва и проверява от 
Завеждащ служба „Гражданско деловодство“ – Х          С        . 
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-Книгата за открити заседания по граждански дела не се води на хартиен 
носител, а само на електронен носител в програмата САС „Съдебно 
деловодство“ и в ЕИСС, съгласно Заповед №28/13.01.2020г. Съдебните 
секретари, след проведено открито съдебно заседание изготвят извлечение от 
електронната срочна книга. За осъществяване на контрол, при предаването на 
делата от съдебните секретари в деловодството, съдебните деловодители 
полагат подпис в колоната „Дата на връщане на делото в деловодството“. 
Разпечатките се съхраняват от съдебния секретар.Срочната книга се разпечатва 
наведнъж при необходимост. Съдържа 2 тома за 2020г. и 3 тома за 2021г. 

-Книга за закрити и разпоредителни заседания -  съдържа 3 тома за 2020г. 
и 3 тома за 2021г.; Съгласно Заповед №3/02.01.2020г. книгата се приключва с 
изтичане на календарната година и се разпечатва веднъж годишно. Книгата се 
разпечатва и проверява от Завеждащ служба „Гражданско деловодство“ – 
Х          С        . 

-Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа се 
води от призовкарите на Районен съд - Перник единствено на електронен 
носител, тъй като през периода на проверката служителите в служба „Връчване 
на призовки и съдебни книжа“ работеха с модул „Съдебен призовкар“ и 
допълнително внедрения модул „Мобилен призовкар“ към деловодната система 
САС „Съдебно деловодство“, а след началото на работа с ЕИСС – работят в тази 
система. Препращането на призовките към призовкарите, както и получаването 
на обратна информация се извършва по електронен път в програмата. 

- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация – 
съдържа пореден номер на заявлението, заявител, входящ номер и дата на 
заявлението, кратко описание на поисканата информация, номер, дата и 
съдържание на решението „предоставен достъп, пълен, частичен или отказ“ или 
отговорът. Води се от служба „Регистратура“. Проверява се от 
административния ръководител и от съдебния администратор. За 2020 г. – 3 
броя заявления, за 2021 г. – 2 броя заявления. 

- Входящ дневник - съдържа 4 тома за 2020г. и 13 тома да 2021г.; съгласно 
Заповед №578/29.12.2017г. се води на електронен носител и на хартиен носител. 
Входящият дневник, воден на хартиен носител в служба “Регистратура”, се 
приключва от съответния служител в края на работния ден, като 
непосредствено след последния запис се отбелязва броят на постъпилите за 
деня входящи документи. 

- Изходящ дневник - съдържа 1 том за 2020г. и 2 тома да 2021г.; съгласно 
Заповед №63/01.02.2018г. разпечатването на изходящия дневник се извършва 
от служителите в служба „Регистратура“ ежеседмично като в първия работен 
ден на всяка седмица разпечатват на хартиен носител от деловодната програма 
САС “Съдебно деловодство” Изходящия дневник за предходната седмица. 
Разпечатките подреждат в класьор, който се подвързва и надписва в началото 
на следващата календарна година. 

- Регистър за предоставени данни от НБД „Население” – съдържа 
информация за вида на справката, основанието, датата, ЕГН и/или имената на 
лицето, за което е осъществен достъп до Регистъра на населението НБД 
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„Население“. Води се на електронен носител, като информацията се въвежда от 
оправомощени със заповед длъжностни лица, всяко от които има уникално 
потребителско име и парола, чрез специално разработен софтуерен продукт и 
специализирания модул на ЕИСС. Съдебният служител, на когото е възложено 
със заповед на административния ръководител-председател на РС – Перник да 
предоставя на МРРБ информация по чл. 9 от Наредба № 14/18.11.2009 г. и на 
когото също е предоставен достъп до специалния софтуерен продукт чрез 
уникално потребителско име и парола, непосредствено след изтичане на всеки 
календарен месец генерира и разпечатва месечния регистър на извършените 
справки. Проверява се от комисия, назначена със заповед на административния 
ръководител-председател на съда. 

- Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК – съдържа 9 
тома за 2020г., 9 тома за 2021г.; води се от съдебните деловодители. 

В Районен съд – Перник се води още Регистър по Закона за защита от 
домашното насилие, на електронен носител от служителите в Служба 
„Регистратура“, които го разпечатват при изтичане на календарната година. 

В Служба „Архив“ се води Архивна книга, която се разпечатва всеки 
месец от съдебните архивари. 
            В Районен съд - Перник се води и Регистър на отводите и самоотводите 
на хартиен и електронен носител. Разпечатването на Регистъра на отводите и 
самоотводите на хартиен носител от деловодната програма се извършва от 
съдебния администратор на тримесечие, или при необходимост. Контролът 
върху регистъра се извършва от административния ръководител. 

Със Заповед № 383/29.05.2020 г. са утвърдени Вътрешни правила за 
изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по 
производства на Районен съд - Перник. 

Оправомощени служители – деловодители от гражданското и от 
наказателното деловодство, както и служителите в Бюро съдимост разполагат с 
електронен подпис и съобразно разпоредбите на Наредба № 14/18.11.2009 г. на 
МП и МРРБ за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната 
власт до Национална база данни „Население”, извършват справките, за което 
имат 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 
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съдилищата, с оглед влиянието върху натовареността и статистическите данни 
на съответния орган на съдебната власт. Във връзка с това от Районен съд – 
Перник е изискана 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 - 
Перник за 2020 г. и 2021 г. 

 
Административния ръководител – председател на Районен съд – Перник 

е издал редица заповеди, свързани с промяна на титулярите на гражданските 
състави: заповед № 138/25.02.2020 г., заповед № 427/01.07.2020 г., заповед № 
426/02.07.2020 г., заповед № 13/08.01.2020 г., заповед № 72/03.02.2020 г., 
заповед № 75/04.02.2020 г., заповед № 354/01.07.2021 г., заповед № 
356/01.07.2020 г., заповед № 572/24.09.2021 г., заповед № 608/06.10.2021 г., 
заповед № 573/24.09.2021 г., заповед № 135/19.03.2021 г. 

През 2020 г. във връзка с решение на МС № 325/14.05.2020 г. за обявяване 
на извънредна епидемична обстановка и с цел ограничаване на опасността от 
разпространение на COVID-19 председателят на Районен съд – Перник е издал  
заповед № 354/15.05.2020 г. за създаване на работни групи за изготвяне на 
график за присъствена работа в съда. 

 
Организация по образуването и разпределението  

на гражданските дела 
 

Образуване на гражданските дела  
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В Районен съд – Перник е създадена следната организация по 
образуването на делата и спазването на разпоредбата на чл. 80 от Правилника 
за администрацията на съдилищата, с оглед влиянието върху натовареността и 
статистическите данни на съда: 

Гражданските дела в Районен съд - Перник се образуват в същия ден или 
най-късно на следващия работен ден след постъпване на книжата в съда, от 
административния ръководител - председател на Районен съд - Перник, 
заместник на административния ръководител - заместник председател на 
Районен съд - Перник или друг съдия определен ad hoc със заповед, от дежурен 
съдия, съгласно утвърдения график за дежурствата - през почивните и 
празничните дни. 

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите в 
съда искови молби /молби, до докладване на делото на съдията-докладчик, се 
извършва в следната последователност: след постъпване на книжата в служба 
„Регистратура”: 

Книжата, по които се образуват граждански, наказателни и 
административни дела в Районен съд - Перник, постъпват в служба 
"Регистратура", където служителят, който ги е приел поставя номер, дата, час - 
при необходимост или при поискване на вносителя, и се подписва. В същия ден 
или най-късно на следващия работен ден служителят в служба „Регистратура" 
докладва постъпилите книжа на административния ръководител - председател 
на ПРС или заместник на административния ръководител - заместник 
председател на ПРС, или на определен със заповед ad hoc съдия, на когото е 
възложено образуването на делата. 

Административният ръководител - председател на Районен съд - Перник 
или заместник на административния ръководител – заместник-председател на 
Районен съд - Перник, или по изключение съдия, определен със Заповед на 
административния ръководител, образува дело, ако са налице процесуалните 
изисквания за това, като определя типа дело, групата на разпределение и 
статистическия шифър, след което се извършва разпределение. Делата през 
почивните и празничните дни се образуват от дежурния съдия, съгласно 
утвърдения график за дежурствата. 

Наказателните, гражданските и административните дела се образуват 
при спазване разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 1, букви "а","б", "в", "г", т. 2, б."а" 
и б."б", т. 5, б."а" и б."б" от ПАС. 

Не се образуват ЧНД в хипотезите на чл. 80, ал. З от ПАС, освен в 
случаите на чл. 80, ал. 5 от ПАС. 

Не се образуват ЧГРД в хипотезите на чл. 80, ал. 4 от ПАС, освен в 
случаите на чл.80, ал.5 от ПАС. 

Не се извършва случайно разпределение на дела чрез функционалността 
на Единната информационна система на съдилищата, когато е отменен съдебен 
акт, с който е прекратено производството по делото и то е върнато в съда за 
продължаване на съдопроизводствените действия. Същото се докладва на 
първоначално определения съдия-докладчик. 
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Разпределение на гражданските дела на случаен принцип 

Съгласно чл. 9 от ЗСВ, в Районен съд – Перник разпределението на 
делата се извършва на принципа на случайния избор, като за времето от 
01.10.2015 г. до 24.08.2020 г. вкл. и от 19.09.2020 г. до 29.04.2021 г., се 
осъществява чрез софтуерен продукт Централизирана система за разпределение 
на делата /ЦСРД/, въведена от 01.10.2015 г. във всички съдилища. За времето 
от 25.08.2020 г. до 18.09.2020 г. вкл. и от 30.04.2021 г. до настоящия момент 
разпределението на делата се извършва чрез ЕИСС /Единната информационна 
система на съдилищата/. 

Техническата дейност по електронното разпределение на делата, в т. ч и 
гражданските, се извършва по поредността на регистрационния им номер за 
съответната група за разпределение в рамките на отделенията от определените 
със заповед съдебни служители на основание чл. 35, ал. 5 от ПАС - съдебните 
помощници В       А         В     ; Л     Л          П     -С        и 
М     Б       З        , както и Д       П       - деловодител. 

Техническата дейност по регистриране на иницииращ документ, 
постъпил през почивните и празничните дни, се извършва от дежурния 
деловодител, съгласно утвърдения график за дежурствата. 

Председателят на съда е утвърдил със Заповед № 450/28.07.2021 г. 
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд - 
Перник. 

След решение на Общото събрание на съдиите е определен  и процентът 
на натовареност на съдебните състави – 100 % на съдиите, 80% на председателя 
на съда и 85% на заместник-председателите на съда. Няма регламентирано 
изключение от правилото за разпределение на всички граждански дела на 
случаен принцип, между всички съдии от Гражданско отделение. 

Заложена е процентна натовареност за всеки съдия при разпределяне на 
различните категории дела, на председателя и на заместник-председателите на 
съда, за всяка година от проверявания период: за 2020 г. и за 2021 г. – 100 % на 
съдиите, 80% на председателя на съда и 85% на заместник-председателите на 
съда. 

Съгласно утвърдените със Заповед №623/04.11.2019г., изм. със Заповед 
№12/08.01.2020г.1, отменена със Заповед №450/28.07.2021г. Вътрешни правила 
за случайно разпределение на делата в Районен съд – Перник, през 2020 година 
и през 2021 година в режим "По дежурство" се разпределят делата, които според 
цитираните правила се разглеждат от дежурен съдия, определен съгласно 
график за дежурствата в работни дни, предварително утвърден със заповед на 
Административния ръководител - председател на PC - Перник. 

Към момента на проверката, считано от 30.04.2021 г., за разпределение 
на делата функционира ЕИСС. 

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата, т.е. достъп 
до функционалността за разпределение на Единната информационна система на 
съдилищата имат само определени със заповед на административния 
ръководител на Pайонен съд - Перник лица, на които е издаден персонален 
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служебен квалифициран електронен подпис (КЕП), към които при 
регистриране на иницииращия документ е изпратена задача за разпределение. 
За вход в системата всеки оторизиран потребител използва потребителско име, 
парола и прикачен експортиран КЕП сертификат, съдържащ информация за 
КЕП. 

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за 
всички видове дела с изключение на делата, които се разпределят „по 
дежурство”.  

Дежурните съдии, по утвърдения график, се произнасят  по  постъпилите 
в  периода на съответното дежурство дела, както следва: 

1. На дежурен съдия от гражданско отделение се разпределят 
образуваните в съответния ден частни граждански дела по молби за издаване на 
разрешения за извършване на действия на разпореждане с недвижими имоти, 
движими вещи чрез формална сделка, влогове и ценни книги, принадлежащи на 
малолетни и непълнолетни, на поставени под пълно и ограничено запрещение, 
молби за назначаване на особен представител на малолетни и непълнолетни, на 
поставени под пълно или ограничено запрещение, приемане на наследство, с 
изключение на приемане на наследство по опис и отказ от наследство; 

2. На дежурен съдия от наказателно отделение се разпределят 
образуваните в съответния ден частни наказателни дела по искания на органите 
на досъдебното производство за одобряване и разрешаване на процесуално - 
следствени действия по реда на НПК, включително исканията за разпит по чл. 
222 и чл. 223 НПК, постъпили след края на работния ден. 

3.   Постъпленията, които се разглеждат през почивните и празничните 
дни, /тоест за времето от края на последния работен ден до началото на първия 
следващ работен ден/, се разпределят на съдията, определен за дежурен на 
съответната дата, съгласно график за дежурствата през почивните дни, 
предварително утвърден със заповед на административния ръководител - 
председател на ПРС. 

На съдиите от наказателно отделение Валери Ненков, Петя Котева, 
Богдан Велев, Светослава Алексиева, Христина Ангелова и Камелия Ненкова, 
разглеждащи наказателни дела, се разпределят и следните видове граждански 
дела – дела от групата „1. по чл. 410 от ГПК – Топлофикация ЕАД и ВиК ООД“, 
съобразно Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в Районен 
съд – Перник – раздел III, т. 3.3. 

На гражданските съдии не се разпределят наказателни дела, съобразно 
Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в Районен съд– 
Перник. 
 

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

Перник за двете проверявани години: 
 за 2020 г. 
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 61.38 
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Действителна натовареност към свършени дела –  52.62 
 за 2021 г. 
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 57.14 
Действителна натовареност към свършени дела – 49.75 
 
Натовареност – граждански дела за двете проверявани години: 
 за 2020 г. 
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 66.07 
Действителна натовареност към свършени дела –  55.58 
 за 2021 г. 
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане – 61.51 
Действителна натовареност към свършени дела –  53.26 
 
 
Натовареност по съдии – спрямо разпределени и спрямо свършени дела 

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

 
Граждански  дела 
 
 за 2020 г. 

     съдия  разпре 
делени 

дела 

гр. дела 
 

частни гр.дела 
 

общо 
свършени 

% 
натова
реност  решени прекрат

ени 
решени прекра

тени 

Ивета Иванова 44 52 24 34 7 117 100% 
Ивайло Колев 371 147 15 205 25 392 100% 
Адриан Янев 665 172 69 423 42 706 100% 
Мария 
Милушева 

640 178 55 397 45 
674 

100% 

Михаил Алексов 518 130 45 319 43 537 80% 
Диана Матеева 632 158 62 387 52 659 100% 
Явор Джамалов 569 144 58 347 49 598 85% 
Борислава 
Борисова 

525 101 39 360 44 
544 

100% 

Петър Боснешки 620 183 84 377 48 692 100% 
Камелия 
Ненкова 

652 157 90 402 51 
700 

100% 

Кристина 
Костадинова 

667 144 100 422 51 
717 

100% 

 

 за 2021 г. 
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     съдия  разпре 
делени 

дела 

гр. дела 
 

частни гр.дела 
 

общо 
свършени 

% 
натова
реност  решени прекра 

тени 
решени прекра

тени 

Ивайло Колев 617 151 31 373 50 605 100% 
Адриан Янев 53 67 16 40 8 131 100% 
Симона 
Кирилова 

297 
65 18 147 24 

254 
100% 

Мария 
Милушева 

396 
120 28 330 37 

515 
100% 

Мариета Динева 203 39 9 97 5 150 100% 
Михаил Алексов 505 124 37 290 50 501 80% 
Диана Матеева 625 171 40 376 55 642 100% 
Явор Джамалов 571 154 45 358 38 595    85% 
Борислава 
Борисова 

662 
142 49 411 54 

656 
100% 

Петър Боснешки 436 130 39 322 39 530 100% 
Татяна Тодорова 192 36 8 99 12 155 100% 
Камелия 
Ненкова 

459 
116 32 354 60 

562 
100% 

Маринела 
Стоева 

217 
47 12 95 14 

168 
100% 

Кристина 
Костадинова 675 

155 57 423 53 
688 

100% 

 
За периода на проверката, до настоящи момент съдиите са със 100% 

натовареност при разпределение на делата. Няма съдии с намален процент или 
изключени от разпределението. 

 Съобразно решение на ВСС по т.82 от протокол №22 от 29.05.2014г., 
председателят на Районен съд – Перник е с 80 % на натовареност и зам. 
председателите са с 85 % на натовареност – при щатна численост над 20 до 35 
съдии и над 60 до 80 съдебни служители. Процентът натовареност на 
административното ръководство – председател и зам. председателите е по-
висок от посочения в решението  на ВСС по т.82 от протокол № 22 от 29.05.2014 
г. 

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

За 2020г. 
Съдия                                                                     индекс на натовареност 
Съдия Ивета Венциславова Иванова - до 07.02.2020г. - към делата за 

разглеждане – 117.00; към свършени дела – 117.00; 
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Съдия Ивайло Юлиянов Колев - от 02.07.2020г.  - към делата за 
разглеждане-  81.33; към свършени дела – 65.33;                                                                 

Съдия Адриан Динков Янев  - към делата за разглеждане – 69.50; към 
свършени дела – 58.83;                                                                                    

Съдия Мария Венциславова Милушева - към делата за разглеждане – 
69.33; към свършени дела – 56.17;                                                                      

Съдия Михаил Ангелов Алексов –  към делата за разглеждане – 53.92 ; към 
свършени дела – 44.75;                                                                            

Съдия Диана Младенова Йорданова - Матеева - към делата за разглеждане 
-  64.92; към свършени дела – 54.92;                                                                             

Съдия Явор Петров Джамалов - към делата за разглеждане – 58.33; към 
свършени дела – 49.83;                                                                             

Съдия Борислава Петрова Борисова - Здравкова - от 03.02.2020г. - към 
делата за разглеждане -  60.45; към свършени дела – 49.45;                                        

Съдия Петър Веселинов Боснешки - към делата за разглеждане – 66.67; 
към свършени дела – 57.67;                                                                             

Съдия Камелия Георгиева Ненкова - към делата за разглеждане – 69.66; 
към свършени дела – 58.33;                                                                           

Съдия Кристина Николаева Костадинова - към делата за разглеждане – 
69.50; към свършени дела – 59.75; 

                                                                 
За 2021г. 
Съдия                                                                     индекс на натовареност 
Съдия Ивайло Юлиянов Колев - към делата за разглеждане – 59.42; към 

свършени дела – 50.42;                                                                                                 
Съдия Адриан Динков Янев - до 17.02.2021г. -  към делата за разглеждане 

– 87.33; към свършени дела – 87.33;                                                                      
Съдия Симона Пламенова Кирилова - от 01.07.2021г. - към делата за 

разглеждане – 57.83; към свършени дела – 42.33;                                                                
Съдия Мария Венциславова Милушева - до 27.09.2021г. - към делата за 

разглеждане -  57.22; към свършени дела – 57.22;                                                                              
Съдия Мариета Стоянова Динева - Палазова - от 27.09.2021г. - към делата 

за разглеждане -  80.67; към свършени дела – 50.00;                                                                     
Съдия Михаил Ангелов Алексов - към делата за разглеждане – 51.25; към 

свършени дела – 41.75;                                                                             
Съдия Диана Младенова Йорданова – Матеева - към делата за разглеждане 

-  62.08; към свършени дела – 53.55;                                                                                 
Съдия Явор Петров Джамалов - към делата за разглеждане – 56.08; към 

свършени дела – 49.58;                                                                                
Съдия Борислава Петрова Борисова – Здравкова - към делата за 

разглеждане -  65.25; към свършени дела – 54.67;                                                                     
Съдия Петър Веселинов Боснешки - до 07.10.2021г.  - към делата за 

разглеждане -  58.89; към свършени дела – 58.89;                                                                  
Съдия Татяна Иванова Тодорова - от 07.10.2021г. -  към делата за 

разглеждане -  68.67; към свършени дела – 51.67;                                                               
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Съдия Камелия Георгиева Ненкова - до 27.09.2021г. - към делата за 
разглеждане -  62.44; към свършени дела – 62.44;                                                                   

Съдия Маринела Класимирова Маринова-Стоева - от 27.09.2021г. - към 
делата за разглеждане -  83.33; към свършени дела – 56.00;                                                                                                                             

Съдия Кристина Николаева Костадинова - към делата за разглеждане -  
66.00; към свършени дела – 57.33;                                                                   
 

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

Общ брой дела за разглеждане и брой заседателни дни, по съдии:  
За 2020 г.  

Съдия Ивайло Колев – общ брой дела -   317 ; брой заседателни дни – 24 ; 
Съдия Адриан Янев – общ брой дела - 311; брой заседателни дни - 27; 
Съдия Мария Милушева – общ брой дела - 383; брой заседателни дни - 31 ; 
Съдия Михаил Алексов – общ брой дела - 240; брой заседателни дни - 26; 
Съдия Диана Матеева – общ брой дела - 368; брой заседателни дни - 29; 
Съдия Явор Джамалов – общ брой дела - 342; брой заседателни дни - 34; 
Съдия Борислава Борисова – общ брой дела - 197; брой заседателни дни - 21 ; 
Съдия Петър Боснешки – общ брой дела - 352; брой заседателни дни - 36; 
Съдия Камелия Ненкова – общ брой дела - 355; брой заседателни дни - 35; 
Съдия Кристина Костадинова – общ брой дела - 338; брой заседателни дни - 36; 
Съдия Ивета Иванова – общ брой дела - 39; брой заседателни дни – 4. 

 
За 2021 г.  

Съдия Ивайло Колев – общ брой дела - 284; брой заседателни дни - 37; 
Съдия Симона Кирилова – общ брой дела - 111 ; брой заседателни дни - 17; 
Съдия Мариета Динева – общ брой дела - 91; брой заседателни дни - 10; 
Съдия Михаил Алексов – общ брой дела - 271; брой заседателни дни - 31; 
Съдия Диана Матеева – общ брой дела - 412; брой заседателни дни - 35; 
Съдия Явор Джамалов – общ брой дела - 318; брой заседателни дни - 38; 
Съдия Борислава Борисова – общ брой дела - 297; брой заседателни дни - 28; 
Съдия Петър Боснешки – общ брой дела - 248; брой заседателни дни - 28; 
Съдия Камелия Ненкова – общ брой дела - 288; брой заседателни дни - 27; 
Съдия Кристина Костадинова – общ брой дела - 304; брой заседателни дни - 38; 
Съдия Адриан Янев – общ брой дела - 72; брой заседателни дни -7 ; 
Съдия Мария Милушева – общ брой дела - 247; брой заседателни дни - 24; 
Съдия Маринела Стоева – общ брой дела - 78; брой заседателни дни - 10; 
Съдия Татяна Тодорова – общ брой дела - 78; брой заседателни дни – 12. 
 

В Районен съд – Перник е създадена организация  за разглеждане на 
делата по чл. 329, ал. 3 ЗСВ през съдебната ваканция, за двете проверявани 
години.   

Информация за график на дежурства.  
График на дежурствата в Гражданското отделение и в Наказателното 

отделение, както и График за дежурствата през почивните и празничните дни 
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се утвърждава за всяко тримесечие на текущата календарна година от 
административния ръководител-председател или от негов заместник, на когото 
със заповед е възложено да изпълнява функциите на административен 
ръководител-председател, съгласно Вътрешните правила за организацията на 
работното време и за ползване на отпуски от съдиите, държавните съдебни 
изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители в Районен съд – 
Перник, утвърдени със Заповед № 391/04.06.2020 г. на административния 
ръководител-председател на Районен съд – Перник. 

За двете проверявани години: 

За 2020 г. 
1. Издадени са заповеди за дежурствата на съдиите от гражданското и от 

наказателното отделение през работните дни както следва: 
- № 609/31.10.2019 г. 
- № 50/24.01.2020 г., изм. със заповеди № 58/28.01.2020; № 69/03.02.2020; 

№ 95/10.02.2020; № 109/14.02.2020; № 112/17.02.2020; № 170/06.03.2020; 
№176/09.03.2020; № 204/23.03.2020; № 230/17.04.2020; № 291/30.04.2020 

- № 288/29.04.2020 г., изм. със заповеди № 358/15.05.2020; № 
397/10.06.2020; №401/12.06.2020; № 422/29.06.2020 

- № 492/23.07.2020 г., изм. със заповеди № 499/28.07.2020; № 
527/04.08.2020; №546//12.08.2020; №579/26.08.2020; № 624/11.09.2020; № 
636/16.09.2020 

- № 650/29.09.2020 г., изм. със заповед № 664/05.10.2020; 688/21.10.2020 г. 
(изм. с № 698/26.10.2020; № 736//17.11.2020; № 744/23.11.2020 и № 
756/30.11.2020) и заповед № 758/30.11.2020 г.  

2. Издадени са заповеди за дежурствата на съдии и съдебни служители през 
почивните и празничните дни както следва: 

- № 622/04.11.2019 
- № 53/27.01.2020, изм. със заповеди № № 176/09.03.2020; 203/20.03.2020 и 

229/16.04.2020 
- № 287//29.04.2020, изм. със заповед № 423/29.06.2020 
- № 493/23.07.2020, изм. със заповед № 590/28.08.2020 
- № 651/29.09.2020, изм. със заповеди № № 661/05.10.2020; 753/27.11.2020 

и 771/03.12.2020 
 

За 2021 г. 
1. Издадени са заповеди за дежурствата на съдиите от гражданското и от 

наказателното отделение през работните дни както следва: 
- № 839/23.12.2020, изм. със заповеди № № 4/11.01.2021; 32/29.01.2021 
- № 32/29.01.2021, изм. със заповеди № №118/15.03.2021 и 122/16.03.2021 
- № 152/31.03.2021 
- № 206/28.04.2021, изм. със заповед № 246/20.05.2021 
- № 267/31.05.2021, изм. със заповед №310/17.06.2021 
- № 344/30.06.2021, изм. със заповеди № № 368/05.07.2021; 428/16.07.2021; 

480/12.08.2021 и 513/30.08.2021 
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- № 584/28.09.2021, изм. със заповеди № № 619/08.10.2021; 748/24.11.2021; 
841/14.12.2021 

2. Издадени са заповеди за дежурствата на съдии и съдебни служители през 
почивните и празничните дни както следва: 

- № 840/23.12.2020, изм. със заповеди № № 64/17.02.2021; 84/24.02.2021; 
83/24.02.2021; 105/09.03.2021 

- № 153/31.03.2021, изм. със заповеди № № 158/06.04.2021; 202/27.04.2020; 
162/08.04.2021 

- № 208/28.04.2021, изм. със заповед № 278/04.06.2021 
- № 345/30.06.2021, изм. със заповеди № № 360/02.07.2021; 481/12.08.2021; 

512/27.08.2021; 521/01.09.2021; 552/16.09.2021 
- № 585/28.09.2021, изм. със заповеди № № 618/08.10.2021; 679/29.10.2021; 

795/10.12.2021; 679/29.10.2021; 749/24.11.2021 
Районен съд - Перник от 18.05.2020г. до 31.03.2022г., т.е. почти две 

години, по време на пандемията от COVID-19 е работил на групи и в график 
съгласно приетите от ВСС Правила и мерки за работа на съдилища в условията 
на пандемия, действащи от 14.05.2020г. до 31.03.2022г., Решенията на 
Министерския съвет за обявяване и продължаване на извънредната епидемична 
обстановка, както и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със 
заповед на Министър-председателя на Република България. Съдиите и 
служителите през целия период на извънредното положение са работили на 
ротационен принцип, в график за присъствие и работа в съда, с цел намаляване 
на риска от заразяване при наличие на болен от COVID-19 в съда, и 
карантиниране едновременно на целия или на голям част от състава на съда. 
Този начин на работа затруднява дейността на съдиите и служителите със 
срочното администриране на делата. Деловодителите са идвали присъствено на 
работа през ден, като в присъствения си ден освен работата на своя състав 
извършваха дейност по заместване на колегите си, които не са на работа в този 
ден /Заповед №354/15.05.2020г. на Административния ръководител на Районен 
съд – Перник/. 
 

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 - Перник, 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: 
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През 2020г. в Районен съд- Перник са постъпили общо 1765 броя дела, 
разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали 
години – 1610 броя дела или общо за разглеждане – 3375 броя  дела. От 
тях  свършени през 2020г. са 2206 броя дела. 

Частни граждански дела: 
През 2020г. в Районен съд- Перник са постъпили общо 4982 броя 

ч.гр.дела, останали несвършени от минали години – 19 броя ч.гр.дела или общо 
за разглеждане – 5001 броя  ч.гр.дела. От тях  свършени през 2020г. са 4974 броя 
ч.гр.дела. 

Общ брой гр. и ч.гр.дела: 
През 2020г. в Районен съд- Перник са постъпили общо 6747 броя дела, 

останали несвършени от минали години – 1629 броя дела или общо за 
разглеждане – 8376 броя  дела. От тях  свършени през 2020г. са 7180 броя дела. 

Информация по съдии:  /включително за председателя и 
зам.председателя, разглеждащи гр. дела/ 

Съдия Ивета Венциславова Иванова  -    висящи в началото на год. - 73 
броя общо, в т.число 0 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 44 броя общо, 
в т.число 41 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 117 броя, в т.число 41 
броя частни гр. д.;  свършени - 117 броя общо, в т.число 41 броя частни гр. д.;    

Съдия  Ивайло Юлиянов Колев  -    висящи в началото на год. - 117 броя 
общо, в т.число 0 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 371 броя общо, в 
т.число 232 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 488 броя, в т.число 232 
броя частни гр. д.;  свършени - 392 броя общо, в т.число 230 броя частни гр. д.;    

Съдия  Адриан Динков Янев  -    висящи в началото на год. - 169 броя 
общо, в т.число 2 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 665 броя общо, в 
т.число 466 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 834 броя, в т.число 468 
броя частни гр. д.;  свършени - 706 броя общо, в т.число 465 броя частни гр. д.;    

Съдия  Мария Венциславова Милушева  -  висящи в началото на год.- 
192 броя общо, в т.число 0 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 640 броя 
общо, в т.число 445 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 832 броя, в т.число 
445 броя частни гр. д.;  свършени - 674 броя общо, в т.число 442 броя частни гр. 
д.;    

Съдия  Михаил Ангелов Алексов  -    висящи в началото на год. - 129 
броя общо, в т.число 2 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 518 броя общо, 
в т.число 362 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 647 броя, в т.число 364 
броя частни гр. д.;  свършени - 537 броя общо, в т.число 362 броя частни гр. д.;    

Съдия Диана Младенова Йорданова - Матеева  -    висящи в началото на 
год. - 147 броя общо, в т.число 0 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 632 
броя общо, в т.число 442 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 779 броя, в 
т.число 442 броя частни гр. д.;  свършени - 659 броя общо, в т.число 439 броя 
частни гр. д.;    

Съдия Явор Петров Джамалов  -    висящи в началото на год. - 131 броя 
общо, в т.число 1 брой частни гр. д.; постъпили през год.  - 569 броя общо, в 
т.число 398 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 700 броя, в т.число 399 
броя частни гр. д.;  свършени - 598 броя общо, в т.число 396 броя частни гр. д.;    
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Съдия  Борислава Петрова Борисова - Здравкова  - висящи в началото на 
год. - 140 броя общо, в т.число 2 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 525 
броя общо, в т.число 404 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 665 броя, в 
т.число 406 броя частни гр. д.;  свършени - 544 броя общо, в т.число 404 броя 
частни гр. д.;    

Съдия  Петър Веселинов Боснешки  -    висящи в началото на год. - 180 
броя общо, в т.число 4 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 620 броя общо, 
в т.число 422 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 800 броя, в т.число 426 
броя частни гр. д.;  свършени - 692 броя общо, в т.число 425 броя частни гр. д.;    

Съдия Камелия Георгиева Ненкова  -    висящи в началото на год. - 184 
броя общо, в т.число 3 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 652 броя общо, 
в т.число 455 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 836 броя, в т.число 458 
броя частни гр. д.;  свършени - 700 броя общо, в т.число 453 броя частни гр. д.;    

Съдия Кристина Николаева Костадинова  -    висящи в началото на год. 
- 167 броя общо, в т.число 5 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 667 броя 
общо, в т.число 471 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 834 броя, в т.число 
476 броя частни гр. д.;  свършени - 717 броя общо, в т.число 473 броя частни гр. 
д.;    

 
На съдиите от наказателно отделение в Районен съд – Перник се 

разпределят частни граждански дела по чл. 410 от ГПК – Топлофикация ЕАД и 
ВиК ООД“, като информацията за 2020г. е следната:  

Съдия Валери Ненков  -  висящи в началото на год. - 0 броя частни гр. 
д.; постъпили през год.  - 172 броя частни гр. д.; общо за разглеждане частни 
гр.д – 172 броя;  свършени -  172 броя частни гр. д.;    

Съдия Петя Котева  -  висящи в началото на год. - 0 броя частни гр. д.; 
постъпили през год.  - 173 броя частни гр. д.; общо за разглеждане частни гр.д 
– 173 броя;  свършени -  173 броя частни гр. д.;    

Съдия Богдан Велев  -  висящи в началото на год. - 0 броя частни гр. д.; 
постъпили през год.  - 175 броя частни гр. д.; общо за разглеждане частни гр.д 
– 175 броя;  свършени -  175 броя частни гр. д.;    

Съдия Светослава Алексиева  -  висящи в началото на год. - 0 броя частни 
гр. д.; постъпили през год.  - 176 броя частни гр. д.; общо за разглеждане частни 
гр.д – 176 броя;  свършени -  176 броя частни гр. д.;    

Съдия Христина Ангелова-Владимирова  -  висящи в началото на год.- 0 
броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 148 броя частни гр. д.; общо за 
разглеждане частни гр.д – 148 броя;  свършени -  148 броя частни гр. д.;    

 
За 2021 г. 
Гр. дела: 
През 2021г. в РС- Перник са постъпили общо 1703 броя дела, 

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали 
години – 1169 броя дела или общо за разглеждане – 2872 броя  дела. От 
тях  свършени през 2021г. са 1938 броя дела. 
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Частни граждански дела: 
През 2021г. в РС- Перник са постъпили общо 4771 броя ч.гр.дела, 

останали несвършени от минали години – 27 броя ч.гр.дела или общо за 
разглеждане – 4798 броя  ч.гр.дела. От тях  свършени през 2021г. са 4780 броя 
ч.гр.дела. 

Общ брой гр. и ч.гр. дела: 
През 2021г. в РС- Перник са постъпили общо 6474 броя дела, останали 

несвършени от минали години – 1196 броя дела или общо за разглеждане – 7670 
броя  дела. От тях  свършени през 2021г. са 6718 броя дела. 

 
Информация по съдии:  /включително за председателя и 

зам.председателя, разглеждащи гр. дела/ 
Съдия  Ивайло Юлиянов Колев  -    висящи в началото на год. - 96 броя 

общо, в т.число 2 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 617 броя общо, в 
т.число 422 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 713 броя, в т.число 424 
броя частни гр. д.;  свършени - 605 броя общо, в т.число 423 броя частни гр. д.;    

Съдия  Адриан Динков Янев  -    висящи в началото на год. - 78 броя 
общо, в т.число 3 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 53 броя общо, в 
т.число 45 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 131 броя, в т.число 48 броя 
частни гр. д.;  свършени - 131 броя общо, в т.число 48 броя частни гр. д.;    

Съдия Симона Пламенова Кирилова  -    висящи в началото на год. - 50 
броя общо, в т.число 0 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 297 броя общо, 
в т.число 173 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 347 броя, в т.число 173 
броя частни гр. д.;  свършени - 254 броя общо, в т.число 171 броя частни гр. д.;    

Съдия  Мария Венциславова Милушева  -    висящи в началото на год.-
119 броя общо, в т.число 2 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 396 броя 
общо, в т.число 365 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 515 броя, в т.число 
367 броя частни гр. д.;  свършени - 515 броя общо, в т.число 367 броя частни гр. 
д.;    

Съдия  Мариета Стоянова Динева-Палазова  -    висящи в началото на 
год. - 39 броя общо, в т.число 1 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 203 
броя общо, в т.число 102 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 242 броя, в 
т.число 103 броя частни гр. д.;  свършени - 150 броя общо, в т.число 102 броя 
частни гр. д.;    

Съдия  Михаил Ангелов Алексов  -    висящи в началото на год. - 110 
броя общо, в т.число 2 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 505 броя общо, 
в т.число 344 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 615 броя, в т.число 346 
броя частни гр. д.;  свършени - 501 броя общо, в т.число 340 броя частни гр. д.;    

Съдия Диана Младенова Йорданова - Матеева  -    висящи в началото на 
год. - 120 броя общо, в т.число 3 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 625 
броя общо, в т.число 428 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 745 броя, в 
т.число 431 броя частни гр. д.;  свършени - 642 броя общо, в т.число 431 броя 
частни гр. д.;    

Съдия Явор Петров Джамалов  -    висящи в началото на год. - 102 броя 
общо, в т.число 3 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 571 броя общо, в 
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т.число 395 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 673 броя, в т.число 398 
броя частни гр. д.;  свършени - 595 броя общо, в т.число 396 броя частни гр. д.;    

Съдия  Борислава Петрова Борисова - Здравкова  - висящи в началото на 
год. - 121 броя общо, в т.число 2 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 662 
броя общо, в т.число 465 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 783 броя, в 
т.число 467 броя частни гр. д.;  свършени - 656 броя общо, в т.число 465 броя 
частни гр. д.;    

Съдия  Петър Веселинов Боснешки  -    висящи в началото на год. - 94 
броя общо, в т.число 1 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 436 броя общо, 
в т.число 360 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 530 броя, в т.число 361 
броя частни гр. д.;  свършени - 530 броя общо, в т.число 361 броя частни гр. д.;    

Съдия Татяна Иванова Тодорова  -    висящи в началото на год. - 14 броя 
общо, в т.число 0 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 192 броя общо, в 
т.число 113 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 206 броя, в т.число 113 
броя частни гр. д.;  свършени - 155 броя общо, в т.число 111 броя частни гр. д.;    

Съдия Камелия Георгиева Ненкова  -    висящи в началото на год. - 103 
броя общо, в т.число 4 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 459 броя общо, 
в т.число 410 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 562 броя, в т.число 414 
броя частни гр. д.;  свършени - 562 броя общо, в т.число 414 броя частни гр. д.; 

Съдия  Маринела Красимирова Маринова-Стоева  -    висящи в началото 
на год. - 33 броя общо, в т.число1 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 217 
броя общо, в т.число 109 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 250 броя, в 
т.число 110 броя частни гр. д.;  свършени - 168 броя общо, в т.число 109 броя 
частни гр. д.;    

Съдия Кристина Николаева Костадинова  -    висящи в началото на год. 
- 117 броя общо, в т.число 3 броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 675 броя 
общо, в т.число 474 броя частни гр. д.; общо за разглеждане - 792 броя, в т.число 
477 броя частни гр. д.;  свършени - 688 броя общо, в т.число 476 броя частни гр. 
д.;    

 
На съдиите от наказателно отделение в Районен съд – Перник се 

разпределят частни граждански дела по чл. 410 от ГПК – Топлофикация ЕАД и 
ВиК ООД“, като информацията за 2021г. е следната:  

Съдия Валери Ненков  -  висящи в началото на год. - 0 броя частни гр.д.; 
постъпили през год.  - 127 броя частни гр. д.; общо за разглеждане частни гр.д 
– 127 броя;  свършени -  127 броя частни гр. д.;    

Съдия Петя Котева  -  висящи в началото на год. - 0 броя частни гр.д.; 
постъпили през год.  - 113 броя частни гр. д.; общо за разглеждане частни гр.д 
– 113 броя;  свършени -  113 броя частни гр. д.;    

Съдия Богдан Велев  -  висящи в началото на год. - 0 броя частни гр.д.; 
постъпили през год.  - 121 броя частни гр. д.; общо за разглеждане частни гр.д 
– 121 броя;  свършени -  121 броя частни гр. д.;    

Съдия Светослава Алексиева  -  висящи в началото на год. - 0 броя частни 
гр. д.; постъпили през год.  - 117 броя частни гр. д.; общо за разглеждане частни 
гр.д – 117 броя;  свършени -  117 броя частни гр. д.;    
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Съдия Христина Ангелова-Владимирова  -  висящи в началото на год.- 0 
броя частни гр. д.; постъпили през год.  - 88 броя частни гр. д.; общо за 
разглеждане частни гр.д – 88 броя;  свършени -  88 броя частни гр. д.;    

Като материя преобладават делата по следните закони: ЗЗД, СК, ГПК, 
по частните гр.дела – чл.410 ГПК. 
 
 

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 

 

Данните за броя на делата - общо 9 броя, образувани преди 01.01.2020 г. 
и неприключени към датата на изготвената справка по съдии са, както следва: 

 
Състав Съдия броя 

1 Ивета Иванова 0 

1 Ивайло Колев 4 

2 Адриан Янев 0 

2 Симона Кирилова 1 

3 Мария Милушева 0 

3 Мариета Динева 1 

4 Михаил Алексов 1 

6 Диана Матеева 1 

7 Явор Джамалов 0 

8 Борислава Борисова 0 

9 Петър Боснешки 0 

9 Татяна Тодорова 0 

 10 Камелия Ненкова 0 

10 Маринела Стоева 1 

11 Кристина Костадинова 0 
                                                                          ОБЩО 9                         

 
В посочения брой дела не са включени спрени производства. 

Проверени бяха всички дела, образувани преди 01.01.20120 г. и 
неприключени към датата на проверката по съдии както следва: 

Гр.д. № 7662/2019 г.  е образувано на 29.11.2019 г. по иск с правна 
квалификация чл. чл.140 КТ вр. чл. 176 вр. чл. 178 ал.1 т.3 вр. чл. 179 ал.1 вр. 
чл. 187 ал.5 т.2 ЗМВР, депозиран на 28.11.2019 г., съдия – докладчик при 
образуването Ивета Иванова. С разпореждене от 02.12.2019 г. исковата молба е 
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оставена без движение за отстраняване на нередовности. На 05.12.2019 г. 
постъпва молба за отстраняване на нередовностите по исковата молба. С 
разпореждане от 05.12.2019 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати на 
ответника препис от исковата молба за отговор. На 20.12.2019 г. постъпва 
отговор на искова молба. На 06.02.2020 г. с определение по чл. 140 ГПК е 
изготвен доклад, допусната е съдебно - счетовона експертиза, насрочено е осз 
за 02.04.2020 г. На 26.02.2020 г. делото е преразпределено на съдия Петър 
Боснешки. Съгласно заповеди на председателя на Районен съд – Перник от 
26.05.2020 г. и 15.05.2020 г. делото е пренасрочено за 28.05.2020 г., а след това 
за 06.08.2020 г. На 01.07.2020 г. делото е преразпределено на съдия Ивайло 
Колев. На 20.02.2020 г. постъпва молба за оттегляне на иска на основание чл. 
232 ГПК. На 27.02.2020 г. постъпва молба за оттегляне на молба за отказ. В с.з. 
на 06.08.2020 г. е спряно производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК 
по взаимно съгласие на страните. На 02.02.2021 г. постъпва молба за 
възобновяване на делото. С определение от 17.02.2021 г. е възобновено 
производвото и е спряно производството на основание чл. 631, във връзка с чл. 
633 ГПК до произнасяне по преюдициално запитване, отправено от Районен 
съд-Луковит, по което е образувано дело № С-262/2020 г. С определение от 
30.05.2022 г. производството е възобновено и е насрочено сз за 29.09.2022 г. 

Гр.д. № 7996/2019 г. е образувано на 10.12.2019 г. по иск с правна 
квалификация чл.178 ал.1 т.3 вр. чл.187 ал.5 т.2 и ал.6 ЗМВР и чл.86 ал.1 ЗЗД, 
депозиран в същия ден, съдия – докладчик при образуването Ивета Иванова. С 
разпореждане от 11.12.2019 г. исковата молба е оставена без движение за 
отстраняване на нередовности. На 18.12.2019 г. постъпва молба за отстраняване 
на нередовностите по исковата молба. С разпореждане от 19.12.2019 г. по чл. 
131 ГПК е указано да се изпрати на ответника препис от исковата молба за 
отговор. На 23.01.2020 г. постъпва отговор на искова молба. На 21.02.2020 г. с 
определение по чл. 140 ГПК е направен доклад по делото, допусната е съдебно- 
икономическа експертиза, насрочено е осз за 16.04.2020 г. На 26.02.2020 г. 
делото е преразпределено на съдия Адриан Янев. Съгласно заповед от 
14.05.2020 г. на председателя на Районен съд – Перник с разпореждане от 
15.05.2020 г. делото е преносрочено за 16.07.2020 г. На 01.07.2020 г. делото е 
преразпределено на съдия Ивайло Колев. На 16.07.2020 г. производството по 
делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК по взаимно съгласие на 
страните.  На 08.01.2021 г. постъпва молба за възобновяване на делото. С 
определение от 25.01.2021 г. е възобновено производството и е спряно  
производството на основание чл. 631, във връзка с чл. 633 ГПК до произнасяне 
по преюдициално запитване , отправено от Районен съд-Луковит, по което е 
образувано дело № С-262/2020 г. С определение от 30.05.2022 г. производството 
е възоновено и е насрочено сз за 29.09.2022 г. 

Гр.д. № 8152/2019 г. е образувано на 16.12.2019 г. по иск с правна 
квалификация чл.140 КТ вр. чл. 176 вр. чл. 178 ал.1 т.3 вр. чл. 179 ал.1 вр. чл. 
187 ал.5 т.2 ЗМВР и чл.86 ал.1 ЗЗД, депозиран в същия ден, съдия – докладчик 
при образуването Ивета Иванова. С разпореждане от 17.12.2019 г. исковата 
молба е оставена без движение за отстраняване на нередовности. На 17.01.2020 
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г. постъпва молба за отстраняване на нередовностите по исковата молба. С 
разпореждане от 22.01.2020 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати на 
ответника препис от исковата молба за отговор. На 24.02.2020 г. постъпва 
отговор на искова молба. На 27.02.2020 г. с определение по чл. 140 ГПК е 
изготвен докладпо делото, допусната е съдебно -икономическа експертиза и е 
насрочено осз за 23.04.2020 г. Съгласно заповед от 14.05.2020 на председателя 
на Районен съд – Перник с разпореждане от 15.05. 2020 г. делото е преносрочено 
за 23.07.2020 г. На 01.07.2020 г. делото е преразпределно на съдия Ивайло 
Колев. С определение от 23.07.2020 г. е спряно производството на основание 
чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК по взаимно съгласие на страните. На 20.01.2021 г. 
постъпва молба за възобновяване на делото. С определение от 01.02.2021 г. е 
възобновено производството и е спряно  производството на основание чл. 631, 
във връзка с чл. 633 ГПК до произнасяне по преюдициално запитване , 
отправено от Районен съд -Луковит, по което е образувано дело № С-262/2020 
г. С определение от 30.05.2022 г. е възобновено производството и е насрочено 
сз за 29.09.2022 г. 

Гр.д. № 8400/2019 г. е образувано на 23.12.2019 г. по иск с правна 
квалификация чл. 108 ЗС, депозиран в същия ден, съдия – докладчик при 
образуването Адриан Янев. С разпореждане от 06.01.2020 г. исковата молба е 
оставена без движение за отстраняване на нередовности. На 04.02.2020 г. 
постъпва молба за отстраняване на нередовности. С разпореждане от 05.02.2020 
г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на нередовности. На 
26.02.2020 г. постъпва молба за отстраняване на нередовности. С определение 
от 27.02.2019 г. е указано да се издаде съдебно удостоверение. На 10.03.2020 г. 
постъпва молба. С разпореждане от 23.04.2020 г. исковата молба е оставена без 
движение за внасяне на държавна такса. На 29.05.2020 г. постъпва молба, 
придружена с платежно нереждане за внесена държавна такса. С разпореждане 
от 03.06.2020 г. исковата молба е оставена без движение за вписването й. С 
разпореждане от 16.09.2020 г. по чл. 131 ГПК е указано да се изпрати на 
ответника препис от исковата молба за отговор. На 25.11.2020 г. постъпва 
отговор на искова молба. С разпореждане от 16.12.2020 г. исковата молба е 
оставена без движение. На 02.07.2021 г. делото е преразпределено на съдия 
Симона Кирилова. С разпореждане от 12.07.2021 г. е указано на ищеца да 
уточни претенцията по отношение на един от ответниците. С определение от 
08.11.2021 г. по чл. 140 ГПК е изготвен доклад по делото, допусната е съдебно 
– техническа експертиза и е насрочено осз за 15.12.2021 г. Сз на 15.12.2021 г. е 
отложено поради нередовно призоване на страна. В сз на 09.02.2022 г. е 
конституиран необходим другар на ответника. Сз на 23.03.2022 г. е отложено за 
изготване на повторна съдебно – техническа експертиза и изслушване на 
свидетели. Сз на 01.06.2022 г. е отложено за събиране на доказателства, 
насрочено е сз за 21.09.2022 г. 

Гр.д. № 5437/2017 г. е образувано на 22.08.2017 г. след обезсилване и 
връщане на делото в Районен съд – Перник по иск с правна квалификация чл.14, 
ал. 4 от ЗСПЗЗ, съдия – докладчик при образуването Гергана Димитрова. С 
определение от 12.09.2017 г. е насрочено сз за 16.10.2017 г. В сз на 16.10.2017 
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г. производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК. На 30.03.2018 
г. постъпва молба за възобновяване на делото. Сз на 21.05.2018 г. е отложено за 
02.07.2018г. поради нередовно призоваване на страна. С определение от 
30.07.2018 г. се прекратява производството по отношение на част от 
ответниците. Сз на 17.09.2018 г. е отложено поради постъпила частна жалба 
срещу прекратителното определение. На 16.08.2018 г. постъпва частна жалба 
срещу определение от 30.07.2018 г. С разпореждане от 17.08.2018 г. частната 
жалба е оставена без движение за внасяне на държавна такса. На 17.08.2018 г. 
постъпва молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса. С 
разпореждане от 20.08.2018 г. е указано да се изпрати препис от частната жалба 
на насрещната страна за отговор. Частната жалба и делото са изпратени в 
Окръжен съд – Перник на 02.10.2018 г. С определение от 25.10.2018 г. по 
в.ч.гр.д. № 549/2018 г. на Окръжен съд - Перник частната жалба е оставена без 
разглеждане. След връщане на делото в Районен съд –Перник сз на 28.01.2019 
г. и 18.03.2019 г. са отложени поради нередовно призоваване на страна. В сз на 
13.05.2019 г. поради нередовно призоваване на страна и извършена процедура 
по чл. 47 ГПК е предоставена правна помощ посредством процесуален 
представител на единия ответник. Сз на 01.07.2019 г. е отложено поради  
нередовно призоваване на страна. На 12.09.2019 г. делото е преразпределено на 
съдия Мария Милушева. В сз на 16.09.2019 г. е  допуска допълнителна задача 
към съдебната експертиза. Сз на 15.10.2019 г., 29.11.2019 г. , 16.01.2020 г., 
27.02.2020 г. са отложени за изслушване на експертиза. Сз от 13.05.2020 г. е 
пренасрочено за 04.06.2020 г. с оглед обявеното извънредно положение. Сз на 
04.06.2020 г., 27.08.2020 г. и 15.10.2020 г. са отложени поради нередовно 
призоваване на част от ответниците. Сз на 26.11.2020 г. е пренасрочено за 
17.12.2020 г., съгласно заповед от 12.11.2020 г. на председателяна Районен съд 
- Перник. Сз на 17.12.2020 г. и 04.02.2021 г. са отложени поради нередовно 
призоваване на страна. Сз на 08.04.2021 г. е преносрочено за 08.07.2021 г., 
съгласно заповед от 25.03.2021 г. на предеседателяна Районен съд - Перник. Сз 
на 08.07.2021 г. е отложено поради нередовно призоваване на страна. На 
29.09.2021 г. делото е преразпределено на съдия Мариета Динева. В сз на 
07.10.2021 г. е допуска допълнителна съдебна експертиза. Сз на 25.11.2021 г., 
20.01.2022 г. и 10.03.2022 г. са отложени за изготвяне на експертиза. В сз на 
23.03.2022 г. е наложена глоба на вещото лице. В сз на 05.05.2022 г. делото е 
обявено за решаване. С определение от 10.06.2022 г. е отменено определение, с 
което е даден ход по същество, тъй като е констатирано, че част от ищите са 
починали преди даване ход на делото по същество при служебна справака в 
НБД “Население“, поради което се заличават част от ищите и се конституират 
като ищци техните наследници, насрочено сз за 15.09.2022 г.  

Гр.д. № 413/2019 г. е образувано на 21.01.2019 г. по изпратено по 
подсъдност от Окръжен съд – Перник тд № 6482018 г. по иск с правна 
квалификация чл.26, ал.2, изр. 2, пр. 2 от ЗЗД, съединен с иск на основание чл. 
26, ал. 1, изр. 1, алт. 1 и 3 от ЗЗД, чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, чл.71 от ТЗ, на доклад на 
съдия Михаил Алексов. На 31.01.2019 г. постъпва молба за снабдяване със 
съдебно удостоверение. С разпореждане от 22.03.2019 г. е указано да се внесе 
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държавна такса и след внасянето й ще се издаде съдебното  удостоверение. На 
03.04.2019 г. постъпва молба с приложено платежно нареждане за внесена 
държавна такса. С разпореждане от 09.04.2019 г. е указано да се довнесе 
държавна такса. На 03.05.2019 г. постъпва молба с приложено платежно 
нареждане за довнесена държавна такса. С разпореждане от 08.05.2019 г. по чл. 
131 ГПК е указано да се изпрати на ответника препис от исковата молба за 
отговор. На 13.08.2019 г. и 30.09.2019 г. постъпват отговори на искова молба. С  
определение от 20.01.2020 г. по чл. 140 ГПК е изготвен доклад по делото, 
прекратено е частично производството и е насрочено осз за 19.03.2020 г. На 
05.02.2020 г. постъпва молба по чл. 248 ГПК. С разпореждане от 27.04.2020 г. 
делото е преносрочено за 11.06.2020 г., съгласно заповед от 10.04.2020 на 
председателя на Районен – Перник и обявеното извънредно положение. На 
07.02.2020 г. постъпва частна жалба срещу определение от 20.01.2020 г. С 
разпореждане от 10.02.2020 г. е указано да се изпрати препис от частната 
жалбата на насрещната  страна за отговор. На 25.02.2020 г. постъпва отговор на 
частна жалба. На 28.02.2020 г. частната жалба и делото са изпратени на 
Окръжен съд – Перник. С определение от 21.04.2020 г. по в.ч.гр.д. № 154/2020 
г. на Окръжен съд - Перник е отменено определението на Районен съд – Перник 
и делото е върнато за изпълнение на процедурата по чл. 129, ал. 2 ГПК, с оглед 
отстраняване на констатирани нередовности на исковата молба по отношение 
на исковете по чл. 26 от ЗЗД и чл. 42, ал. 2 от ЗЗД. След връщане на делото в 
Районен съд– Перник с разпореждане  от 19.05.2020 г. в изпълнение на 
определение от 24.04.2020 г. по в.гр.д. № 154/2020 на Окръжен съд - Перник са 
дадени указания на ищеца да отстрани нередовностите по искове по чл. 26 от 
ЗЗД и чл. 42, ал. 2 от ЗЗД. Не е установено такова разпореждане да е връчено на 
ищеца, поради което с разпореждане от 09.06.2020 г. е преносрочено делото за 
23.07.2020 г. С разпореждане от 23.07.2020 г., с оглед на неизтекъл срок по чл. 
131 ГПК за отговор и молба на ищеца от 21.07.2020 г. делото е пренасрочено за 
03.09.2020 г. В сз на 03.09.2020 г. е констатирана нередовност на исковата молба 
и е дадено указание на ищеца да я отсрани. На 11.09.2020 постъпва молба от 
ищеца. С разпореждане от 11.09.2020 г. е указано препис от молбата да се 
изпрати на ответника за отговор. С разпореждане от 09.10.2020 г. делото е 
пренасрочено за 05.11.2020 г. поради невръчване на молбата на един от 
ответниците. С разпореждане от 08.12.2020 г. делото е преносрочено за 
04.02.2021 г,  съгласно заповед от 04.12.2020 г. на председателя на Районен съд 
– Перник. С определение от 02.02.2021 г. делото е частично прекратено и 
пренасрочено за 25.03.2021 г. С разпореждане от 23.03.2021 г. делото е 
пренасрочено за 13.05.2021 г. поради постъпила частна жалба срещу 
прекратителното определение. На 10.03.2021 г. постъпва частна жалба срещу 
определението от 02.02.2021 г. С разпореждане от 11.03.2021 г. е указано 
препис от частната жалба да се изпрати на насрещната страна за отговор. На 
30.03.2021 г. постъпва отговор на частна жалба. На 09.04.2021 г. частната жалба 
и делото са изпратени на Окръжен съд – Перник. С определение от 12.05.2021 
г. по в.ч.гр.д. № 215/2021 г. на Окръжен съд – Перник е частично отменено 
определение от 02.02.2021 г. на Районен съд – Перник. Сз по гр.д. № 413/2019 
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г. на Районен съд – Перник на 13.05.2021 г., 17.06.2021 г. и 14.07.2021 г. са 
отложени поради ч. гр.д. пред Окръжен съд– Перник. Сз на 16.09.2021 г. е 
отложено във връзка с направено искане за изменение на проекто - протокол по 
направени искания на страните. С определение от 20.09.2021 г. е изменен 
проекто доклад. В сз на 23.09.2021 г. е допусната допълнителна задача към 
съдебно – счетоводната експертиза и разпит на свидетели. С разпореждане от 
27.10.2021 г. делото е преносрочено за 25.11.2021г., съгласно заповед от 
21.10.2021 г. на предеседателя на Районен съд - Перник. Сз на 25.11.2021 г. е 
отложено за разпит на свидетели за 13.01.2022 г. С разпореждане от 11.01.2022 
г. делото е преносрочено за 10.02.2022 г., с оглед на невъзможност на 
пълномощника на ответника да присъства. Сз на 10.02.2022 г. е отложено за 
извършване на очна ставка на свидетели. Сз на 07.04.2022 г. е отложено за 
изслушване на допълнителни задачи към вещото лице. Сз на 21.04.2022 г. е 
отложено за събиране на доказателства. С разпореждане от 09.06.2022 г. делото 
е пренасрочено за 07.07.2022 г., съгласно заповед от 09.06.2022 г. на 
председателя на Районен съд - Перник. Сз на 07.07.2022 г. е отложено за 
събиране на доказателства за 09.09.2022 г. 

Гр.д. № 4849/2017 г. е образувано на 27.07.2017 г. по иск с правна 
квалификация чл.108 ЗС, депозиран в същия ден, съдия – докладчик при 
образуването Адриан Янев. С разпореждане от 09.08.2017 г. исковата молба е 
оставена без движение за отстраняване на нередовности. На 10.10.2017 г. 
постъпва молба за отстраняване на нередовности. С разпореждане от 11.10.2017 
г. исковата молба е оставена без движение за внасяне на държавна такса. На 
30.10.2017 г. постъпва молба, с приложено плажетно за внесена държавна такса. 
С разпореждане от 16.11.2017 г. исковата молба е оставена без движение за 
вписването й. На 27.11.2017г. постъпма информация за писване на исковата 
молба. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 28.11.2017 г. е указано да се изпрати 
на ответника препис от исковата молба за отговор. На 11.01.2018 г. и 02.03.2018 
г. постъпват отговори на искова молба. С опрeделение от 19.04.2018 г. е върната 
частично исковата молба и е прекратено частично производството. На 
14.05.2018 г. постъпва частна жалба  срещу определение от 19.04.2018 г. С 
разпореждане от 15.05.2018 г. частната жалба е оставена без движение за 
внасяне на държавна такса. На 30.05.2018 г. постъпва молба, с приложено към 
нея платежно нареждане за внесена държавна такса. С разпореждане от 
31.05.2018 г. е указано препис от частната жалба да се изпрати на насрещната 
страна за отговор. На 25.07.2018 г. частната жалба и делото са изпратени на 
Окръжен съд – Перник. С определение от 01.08.2018 г. по ч.в.гр.д. № 449/2018 
г. на Окръжен съд - Перник е потвърдено определение от 19.04.2018 г. След 
връщане на делото в Районен съд – Перник с определение от 20.02.2019 г. по 
чл. 140 ГПК е изготвен доклад по делото, допусната е съдебно – техническа 
експертиза и е насрочено осз за 20.03.2019 г. В сз на 20.03.2019 г. исковата 
молба е оставена без движение поради смърт на ответник. На 27.03.2019 г. 
постъпва молба. С определение от 15.04.2018 г. е прекратено частично 
производството и е насрочено сз за 22.05.2019 г. В сз на 22.05.2019 г. е 
допусната допълнителна задача и разпит на свидетели. В сз на 10.07.2019 г. е 
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заменено вещо лице. В сз на 18.09.2019 г. е дадена възможност на ответниците 
да вземат становище по представените доказателства. Сз на 06.11.2019 г. и 
11.12.2019 г. са отложени за изготвяне на съдебно – техническа експертиза. Сз 
на 05.02.2020 г. е отложено за събиране на доказателства. Сз на 11.03.2020г. е 
пренасрочено за 15.04.2020 г., съгласно заповед от 10.03.2020 г. на председателя 
на Районен съд - Перник. С оглед обявено извънредно положение е 
пренасрочено и сз от 15.04.2020 г. за 08.07.2020 г. В сз на 08.07.2020 г. е дадена 
възможност на ответника да представи доказателства. В сз на 05.08.2020 г. е 
дадена възможност на ищите да вземат становище по представените от 
ответника доказателства. В сз на 30.09.2020 г. делото е обявено за решаване. С 
определение от 28.10.2020 г. е отменен хода по същество за доизясняване на 
обстоятелствата по делото, допусната е съдебно – техническа експертиза и е 
насрочено сз за 02.12.2020 г., пренасрочено за 13.01.2021 г. с оглед контактност 
на съдията с вирусуносители. Сз на 13.01.2021 г. отложено за изготвяне на 
експертиза. В сз на 10.03.2021 г. се конституира ищец на мястото на починал и 
е насрочено сз за 14.04.2021 г. Сз на 14.04. 2021 г. е отложено за нередовно 
призоваве на ищци. На 02.07.2021 г. делото е преразпределено на съдия Симона 
Кирилова. В сз на 02.07.2021 г. е направен отвод на съдията - докладчик. На 
06.07.2021 г. делото е преразпределено на съдия Диана Матеева. С определение 
от 08.07.2021 г. е насрочено сз за 14.0.2021 г. Сз на 14.09.2021 г. и 26.10.2021 г. 
са отложени поради неявяване на вещо лице. В сз на 07.12.2021 г. е наложена 
глоба на вещото лице. Сз на 25.01.2022 г. е отложено поради заболяване на 
процесуалния представител на ответник. Сз на 01.03.2022 г. е отложено за 
доработка на експертиза от вещото лице. Сз на 05.04.2022 г. е отложено поради 
неизготвяне на заключението на вещото лице. В сз на 10.05.2022 г. е наложена 
втора глоба на вещото лице. Сз на 07.06.2022 г. е отложено за запознаване със 
заключението на вещото лице. Сз на 21.06.2022 г. е отложено поради 
невъзможност на процесуалния представител на ищите да присъства. В сз на 
12.07.2022 г. е допуска тройна съдебна експертиза и е насрочено сз за 04.10.2022 
г. 

Гр.д. № 5356/2017 г. е образувано на 16.09.2017 г. по иск с правна 
квалификация чл. 108 ЗС, депозиран в същия ден, съдия – докладчик при 
образуването Илина Златарева. С разпореждане от 21.08.2017 г. исковата молба 
е оставена без движение за отстраняване на нередовности. На 02.10.2017 г. 
постъпва молба за отстраняване на нередовностите. С разпореждане от 
11.10.2017 г. исковата молба е повторно оставена без движение. На 01.11.2017 
г. постъпва молба за отстраняване на нередовностите. С разпореждане от 
02.11.2017 г. е конституиран ответник.  С разпореждане от 02.11.2017 г. по чл. 
131 ГПК е указано да се изпрати на ответника препис от исковата молба за 
отговор. На 07.12.2017 г., 08.12.2017 г. и 28.12.2017 г. постъпват отговори на 
исковата молба. С определение от 26.03.2018 г. по чл. 140 ГПК е изготвен 
доклад по делото, допуснати са съдебно – техническа и съдебно – счетоводна 
експертиза и е насрочено осз за 16.05.2018 г. Сз на 16.05.2018 г. е отложено 
поради нередовно призоваване на ответник. С разпореждане от 09.08.2018 г. е 
указано да се извърши процедура по чл. 47 ГПК. Сз на 14.09.2017 г. отложено 
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за извършване на процедура по чл. 47 ГПК. С разпореждане от 23.10.2018 г. 
исковата молба е оставена без движение с указание към ищеца да представи 
декларация по чл. 48 ГПК, че не му е известен адреса на ответника в чужбина. 
На 29.10.2018 г. постъпва молба с посочване на адрес в чужбина. С 
разпореждане от 26.11.2018 г. е указано на ищеца да представи доказателства 
за внесена в  полза на Държавен вестник такса за обнародване в неофициалния 
раздел. С разпореждане от 09.01.2019 г. исковата молба е оставена без движение  
за представяне на екземпляр от исковата молба за изпращане на дирекция 
„Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“ към 
Министерство на правосъдието за осъществяване на съдействие за 
международна съдебна поръчка. На 14.02.2019 г. постъпва молба с приложения. 
С разпореждане от 19.02.2019 г. е указано книжата да се изпратят за връчване 
по консулски път от посолството на Претория чрез Министерство на 
правосъдието /изпратени на 21.02.2019г./. С разпореждане от 14.10.2019 г. 
съдът е приел, че е извършена процедура по чл. 47 ГПК и е указал съобщението 
до ответника да се приложи към делото като редовно връчено, както и ищеца да 
внесе сума за назначаване на особен представител на ответника. На 28.10.2019 
г. постъпва молба, приложено платежно нареждане. С разпореждане от 
31.10.2019 г. е указано да се ипрати писмо до АК-Перник за определяне на 
адвокат от Националния регистър за правна помощ. На 07.11.2019 г. постъпва 
писмо от АК - Перник. На 08.11.2019 г. с определение е назначен особен 
предстаител на ответника. На 18.01.2020 г. постъпва молба от ответник за 
спиране на делото. На 28.01.2020 г., 05.02.2020 г. и 12.02.2020 г. постъпват 
съгласия от другите страни за спиране на делото. С определение от 13.02.2020 
г. е спряно производството на основание 229, ал. 1, т. 1 за сключване на 
спогодба. На 07.08.2020 г. постъпва молба за възобновяване от делото от ищеца. 
С определение от 25.08.2020 г. е възобновено производството и е насрочено сз 
за 30.09.2020 г. На 10.09.2020 г. постъпва молба за преносрочване на делото 
поради служебна ангажираност на пълномощник на ответник. С разпореждане 
от 11.09.2020 г. сз е пренасрочено за 14.10.2020 г. Сз на 14.10.2020 г. е отложено 
поради нередовно призоваване на страни. С разпореждане от 27.11.2020 г. 
делото е преносрочено от 02.12.2020 за 27.01.2021 г., съгласно заповед от 
29.10.2020 г. и 02.11.2020 на председателя на Районен съд – Перник. Сз на 
27.01.2021 г. е отложено за събиране на доказателства. С разпореждане от 
29.03.2021 г. сз е пренасрочено от 07.04.2021 за 02.06.2021 г., съгласно заповед 
от 25.03.2021 на председателя на Районен съд – Перник. Сз на 02.06.2021 г. е 
отложено за вземане на становище по представени доказателства. Сз на 
28.07.2021 г. е отложено за уточняване на исковата претенция с оглед на 
представените в заседанието доказателства. На 28.09.2021 г. делото е 
преразпределено на съдия Маринела Стоева. Сз на 20.10.2021 г. е отложено за 
изготвяне на съдебно – техническа експертиза. С определение от 30.11.2021 г. е 
допусната и съдебно-графична експертиза. С определение от 06.01.2022 г. е 
пренасрочено сз от 07.01.2022 г. за 25.02.2022 г. поради замяна на особения 
представител на ответник. Сз на 25.02.2022 г. е отложено за събиране на 
доказателства. С разпореждане от 12.05.2022 г. делото е преносрочено от 
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13.05.2022 г. за 27.05.2022 г., съгласно заповед от 12.05.2022 г. на председателя 
на Районен съд – Перник. Сз на 27.05.2022 г. е отложено за експертиза, 
насрочено е сз за 23.09.2022 г. 

Гр.д. № 3828/2019 г. е образувано на 21.06.2019  г. по иск с правна 
квалификация чл. 341 ГПК, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Ивайло 
Колев. Към момента на проверката делото е в Окръжен съд – Перник. 

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

по обективни причини. Голяма част от делата са спирани неколкократно и 
възобновявани след това. Налице са и многократно подавани частни жалби, 
които удължават производството. През периода 2020г. – 2021 г. заседания по 
делата са пренасрочвани във връзка с обявеното извънредно положение и 
съгласно заповеди на председателя на Районен съд – Перник. При едно от 
делата исковата молба е оставяна неколкократно без движение за отстраняване 
на нередовности. При част от делата е налице нередовно призоваване и 
съответно проведена процедура по чл. 47 ГПК и назначаване на особен 
представител, като в единия случай е проведена и процедура за международна 
поръчка. При част от делата продължителността на производството се дължи на 
множество експертизи, като при едно от делата съдът е използвал 
правомощията си да замени вещото лице и да му наложи двукратно глоба. 

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

 

Гр. дела, образувани през 2020 г. и неприключили към 31.12.2020 г. 
са общо 994 броя дела, по съдии както следва: 

 

Състав Съдия броя 

1 Ивета Иванова 1 

1 Ивайло Колев 81 

2 Адриан Янев 110 

3 Мария Милушева 128 

4 Михаил Алексов 92 

6 Диана Матеева 100 

7 Явор Джамалов 82 

8 Борислава Борисова 86 

9 Петър Боснешки 91 

9 Татяна Тодорова 7 

10 Камелия Ненкова 112 

11 Кристина Костадинова 104 
ОБЩО 994 
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Гр. дела, образувани през 2021г. и неприключили към 31.12.2021г. са 
общо 785 броя дела, по съдии както следва: 
 

Състав Съдия броя 

1 Ивайло Колев 93 
2 Адриан Янев 0 
2 Симона Кирилова 77 
3 Мария Милушева 60 
3 Мариета Динева 8 
4 Михаил Алексов 87 
6 Диана Матеева 90 
7 Явор Джамалов 63 
8 Борислава Борисова 110 
9 Петър Боснешки 0 
9 Татяна Тодорова 40 
10 Камелия Ненкова 13 
10 Маринела Стоева 48 
11 Кристина Костадинова 96 

ОБЩО 785 

 
На случаен принцип бяха проверени следните дела: 
Гр.д. № 1180/2020г. е образувано и разпределено на 20.02.2020г. по иск с 

правна квалификация чл. 422 ГПК, депозиран предния ден. Видно от 
приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия Иванова. Върху 
исковата молба е поставен печат за образуване с подпис на зам. председател. С 
разпореждане от 28.02.2020г. исковата молба е оставена без движение с 
указания за отстраняване на нередовностите в нея. Съобщението е връчено на 
06.03.2020г., нередовностите са отстранени с молба от 16.03.2020г. С 
разпореждане от 12.05.2020г. по чл. 131 ГПК препис от исковата молба е 
изпратен на ответника за отговор. Съобщенията са се върнали в цялост. С 
разпореждане от 27.07.2020г. е извършена справка за постоянен и настоящ 
адрес на ответника. Съобщението, заедно с препис от исковата молба са 
връчени по реда на чл. 47 ГПК. С определение от 22.03.2021г. е допуснато 
назначаването на особен представител на ответника. С определение от 
08.04.2021г. съдът е констатирал, че в хода на производството е отпаднал 
правния интерес и е прекратил производството по делото. 

Гр.д. № 5962/2020г. е образувано и разпределено на 09.11.2020г. по иск с 
правна квалификация чл. 124 ГПК, депозиран на 06.11.2020г. Видно от 
приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия Колев. Върху 
исковата молба е поставен печат за образуване с подпис на зам. председател.  С 
разпореждане от 11.11.2020г. исковата молба е оставена без движение с 
указания за отстраняване на нередовностите в нея. Съобщението е връчено на 
19.11.2020г., нередовностите са отстранени с молба от 23.11.2020г. 
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 24.11.2020г. Съобщението е 
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връчено на ответника на 25.11.2020г. Отговор е депозиран на 22.12.2020г. С 
определение по чл. 140 ГПК от 30.12.2020г. са допуснати доказателствата, 
изготвен е доклад и делото е насрочено в о.с.з. за 04.02.2021г. Проведени са две 
съдебни заседания по доказателствата, а в това на 18.03.2021г. са приключили 
устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 
едномесечен срок. Решението е постановено на 01.04.2021г. 

Гр.д. № 5269/2021г. е образувано и разпределено на 08.10.2021г. по иск с 
правна квалификация чл. 124 ГПК, депозиран на 07.10.2021г. Видно от 
приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия Колев. Върху 
исковата молба е поставен печат за образуване с подпис на зам. председател.  С 
разпореждане от 11.10.2021г. по чл. 131 ГПК препис от исковата молба е 
изпратен на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 22.10.2021г. 
Отговор не е получен. С определение по чл. 140 ГПК от 29.11.2021г. са 
допуснати доказателствата и две съдебни експертизи - СТЕ и ССЕ, изготвен е 
доклада и делото е насрочено в о.с.з. за 03.02.2021г. В това съдебно заседание 
са приключили устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение в срок. Решението е постановено на 24.02.2022г. 

Гр.д. № 6631/2020г. е образувано и разпределено на 22.12.2020г. по иск с 
правна квалификация чл. 124 ГПК, депозиран предния ден. Видно от 
приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия Янев. Върху 
исковата молба е поставен печат за образуване с подпис на зам. председател. С 
разпореждане от 30.12.2020г. по чл. 131 ГПК препис от исковата молба е 
изпратен на ответника. Съобщението се е върнало в цялост, с разпореждане от 
13.01.2021г.  е извършена справка за актуален адрес, а съобщението е връчено  
по реда на чл. 47 ГПК. С определение от 19.02.2021г. е допуснато назначаването 
на особен представител. С определение от 25.02.2021г. е назначен особен 
представител и му е изпратен препис от исковата молба. Отговор е депозиран 
на 09.03.2021г. С определение по чл. 140 ГПК от 14.04.2021г. е изготвен и 
съобщен доклада, доказателствата са приети, допусната е СТЕ и делото е 
насрочено в о.с.з. за 02.07.2021г. В този ден делото е преразпределено на доклад 
на съдия Кирилова, съгласно Заповед № 354/01.07.2021г. Проведени са две 
съдебни заседания по доказателствата, а в това на 17.09.2021г. е даден ход по 
същество и делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 
29.09.2021г. 

Гр.д. № 6248/2021г. е образувано и разпределено на 16.12.2021г. по иск с 
правна квалификация чл. 124 ГПК, депозиран в същия ден. Видно от 
приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия Кирилова. Върху 
исковата молба е поставен печат за образуване с подпис на зам. председател. С 
разпореждане от 17.12.2021г. исковата молба е оставена без движение до 
отстраняване на нередовностите в нея, съобщението е връчено на 29.12.2021г., 
а указанията са изпълнени с молба от 05.01.2022г. С разпореждане от 
10.01.2022г. по чл. 131 ГПК препис от исковата молба е изпратен на ответника 
за отговор. Съобщението е връчено на 13.01.2022г. Отговор е депозиран на 
10.02.2022г. С определение по чл. 140 ГПК от 25.02.2022г. са допуснати 
доказателствата, изготвен е доклад и делото е насрочено в о.с.з. за 06.04.2022г., 



 51 

в което е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение в законния срок. Решението е постановено на 13.04.2022г. 

Гр.д. № 3897/2020г. е образувано и разпределено на 03.08.2020г. по иск с 
правна квалификация чл. 422 ГПК, депозиран в същия ден. Видно от 
приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия Милушева. Върху 
исковата молба е поставен печат за образуване с подпис на зам. председател. С 
разпореждане от 13.08.2020г. исковата молба е оставена без движение с 
указания за отстраняване на нередовностите в нея. Съобщение е връчено на 
03.09.2020г., указанията са изпълнени с молба от 10.09.2020г. С разпореждане 
от 15.09.2020г. по чл. 131 ГПК препис от исковата молба е изпратен на 
ответника. Съобщението е връчено  на  05.10.2020г. Отговор е депозиран на 
04.11.2020г. С определение по чл. 140 ГПК от 27.11.2020г. е изготвен и съобщен 
доклада, доказателствата са приети, допусната е СИЕ и делото е насрочено в 
о.с.з. за 21.01.2021г. Проведени са две съдебни заседания по доказателствата, а 
в това на 18.02.2021г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение в законния срок. Решението е постановено на 15.03.2021г. 

Гр.д. № 5772/2021г. е образувано и разпределено на 16.11.2021г. по иск 
за делба, депозиран в същия ден. Видно от приложения протокол за избор, 
делото е докладвано от съдия Динева-Палазова. Върху исковата молба е 
поставен печат за образуване с подпис на зам. председател.С разпореждане от 
17.11.2021г. исковата молба е оставена без движение до отстраняване на 
нередовностите в нея, съобщението е връчено на 01.12.2021г., а указанията са 
изпълнени с молба от 06.12.2021г.  С разпореждане от 05.01.2022г. по чл. 131 
ГПК препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. 
Съобщението е връчено на 18.02.2022г. Отговор е депозиран на 16.03.2022г. С 
определение по чл. 140 ГПК от 24.03.2022г. доказателствата са приети, изготвен 
е доклад и делото е насрочено в о.с.з. за 28.04.2022г., в което е приключило 
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния 
срок. Решение по допускане на делбата е постановено на 19.05.2022г., връчено 
е на страните на 08.06.2022г. и на 09.06.2022г. 

Гр.д. № 3984/2020г. е образувано и разпределено на 05.08.2020г. по иск 
за делба, депозиран предния ден. Видно от приложения протокол за избор, 
делото е докладвано от съдия Алексов. Върху исковата молба е поставен печат 
за образуване с подпис на председателя. С разпореждане от 14.08.2020г. 
исковата молба е оставена без движение с указания за отстраняване на 
нередовностите в нея. Съобщението е връчено на 15.09.2020г., указанията са 
изпълнени с молба от 23.09.2020г. С разпореждане от 09.10.2020г. по чл. 131 
ГПК препис от исковата молба е изпратен на ответника. Съобщението е връчено  
на  12.11.2020г. Отговор не е получен. С определение по чл. 140 ГПК от 
14.01.2021г. е изготвен и съобщен доклада, доказателствата са приети и делото 
е насрочено в о.с.з. за 18.02.2021г. В това съдебно заседание е даден ход по 
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Решение по 
допускане на делбата е постановено на 18.03.2021г., не е обжалвано и е влязло 
в сила. С разпореждане от 14.05.2021г. делото е насрочено във втора фаза на 
делбата за 17.06.2021г. и е допусната СТЕ. В това съдебно заседание делото е 
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изяснено от фактическа страна и е обявено за решаване. Решението е 
постановено на 16.07.2021г. 

Гр.д. № 5696/2021г. е образувано и разпределено на 09.11.2021г. по иск с 
правна квалификация чл. 439, ал. 2 ГПК, депозиран предния ден. Видно от 
приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия Матеева. Върху 
исковата молба е поставен печат за образуване с подпис на зам. председател. С 
разпореждане от 10.11.2021г. по чл. 131 ГПК препис от исковата молба е 
изпратен на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 11.11.2021г. 
Отговор не е депозиран. С определение по чл. 140 ГПК от 15.12.2021г. 
доказателствата са приети, изготвен е доклад и делото е насрочено в о.с.з. за 
25.01.2022г. Проведени са две съдебни заседания по доказателствата, а в това 
на 15.02.2022г. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение в законния срок. Решението е постановено на 09.03.2022г. 

Гр.д. № 5369/2020г. е образувано и разпределено на 08.10.2020г. по 
обективно съединени искове с правна квалификация чл. 124 ГПК, във вр. с чл. 
422 ГПК, депозирани в същия ден. Видно от приложения протокол за избор, 
делото е докладвано от съдия Джамалов. Върху исковата молба е поставен 
печат за образуване с подпис на зам. председател. С разпореждане от 
09.10.2020г. по чл. 131 ГПК препис от исковата молба е изпратен на ответника. 
Отговор е депозиран на 27.10.2020г. С определение по чл. 140 ГПК от 
30.10.2020г. са приети доказателствата, допуснати са СТЕ и ССчЕ и делото е 
насрочено в о.с.з. за 24.11.2020г. Заседанието е отсрочено за 12.01.2021г., 
съгласно Заповед № 725/12.11.2020г. на председателя. В това съдебно заседание 
е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 
12.02.2021г. Решението е постановено на 15.01.2021г. 

Гр.д. № 6234/2021г. е образувано и разпределено на 16.12.2021г. по 
установителен иск, депозиран предния ден. Видно от приложения протокол за 
избор, делото е докладвано от съдия Борисова-Здравкова. Върху исковата 
молба е поставен печат за образуване с подпис на зам. председател. С 
разпореждане от 20.12.2021г. исковата молба е оставена без движение с 
указания за отстраняване на нередовностите в нея. Указанията са изпълнени с 
молба от 07.01.2022г.  С разпореждане от 11.01.2022г. по чл. 131 ГПК препис от 
исковата молба е изпратен на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 
20.01.2022г. Отговор е депозиран на 10.02.2022г. С определение по чл. 140 ГПК 
от 28.02.2022г. са приети доказателствата, докладът е изготвен и съобщен на 
страните и делото е насрочено в о.с.з. за 06.04.2022г. В това съдебно заседание 
съдът е счел делото за изяснено и е обявил, че ще се произнесе с решение в 
законния срок. Решението е постановено на 04.05.2022г. 

Гр.д. № 5365/2020г. е образувано и разпределено на 08.10.2020г. по иск с 
правна квалификация чл. 422 ГПК, депозиран в същия ден. Видно от 
приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия Боснешки. Върху 
исковата молба е поставен печат за образуване с подпис на зам. председател. С 
разпореждане от 09.10.2020г. по чл. 131 ГПК препис от исковата молба е 
изпратен на ответника. Съобщението се е върнало в цялост, а с разпореждане 
от 23.11.2020г. е постановено връчване по реда на чл. 47 ГПК. Извършвани са 
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справки за актуален адрес, съобщението се е връщало в цялост. С разпореждане 
от 16.01.2021г. е изпратено писмо до АК-Перник за определяне на особен 
представител, а с определение от 23.02.2021г. такъв е назначен. и му е изпратен 
препис от исковата молба. Отговор е депозиран на 23.02.2021г. С определение 
по чл. 140 ГПК от 01.03.2021г. са приети доказателствата, допусната е ССчЕ и 
делото е насрочено в о.с.з. за 19.04.2021г. Заседанието е отсрочено за 
12.01.2021г., съгласно Заповед № 725/12.11.2020г. на председателя. Проведени 
са две съдебни заседания по доказателствата, а в това на 17.05.2021г. е даден 
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния 
срок. Решението е постановено на 26.05.2021г. 

Гр.д. № 2763/2021г. е образувано и разпределено на 02.06.2021г. по 
обективно съединени искове с правна квалификация чл. 124 ГПК, във вр. с чл. 
422 ГПК, депозирани предния ден. Видно от приложения протокол за избор, 
делото е докладвано от съдия Боснешки. Върху исковата молба е поставен печат 
за образуване с подпис на зам. председател. С разпореждане от 03.06.2021г. по 
чл. 131 ГПК препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. 
Съобщението е връчено на 04.06.2021г. Отговор е депозиран на 02.07.2021г. С 
определение от 05.07.2021г. е конституирано трето лице помагач и предявения 
иск при условия на евентуалност, е приет за разглеждане. С определение от 
14.07.2021г. препис от обратния иск е изпратен на третото лице, връчен е по 
реда на чл. 47 ГПК, а с разпореждане от 01.10.2021г. е извършена справка за 
актуален адрес. На 07.10.2021г. делото е преразпределено на доклад на съдия 
Тодорова, съгласно Заповед № 608/06.10.2021г. на председателя. С определение 
от 04.11.2021г. е допуснато назначаване на особен представител на третото лице 
помагач, а с определение от 19.11.2021г. такъв е назначен и му е изпратен 
препис от иска. Отговор е депозиран на 21.12.2021г. С определение от 
06.01.2022г. по чл. 140 ГПК доказателствата са приети, докладът е изготвен и 
съобщен на страните, допусната е СТЕ и делото е насрочено в о.с.з. за 
31.01.2022г. В това съдебно заседание са приключили устните състезания и 
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. Решението е 
постановено на 28.02.2022г. 

Гр.д. № 1970/2020г. е образувано и разпределено на 14.05.2020г. по иск с 
правна квалификация чл. 200 KT, депозиран в същия ден. Видно от приложения 
протокол за избор, делото е докладвано от съдия Ненкова. Върху исковата 
молба е поставен печат за образуване с подпис на зам. председател. С 
разпореждане от 15.05.2020г. по чл. 131 ГПК препис от исковата молба е 
изпратен на ответника. Съобщението е връчено на 02.06.2020г. Отговор е 
депозиран на 06.07.2020г. С определение по чл. 140 ГПК от 10.07.2020г. е 
изготвен и съобщен доклада, приети са доказателствата, допусната е СМЕ и 
делото е насрочено в о.с.з. за 02.09.2020г. Проведени са съдебни заседания по 
доказателствата през един, два месеца. Съдебното заседание на 25.11.2020г. е 
отсрочено за 20.01.2021г., съгласно Заповед № 725/12.11.2020г. на 
председателя, във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната. В 
съдебното заседание, проведено на 17.03.2021г. е даден ход по същество и съдът 
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е обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. Решението е 
постановено на 29.03.2021г. 

Гр.д. № 5078/2021г. е образувано и разпределено на 27.09.2021г. по иск с 
правна квалификация чл. 439 ГПК, депозиран на 24.09.2021г. Видно от 
приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия Маринова-Стоева. 
Върху исковата молба е поставен печат за образуване с подпис на зам. 
председател. С разпореждане от 04.10.2021г. исковата молба е оставенз без 
движение с указания за отстраняване на нередовностите в нея. Указанията са 
изпълнени с молба от 19.10.2021г. С разпореждане от 21.10.2021г. по чл. 131 
ГПК препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. 
Съобщението е връчено на 22.10.2021г. Отговор не е получен. С определение 
от 29.11.2021г. по чл. 140 ГПК доказателствата са приети, докладът е изготвен 
и съобщен и делото е насрочено в о.с.з. за 21.01.2022г. В товасъдебно заседание 
са приключили устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение в законния срок. Решението е постановено на 17.02.2022г. 

Гр.д. № 6363/2020г. е образувано и разпределено на 03.12.2020г. по иск с 
правна квалификация чл. 124 ГПК, депозиран в същия ден. Видно от 
приложения протокол за избор, делото е докладвано от съдия Костадинова. 
Върху исковата молба е поставен печат за образуване с подпис на зам. 
председател. С разпореждане от 07.12.2020г. по чл. 131 ГПК препис от исковата 
молба е изпратен на ответника. Съобщението е връчено на 06.01.2021г. Отговор 
е депозиран на 14.01.2021г. С определение по чл. 140 ГПК от 25.01.2021г. е 
изготвен и съобщен доклада, приети са доказателствата и делото е насрочено в 
о.с.з. за 01.03.2021г. В това съдебно заседание е даден ход по същество и съдът 
е обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. Решението е 
постановено на 26.03.2021г. 

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

г. се установи, че всички дела са образувани и разпределяни на случаен принцип 
в деня на подаване на исковата молба или на следващия ден и физически са 
предавани на съдията-докладчик в деня на образуване. В кориците на всички 
дела са приложени протоколи от случайното разпределение, а върху исковите 
молби е полаган печат за образуване, подписан от председателя или заместник 
председател. Делата са администрирани на следващия ден или най-късно до 
седмица след образуването, с изключение на периода на съдебна ваканция, 
когато делата са администрирани след девет, десет дни. Разпорежданията по чл. 
131 ГПК са постановени в рамките от един ден до две седмици след образуване 
на делото, или отстраняване на нередовностите в исковата молба, а по 
изключение след един, два месеца (гр.д. № 5772/2020г. и гр.д. № 1180/2020г.). 
Определенията по чл. 140 ГПК са постановени в рамките от един ден до две 
седмици след депозиране на отговор по исковата молба или след изтичане на 
срока за отговор, с изключение на гр.д. № 6631/2020г., по което определението 
е постановено месец и пет дни след депозиране на отговора. С определенията 
са изготвяни проекти на доклад, допускано е събирането на доказателства и са 
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насрочвани открити съдебни заседания в рамките на един - два месеца. В някои 
случаи с определението по чл. 140 ГПК, съдът е допускал доказателствата, 
представени с исковите молби, а в други случаи ги е приемал и прилагал по 
делото. Съдебните заседания са провеждани в интервали от един месец, в редки 
случаи два месеца. Когато делото е отлагано по доказателствата, следващите 
съдебни заседания са насрочвани в същия интервал. По някои от делата 
съдебните заседания са отсрочвани, поради въведената в цялата страна - 
извънредна епидемична обстановка. Решенията са постановени в рамките от 
седмица до месец. 

Не бяха констатирани пропуски или забави по този вид производства, с 
посочените по-горе изключения. 
 

Граждански дела с кратки процесуални срокове,  
образувани през 2020 г. и през 2021 г. 

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

      За 2020 г. са образувани общо 56 броя дела, по съдии както следва: 
 

Състав Съдия броя 

1 Ивета Иванова 0 

1 Ивайло Колев 5 

2 Адриан Янев 7 

3 Мария Милушева 5 

4 Михаил Алексов 9 

6 Диана Матеева 3 

7 Явор Джамалов 6 

8 Борислава Борисова 2 

9 Петър Боснешки 9 

10 Камелия Ненкова 4 

11 Кристина Костадинова 6 

2020                                                   ОБЩО 56 

      
       За 2021г. са образувани общо 46 броя дела, по съдии както следва: 
 

Състав Съдия броя 

1 Ивайло Колев 3 

2 Адриан Янев 0 

2 Симона Кирилова 2 

3 Мария Милушева 3 

3 Мариета Динева 0 

4 Михаил Алексов 6 

6 Диана Матеева 4 

7 Явор Джамалов 7 

8 Борислава Борисова 2 
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9 Петър Боснешки 3 

9 Татяна Тодорова 2 

10 Камелия Ненкова 8 

10 Маринела Стоева 0 

11 Кристина Костадинова 6 

2021                                                   ОБЩО 46 

 
Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда 

на бързото производство – искове по СК за издръжки и по КТ:  
Гр. дело № 5668/2020г. – Исковата молба по чл. 143, във вр.чл. 149 СК е 

подадена в съда на 27.10.2020г., делото е образувано и разпределено в същия 
ден, на доклад на съдия Колев. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 27.10.2020г. 
препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. Съобщението се 
е върнало в цялост. Извършена е справка за актуален адрес и справка НОИ за 
актуален трудов договор. Съобщението е връчено по реда на чл. 47 ГПК. С 
определение от 22.02.2021г. е изпратено искане до АК-Перник за определяне 
на особен представител, а с определение от 25.02.2021г. такъв е назначен. 
Препис от исковата молба е връчен на 09.03.2021г., отговор е депозиран на 
29.03.2021г., а с определение от 30.03.2021г. съдът е изготвил доклад по делото, 
допуснал е и е приел представените с исковата молба доказателства и е 
насрочил о.с.з. на 22.04.2021г. – съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, 
т.1 ГПК. С определението съдът е указал да се уведоми ДСП гр. Перник с оглед  
изпращане на представител и за изготвяне на социален доклад. В съдебното 
заседание на 22.04.2021г. е даден ход, делото е отложено за 13.05.2021г. до 
предоставяне на социалния доклад и на ДСП са дадени указания. В това 
съдебно заседание социалния работник е поискал допълнително време за 
запознаване с материалите. Социалният доклад е депозиран на 25.05.2021г. В 
съдебното заседание, проведено на 27.05.2021г. е приключило съдебното 
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 10.06.2021г. Датата, 
вписана в съдебния акт е обявената – 10.06.2021г. Решението е влязло в сила и 
върху него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист. По делото е 
издадено и разпореждане от 13.09.2021г. за издаване на изпълнителен лист.  
Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК, чл. 315,ал.2 и чл. 406,ал.3 ГПК. 

Гр. дело № 223/2021г. – Исковата молба по чл. 150, във вр.чл. 143 СК е 
подадена в съда на 19.01.2021г., делото е образувано и разпределено в същия 
ден, на доклад на съдия Колев. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 19.01.2021г. 
препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. Съобщението се 
е върнало в цялост. Извършена е справка за актуален адрес и справка НОИ за 
актуален трудов договор. Съобщението е връчено по реда на чл. 47 ГПК. С 
определение от 16.08.2021г. е изпратен искане до АК-Перник за определяне на 
особен представител, а с определение от 23.08.2021г. такъв е назначен. Препис 
от исковата молба е връчен на 24.08.2021г., а отговор е депозиран на 
27.08.2021г. С определение от 30.08.2021г. съдът е изготвил доклад по делото, 
допуснал е и е приел представените с исковата молба доказателства и е 
насрочил о.с.з. на 23.09.2021г. – съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, 
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т.1 ГПК. С определението съдът е указал да се уведоми ДСП гр. Перник с оглед  
изпращане на представител и за изготвяне на социален доклад. Социалнен 
доклад е представен по делото на 21.09.2021г. В съдебното заседание на 
23.09.2021г. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение на 07.10.2021г. Датата, вписана в съдебния акт е обявената 
– 07.10.2021г. Решението е влязло в сила и върху него е направено отбелязване 
за издаден изпълнителен лист. По делото е издадено и разпореждане от 
15.11.2021г. за издаване на изпълнителен лист.  Спазени са изискванията по чл. 
316 ГПК, чл. 315,ал.2 и чл. 406,ал.3 ГПК. 

Гр. дело № 313/2020г. – Исковата молба по чл. 178, във вр.чл. 187 ЗМВР 
е подадена в съда на 16.01.2020г., делото е образувано и разпределено в същия 
ден, на доклад на съдия Янев. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 16.01.2020г. 
препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. Съобщението е 
връчено на 21.01.2020г. Отговор не е депозиран. С определение от 21.02.2020г. 
съдът е изготвил доклад по делото, допуснал и приел е представените с 
исковата молба доказателства, допуснал е СИЕ и е насрочил о.с.з. на 
11.03.2020г. – съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. С 
определение от 26.02.2020г. съдът е докладвал молба за оттегляне на исковите 
претенции и е прекратил производството по делото. 

Гр. дело № 3577/2021г. – Исковата молба по чл. 150, във вр.чл. 143 СК е 
подадена в съда на 06.07.2021г., делото е образувано и разпределено в същия 
ден, на доклад на съдия Кирилова. С разпореждане от 06.07.2021г. исковата 
молба е оставена без движение с указания за отстраняване на нередовностите в 
нея. Съобщението е връчено на 20.07.2021г., указанията са изпълнени с молба 
от 26.07.2021г. С разпореждане по чл. 131 ГПК в същия ден препис от исковата 
молба е изпратен на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 
24.08.2021г., а отговор е депозиран на 14.09.2021г. С определение в същия ден 
съдът е изготвил доклад по делото, приел е представените с исковата молба 
доказателства и е насрочил о.с.з. на 01.10.2021г. – съобразно триседмичния 
срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. С определението съдът е задължил ДСП гр. 
Перник да изготви социален доклад. В това съдебно заседание не е даден ход 
по молба на процесуалния представител на ищеца и делото е отложено за 
22.10.2021г.  Социалнен доклад е представен по делото на 21.10.2021г. В 
съдебното заседание на 22.10.2021г. производството е отложено за събиране на 
доказателства за 10.11.2021г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение на 24.11.2021г. Решението е постановено 
на 22.11.2021г., влязло е в сила и върху него е направено отбелязване за издаден 
изпълнителен лист. Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК, чл. 315,ал.2 и чл. 
406,ал.3 ГПК. 

Гр. дело № 2211/2020г. – Исковата молба по чл. 344, във вр.чл. 225 КТ е 
подадена в съда на 26.05.2020г., делото е образувано и разпределено в същия 
ден, на доклад на съдия Милушева. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 
26.05.2020г. препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. 
Съобщението е връчено на 22.06.2020г., а отговор е депозиран на 20.07.2020г. 
С определение от 21.07.2020г. съдът е изготвил доклад по делото, приел е 
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представените с исковата молба доказателства и е насрочил о.с.з. на 
13.08.2020г. – съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. В това 
съдебно заседание производството е отложено за събиране на доказателства за 
17.09.2020г., в което е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще 
се произнесе с решение на 16.10.2020г. Решението е постановено на 
14.10.2020г. – в едномесечен срок. Не са спазени изискванията на чл. 316 ГПК. 

Гр. дело № 320/2021г. – Исковата молба по чл. 150, във вр.чл. 143 СК е 
подадена в съда на 28.01.2021г., делото е образувано и разпределено в същия 
ден, на доклад на съдия Кирилова. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 
28.01.2021г. препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. 
Съобщението е връчено на 15.02.2021г., а отговор е депозиран на 12.03.2021г. 
С определение в същия ден съдът е изготвил доклад по делото, приел 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. С 
определението съдът е дал указания на ДСП гр. Перник за изпращане на 
представител в съдебното заседание, или да представи социален доклад по 
делото. Социалнен доклад е представен по делото на 31.03.2021г. В съдебното 
заседание на 08.04.2021г. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че 
ще се произнесе с решение на 22.04.2021г. Решението е постановено на 
20.04.2021г., влязло е в сила и върху него е направено отбелязване за издаден 
изпълнителен лист. Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК, чл. 315,ал.2 и чл. 
406,ал.3 ГПК. 

Гр. дело № 317/2020г. – Исковата молба по чл. 178, във вр.чл. 187 ЗМВР 
е подадена в съда на 16.01.2020г., делото е образувано и разпределено в същия 
ден, на доклад на съдия Алексов. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 16.01.2020г. 
препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. Съобщението е 
връчено на 21.01.2020г., а отговор е депозиран на 21.02.2020г. С рзпореждане в 
същия ден съдът е изготвил доклад по делото, приел е представените с исковата 
молба доказателства, допуснал е СИЕ и е насрочил о.с.з. на 05.03.2020г. – 
съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. С определение от 
26.02.2020г. е докладвана молба за оттегляне на исковите претенции и 
производството е прекратено. 

Гр. дело № 854/2021г. – Исковата молба по чл. 143, във вр.чл. 149 СК е 
подадена в съда на 01.03.2021г., делото е образувано и разпределено в същия 
ден, на доклад на съдия Алексов. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 01.03.2021г. 
препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. Съобщението е 
връчено на 23.03.2021г., а отговор е депозиран на 29.03.2021г. С определение 
от 30.03.2021г. съдът е изготвил доклад по делото, приел 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. С определението съдът е задължил 
ДСП гр. Перник да представи по делото социален доклад. Социалнен доклад е 
представен по делото на 07.04.2021г. В съдебното заседание на 08.04.2021г. е 
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение 
на 22.04.2021г. Датата, вписана в съдебния акт е обявената – 22.04.2021г. 
Решението е влязло в сила и върху него е направено отбелязване за издаден 
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изпълнителен лист. Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК, чл. 315,ал.2 и чл. 
406,ал.3 ГПК. 

Гр. дело № 2211/2020г. – Исковата молба по чл. 150, във вр.чл. 143 СК е 
подадена в съда на 10.03.2020г., делото е образувано и разпределено в същия 
ден, на доклад на съдия Матеева. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 
10.03.2020г. препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. 
Съобщението е връчено на 21.05.2020г., а отговор е депозиран на 22.06.2020г. 
С определение от 23.06.2020г. съдът е изготвил доклад по делото, приел е 
представените с исковата молба доказателства и е насрочил о.с.з. на 
07.07.2020г. – съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. С 
определението съдът е указал на ДСП гр. Перник да представи по делото 
социален доклад, депозиран в съда на 06.07.2020г. В съдебното заседание, 
проведено на 07.07.2020г. е постигната съдебна спогодба, одобрена е от съда и 
производството е прекратено.  

Гр. дело № 3788/2021г. – Исковата молба по чл. 150, във вр.чл. 143 СК е 
подадена в съда на 16.07.2021г., делото е образувано и разпределено в същия 
ден, на доклад на съдия Джамалов. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 
16.07.2021г. препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. 
Съобщението се е върнало в цялост, извъшена е справка за актуален адрес на 
ответника, а съобщението е връчено по реда на чл. 47 ГПК. С определение от 
20.09.2021г. е изпратено искане до АК-Перник за определяне на особен 
представител, а с определение от 29.09.2021г. такъв е назначен. Препис от 
исковата молба е връчен на 12.10.2021г., а отговор е депозиран на 03.11.2021г. 
С определение в същия ден съдът е изготвил доклад по делото, приел е 
представените с исковата молба доказателства и е насрочил о.с.з. на 
23.11.2021г. – съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. С 
определението съдът е указал на ДСП гр. Перник да представи по делото 
социален доклад. Социален доклад е представен по делото на 22.11.2021г. В 
съдебното заседание на 23.11.2021г. е приключило съдебното дирене и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение на 30.11.2021г. Решението е постановено 
на 24.11.2021г., влязло е в сила и върху него е направено отбелязване за издаден 
изпълнителен лист. Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК, чл. 315,ал.2 и чл. 
406,ал.3 ГПК. 

Гр. дело № 2424/2020г. – Исковата молба по чл. 150, във вр.чл. 139 и сл. 
СК е подадена в съда на 03.06.2020г., делото е образувано и разпределено в 
същия ден, на доклад на съдия Борисова-Здравкова. С разпореждане по чл. 131 
ГПК от 03.06.2020г. препис от исковата молба е изпратен на ответника за 
отговор. Съобщението се е върнало в цялост, извършена е справка за актуален 
адрес на ответника, а съобщението е връчено на 03.09.2020г. Отговор е 
депозиран на 03.11.2021г.  С определение от 07.10.2020г. съдът е изготвил 
доклад по делото, приел е представените с исковата молба доказателства и е 
насрочил о.с.з. на 20.11.2020г. – в разрез с разпоредбата на чл. 312, ал.1, т.1 
ГПК. Социален доклад е представен по делото на 17.11.2020г. В съдебните 
заседания на 20.11.2020г. и 18.12.2020г. не е даден ход поради нередовно 
призоваване на ответника и производството е отложено за 12.02.2020г., в което 
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е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение 
в едномесечен срок. Решението е постановено на 09.03.2020г. и върху него е 
направено отбелязване за издаден изпълнителен лист. Спазено е изискването на 
чл. 406,ал. 3 ГПК. 

Гр. дело № 6148/2021г. – Исковата молба по чл. 150, във вр.чл. 143 СК е 
подадена в съда на 10.12.2021г., делото е образувано и разпределено в същия 
ден, на доклад на съдия Борисова-Здравкова. С разпореждане по чл. 131 ГПК 
от 10.12.2021г. препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. 
Съобщението е връчено на 23.12.2021г., а отговор е депозиран на 31.12.2021г. 
С определение от 04.01.2022г. съдът е изготвил доклад по делото, приел е 
представените с исковата молба доказателства и е насрочил о.с.з. на 
09.02.2022г. – в разрез с нормата на чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Социалният доклад 
е представен по делото. В съдебното заседание на 09.02.2022г. е приключило 
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 
едномесечен срок. Решението е постановено на 04.03.2022г., влязло е в сила и 
върху него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист. Спазено е 
изискването по чл. 406,ал.3 ГПК. 

Гр. дело № 2786/2021г. – Исковата молба по чл. 150, във вр.чл. 143 СК е 
подадена в съда на 04.06.2021г., делото е образувано и разпределено в същия 
ден, на доклад на съдия Боснешки. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 
04.06.2021г. препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. 
Съобщението е връчено на 13.06.2021г., а отговор е депозиран на 12.07.2021г. 
С определение от 13.07.2021г. съдът е изготвил доклад по делото, приел е 
представените с исковата молба доказателства и е насрочил о.с.з. на 
26.07.2021г. – съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. С 
определението съдът е указал на ДСП гр. Перник да изпрати представител или 
да представи социален доклад по делото. В съдебното заседание на 26.07.2021г. 
е прието становището на социалния работник, приключило е съдебното дирене 
и съдът е обявил, че ще се произнесе с неприсъствено решение в срок. 
Решението е постановено на 29.07.2021г. Спазени са изискванията по чл. 316 
ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК. 

Гр. дело № 5006/2021г. – Исковата молба по чл. 150, във вр.чл. 143 СК е 
подадена в съда на 17.09.2021г., делото е образувано и разпределено в същия 
ден, на доклад на съдия Боснешки. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 
17.09.2021г. препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор. 
Съобщението е връчено на 21.09.2021г., а отговор е депозиран на 14.10.2021г.  
Съгласно Заповед № 608/07.10.2021г. на председателя, делото е 
преразпределено на доклад на съдия Тодорова. С разпореждане от 14.10.2021г. 
съдът е изготвил доклад по делото, приел е представените с исковата молба 
доказателства и е насрочил о.с.з. на 01.11.2021г. – съобразно триседмичния 
срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. С определението съдът е указал на ДСП гр. 
Перник да изпрати представител или да представи социален доклад по делото. 
В съдебното заседание на 01.11.2021г. е допусната и одобрена постигнатата 
спогодба и производството е прекратено.  
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Гр. дело № 238/2020г. – Исковата молба по чл. 143 СК е подадена в съда 
на 13.01.2020г., делото е образувано и разпределено в същия ден, на доклад на 
съдия Ненкова. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 13.01.2020г. препис от 
исковата молба е изпратен на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 
05.01.2020г. Отговор е депозиран на 13.02.2021г. С определение от 13.02.2020г. 
съдът е изготвил доклад по делото, приел е представените с исковата молба 
доказателства и е насрочил о.с.з. на 26.02.2020г. – съобразно триседмичния 
срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. В това съдебно заседание не е даден ход поради 
нередовно призоваване на ответника и производството е отложено за 
11.03.2020г., което е пренасрочено за 27.05.2020г. съгласно Заповед № 
224/10.04.2020г. на председателя във връзка с епидемиологичната обстановка в 
цялата страна. В съдебното заседание на 27.05.2020г. е прието становището на 
социалния работник, приета и одобрена е постигнатата между страните 
спогодба и производството е прекратено. 

Гр. дело № 2474/2020г. – Исковата молба по чл. 139 СК е подадена в съда 
на 05.06.2020г., делото е образувано и разпределено в същия ден, на доклад на 
съдия Костадинова. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 05.06.2020г. препис от 
исковата молба е изпратен на ответника за отговор. Съобщението се е върнало 
в цялост и е връчено по реда на чл. 47 ГПК. С определение от 17.07.2020г. е 
изискано от АК-Перник определянето на особен представител на ответника, а 
с определение от 31.07.2020г. такъв е назначен. Препис от исковата молба е 
връчен на 11.08.2020г. Отговор е депозиран на 31.08.2020г. С разпореждане в 
същия ден съдът е изготвил доклад по делото, приел е представените с исковата 
молба доказателства и е насрочил о.с.з. на 14.09.2020г. – съобразно 
триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. В това съдебно заседание е даден 
ход, прието е искането за оттегляне на претенцията и производството е 
прекратено. 
 

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. Първоначалното 
администриране е в деня на образуване и разпределение на делата. Върху 
исковите молби е полаган печат за образуване на делата. Различия съществуват 
в акта, с който съдът обявява доклада по делото и  насрочва о.с.з. – част от 
съдиите са постановили определение, а други - разпореждане по чл. 312, ал.2 
ГПК. Констатирано бе, че по всички проверени дела е изготвян доклад, според 
изискването по чл. 312 ГПК. Съдът се е произнасял по допустимостта на 
представените с исковата молба доказателства и почти при всички случаи ги е 
приемал още с акта за насрочване. Спазван е триседмичният срок, в който съдът 
насрочва о.с.з., според разпоредбата на чл. 312, ал.1, т.1 ГПК, с редки 
изключения. Съдебното дирене е приключвало в едно до две съдебни 
заседания, проведени през кратки интервали от време. По някои от делата съдът 
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е прилагал чл. 315, ал.2 ГПК като е посочвал е деня, в който ще обяви 
решението си, а по други дела е обявявал, че ще се произнесе с решение в срок. 
Обявената дата винаги е спазвана, а по някои от делата съдебният акт е 
постановен и по-рано. Двуседмичният срок по чл. 316 ГПК е спазван, с 
констатираните по-горе изключения. 

В хода на проверката, на проверяващия екип бе предоставено решение от 
проведеното на 21.07.2022 г. обсъждане на съдиите от Гражданско отделение 
при Районен съд-Перник, при което единодушно е прието, че делата, 
образувани по реда на чл. 146, във вр. с чл. 150 СК, занапред ще бъдат 
разглеждани по реда на общия исков ред, а не като бързи производства. 

 
     Граждански дела по Закона за закрила на детето  
  

За 2020 г. са образувани общо 58 броя дела, по съдии както следва:  
 

Състав Съдия броя 

1 Ивета Иванова 0 
1 Ивайло Колев 4 
2 Адриан Янев 7 
3 Мария Милушева 5 
4 Михаил Алексов 6 
6 Диана Матеева 6 
7 Явор Джамалов 6 
8 Борислава Борисова 6 
9 Петър Боснешки 5 

10 Камелия Ненкова 5 
11 Кристина Костадинова 8 

                                     ОБЩО 58 

 
За 2021 г. са образувани общо 57 броя дела, по съдии както следва: 
 

Състав Съдия броя 

1 Ивайло Колев 6 
2 Адриан Янев 0 
2 Симона Кирилова 2 
3 Мария Милушева 2 
3 Мариета Динева 1 
4 Михаил Алексов 2 
6 Диана Матеева 5 
7 Явор Джамалов 5 
8 Борислава Борисова 6 
9 Петър Боснешки 7 
9 Татяна Тодорова 2 

10 Камелия Ненкова 8 
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10 Маринела Стоева 2 
11 Кристина Костадинова 9 

                                      ОБЩО 57 

 
Проверката на образувани по реда на ЗЗДт, избрани на случаен принцип 

дела, установи следното:  
Гр.д. № 5824/2020 г.- на доклад на съдия Ивайло Колев. Делото е 

образувано на 30.10.2020 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С определение в зз от 05.11.2020 г. съдът е докладвал 
молбата и е насрочил о.с.з. за 10.12.2020 г. В сз на 10.12.2020 г. делото е обявено 
за решаване. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения 
срок. С решение от 18.12.2020 г. е настанено на основание чл. 26 във връзка с 
чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЗДт малолетно дете в приемно семейство за срок от 2 години 
или до настъпване на основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 
ЗЗДт. 

Гр.д. № 5850/2021 г. – на доклад на съдия Ивайло Колев. Делото е 
образувано на 23.11.2021 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С определение в зз от 29.11.2021 г. съдът е насрочил 
осз за 27.01.2022 г. В сз на 27.01.2022 г. делото е обявено за решаване. С 
решение от 04.02.2022 г. е настанено дете в кризисен център за срок от 6 месеца 
или до настъпване на основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 
ЗЗДт. 

Гр.д. № 1785/2021 г. – на доклад на съдия Адриан Янев. Делото е 
образувано на 21.04.2020 г. по молба с правно основание  чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е на 22.04.2020 г. С определение от 24.04.2020 г. съдът е насрочил 
осз за 03.06.2020 г. В сз на 03.06.2020 г. делото е обявено за решаване. Съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение на 24.06.2020 г. С решение от 08.06.2020 
г. е настанено малолетното дете в семейство за срок от една година или до 
настъпване на основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 5366/2021 г. – на доклад на съдия Симона Кирилова. Делото е 
образувано на 18.10.2021 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С определение от 19.10.2021 г. е насрочено осз за 
17.11.2021 г. В сз на 17.11.2021 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от 
24.11.2021 г. е продължено настаняването на малолетно дете в Център за 
настаняване от семеен тип за срок от 2 години или до настъпване на 
основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 5292/2020 г. – на доклад на съдия Мария Милушева. Делото е 
образувано на 01.10.2020 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С определение от  27.10.2020 г. е насрочено осз за 
26.11.2020 г. С разпореждане от 19.11.2020 г. сз е преносрочено за 17.12.2020 
г., съгласно заповед от 12.11.2020 г. на председателя на Районен съд - Перник. 
В сз на 17.12.2020 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от 15.01.2021 г. е 
настатено малолетно дете в семейството на роднините му за срок до 
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навършване на пълнолението на детето или до настъпване на основанията за 
прекратяване на настаняването по чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 2167/2021 г. – на доклад на съдия Мария Милушева. Делото е 
образувано на 05.05.2021 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С определение от 19.05.2021 г. е насрочено осз за 
01.07.2021 г. В сз на 01.07.2021 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от 
06.07.2021 г. е настанено малолетно дете в приемно семейство за срок от 1 
година или до настъпване на основанията за прекратяване на настаняването по 
чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 5797/2021 г. – на доклад на съдия Мариета Динева. Делото е 
образувано на 18.11.2021 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С определение от 18.11.2021 г. е насрочено осз за 
25.11.2021 г. В сз на 25.11.2021 г. не е даден ход на делото поради нередовно 
призоваване на Районна прокуратура – Перник, насрочено за 09.12.2021 г. В сз 
на 09.12.2021 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от 07.01.2022 г. е 
настатнено малолетно дете в приемно семейство за срок до навършване на 
пълнолетие или до настъпване на основанията за прекратяване на 
настаняването по чл. 29 ЗЗДт. 

 Гр.д. № 4620/2020 г. – на доклад на съдия Михаил Алексов. Делото е 
образувано на 28.08.2020 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределно е същия ден. С разпореждане от 31.08.2020 г. е насрочено осз за 
17.09.2020 г. В сз на 17.09.2020 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от 
09.10.2020 г. е настанено малолетно лице в център за срок от 1 година или до 
настъпване на основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 1836/2021 г. – на доклад на съдия Михаил Алексов. Делото е 
образувано на 16.04.2021 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С разпореждане от 16.04.2021 г. е насрочено осз за 
13.05.2021 г. В сз на 13.05.2021 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от 
11.06.2021 г. е настанено малолетно дете в семейство до навършване на 
пълнолетие или до настъпване на основанията за прекратяване на 
настаняването по чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 122/2020 г. – на доклад на съдия Диана Матева. Делото е 
образувано на 08.01.2020 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С определение от 09.01.2020 г. е насрочено осз за 
04.02.2020 г. В сз на 04.02.2020 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от 
06.02.2020 г. е настанено малолетно лице в семейство до навършване на 
пълнолетие или до настъпване на основанията за прекратяване на 
настаняването по чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 4717/2021 г. – на доклад на съдия Диана Матеева. Делото е 
образувано на 26.08.2021 г. по молба с правно основание чл. 30 във връзка с чл. 
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29 ЗЗДт. Разпределено е същия ден. С определение от 27.08.2021 г. е насрочено 
осз за 28.09.2021 г. В сз на 28.09.2021 г. делото е обявено за решаване. Съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от 
07.11.2021 г. е прекратено настаняването на малолетно дете в приемно 
семейство и реинтегрирано в семейството на майката. 

Гр.д. № 482/2020 г. – на доклад на съдия Явор Джамалов. Делото е 
образувано на 28.01.2020 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределно е същия ден. С определение от 29.01.2020 г. е насрочено осз за 
25.02.2020 г. В сз на 25.02.2020 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение не по-късно от 25.03.2020 г. С решение от 
26.02.2020 г. малолетно дене е наснанено в център за срок от 1 година или до 
настъпване на основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 118/2021 г. – на доклад на съдия Явор Джамалов. Делото е 
образувано на 13.01.2021 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разределено е същия ден. С определение от 14.01.2021 г. е насроечоно осз за 
09.02.2021 г. В сз на 09.02.2021 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение не по-късно то 09.03.2021 г. С решение от 
09.02.2021 г. малолелно дете е настанено в приемно семейство за срок от 1 
години или до настъпване на основанията за прекратяване на настаняването по 
чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 3452/2020 г. – на доклад на съдия Борислава Борисова. Делото е 
образувано на 14.07.2020 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С определение от 16.07.2020 г. е насрочено осз за 
21.08.2020 г. В сз на 21.08.2020 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение в месечен срок. С решение от 15.09.2020 г. е 
настането малолетно дете в център за срок от 1 година или до настъпване на 
основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 2985/2021 г. – на доклад на съдия Борислава Борисова. Делото е 
образувано на 14.06.2021 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С определение от 14.06.2021 г. е насрочено осз за 
14.07.2021 г. В сз на 14.07.2021 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение в месечен срок. С решение от 10.08.2021 г. е 
настанено малолетно лице в приемно семейство за срок от 2 години или до 
настъпване на основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 6104/2020 г. – на доклад на съдия Петър Боснешки. Делото е 
образувано на 13.11.2020 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С разпореждане от 16.11.2020 г. е насрочено осз за 
14.12.2020 г. В сз на 14.12.2020 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение в месечен срок. С решение от 16.12.2020 г. е 
оставено без уважение искането на дирекция „Социално подпомагане“ за 
настаняване на малолетно лице в Кризисен център за деца – Перник. 

Гр.д. № 4733/2021 г. – на доклад на съдия Петър Боснешки. Делото е 
образувано на 30.08.2021 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределно е същия ден. С определение от 31.08.2021 г. е насрочено осз за 
27.09.2021 г. В сз на 27.09.2021 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, 
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че ще се произнесе с решение в законния срок. С решение от 07.10.2021 г. е 
настанено малолетно дете в приемно семейство за срок от 1 година или до 
настъпване на основанията за прекратяване на настаняването по чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 5798/2021 г. – на доклад на съдия Татяна Тодорова. Делото е 
образувано на 18.11.2021 г. по молба с правно снование чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С определение от 18.11.2021 г. е насрочено осз за 
06.12.2021 г. В сз на 06.12.2021 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от 
20.12.2021 г. е настанено малолетно лице в Кризисен център за деца - Перник 
за срок от 6 месеца или до настъпване на основанията за прекратяване на 
настаняването по чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 4734/2020 г. – на доклад на съдия Камелия Ненкова. Делото е 
образувано на 02.09.2020 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С определение от 03.09.2020 г. е насрочено осз за 
16.09.2020 г. Сз на 16.09.2020 г. е отложено поради неявяване на свидетел – 
приемен родител, насрочено е за 30.09.2020 г. В сз на 30.09.2020 г. делото е 
обявено за решаване. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 
законоустановения срок. С решение от 21.10.2020 г. е прекратено настаняването 
на малолетно дете в приемно семейство и е настанено в друго приемно 
семейство за срок от 1 година или до настъпване на основанията за 
прекратяване на настаняването по чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 4012/2021 г. – на доклад на съдия Камелия Ненкова. Делото е 
образувано на 29.07.2021 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С определение от 29.07.2021 г. е насрочено осз за 
25.08.2021 г. В сз на 25.08.2021 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от 
30.08.2021 г. е настанено непълнолетно дете в кризисен център за срок от 6 
месеца или до настъпване на основанията за прекратяване на настаняването по 
чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 5220/2021 г. – на доклад на съдия Маринела Стоева. Делото е 
образувано на 05.10.2021 г. по молба с правно снование чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С определение от 06.10.2021 г. е насрочено осз за 
20.10.2021 г. Сз на 20.10.2021 г. е отложено поради нередовно призоваване на 
заинтересовани страни за 26.11.2021 г. В сз на 26.11.2021 г. делото е обявено за 
решаване. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения 
срок. С решение от 29.11.2021 г. е продължено настаняването на малолетно дете 
в приемно семейство за срок от 2 години или до настъпване на основанията за 
прекратяване на настаняването по чл. 29 ЗЗДт. 

Гр.д. № 3040/2020 г. – на доклад на съдия Кристина Костадинова. Делото 
е образувано на 29.06.2020 г. по молба с правно основание чл. 26 ЗЗДт. 
Разпределено е същия ден. С определение от 29.06.2020 г. е насрочено осз за 
03.08.2020 г. В сз на 03.08.2020 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от 
31.08.2020 г. е настанено малолетно дете в приемно семейство за срок от 1 
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година или до настъпване на основанията за прекратяване на настаняването по 
чл. 29 ЗЗДт. 

 Гр.д. № 6194/2021 г. –на доклад на съдия Кристина Костадинова. Делото 
е образувано на 14.12.2021 г. по молба с правно снование чл. 26 ЗЗДт.  
Разпределно е същия ден. С определение от 14.12.2021 г. е насрочено осз за 
17.01.2022 г. В сз на 17.01.2022 г. делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение в едномесечен срок. С решение от 07.02.2022 г. е 
отхвърлено искането на дирекция „Социално подпомагане“ за настаняване на 
непълнолетно лице в кризисен център. 

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

всички те са образувани и разпределяни в деня на подаване на молбите в съда, с 
изключение на гр.д. № 1785/2021 г. – разпределено на следващия ден. Съдът в 
същия ден или в 3- дневен от постъпване на искането в съда /изключенията 
посочени по-горе са свързани с отпуск по болест на съдията - докладчик/, 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, по изключение в 2 съдебни заседания. Следващи съдебни заседания 
са провеждани след месец или в по – кратки срокове. Спазен е 
законноустановения едномесечен срок по чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето, 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 69 броя дела, по съдии както следва: 
 

Състав Съдия броя 

1 Ивета Иванова 1 
1 Ивайло Колев 4 
2 Адриан Янев 9 
3 Мария Милушева 8 
4 Михаил Алексов 6 
6 Диана Матеева 6 
7 Явор Джамалов 8 
8 Борислава Борисова 5 
9 Петър Боснешки 7 

10 Камелия Ненкова 7 
11 Кристина Костадинова 8 

                                                                               ОБЩО 69 

 
 
За 2021 г. са образувани общо 67 броя дела, по съдии както следва: 
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Състав Съдия броя 

1 Ивайло Колев 8 
2 Адриан Янев 0 
2 Симона Кирилова 4 
3 Мария Милушева 5 
3 Мариета Динева 1 
4 Михаил Алексов 10 
6 Диана Матеева 7 
7 Явор Джамалов 8 
8 Борислава Борисова 6 
9 Петър Боснешки 6 
9 Татяна Тодорова 4 

10 Камелия Ненкова 2 
10 Маринела Стоева 0 
11 Кристина Костадинова 6 

                                                                               ОБЩО 67 

 
Проверката на случайно избраните дела, образувани по реда на ЗЗДН, 

установи следното:  
Гр.д. № 449/2020 г. – на доклад на съдия Ивета Иванова. Делото е 

образувано и разпределено на 27.01.2020 г. по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. На 27.01.2020 г. е 
издадена заповед за незабавна защита. С определение от 27.01.2020 г. в зз съдът 
е докладвал молбата, дал е указания за издаване на заповед за незабавна защита 
и е насрочил осз за 20.02.2020 г. На 13.02.2020 г. делото е преразпределно на 
съдия Адриан Янев. В сз на 20.02.2020 г. е приключило съдебното дирене и 
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение същия ден. В същия ден е обявено 
съдебно решение. На същата дата е издадена и заповед за защита. С 
разпореждане от 20.08.2020 г. в зз е указано да се издаде изпълнителен лист за 
присъдени разноски и да се извърши надлежно отбелязване върху съдебното 
решение на основание чл. 406, ал. 3 ГПК. Указанията са изпълнени и върху 
решението е положен печат за издаден изпълнителен лист.  

Гр.д. № 6491/2020 г. – на доклад на съдия Ивайло Колев. Делото е 
образувано и разпределно на 16.12.2020 г. по молба по реда на Закона за защита 
от домашното насилие, подадена в същия ден. На 16.12.2020 г. е издадена 
заповед за незабавна защита. С определение в зз от 16.12.2020 г. съдът е 
насрочил осз за 14.01.2021 г. В сз на 14.01.2021 г. е приключило съдебното 
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение същия ден. В същия ден 
е обявено съдебно решение. На същата дата е издадена и заповед за защита. С 
разпореждане от 01.02.2021 г. в зз е указано да се издаде изпълнителен лист за 
присъдени разноски и да се извърши надлежно отбелязване върху съдебното 
решение на основание чл. 406, ал. 3 ГПК. Указанията са изпълнени и върху 
решението е положен печат за издаден изпълнителен лист.  
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Гр.д. № 4741/2021 г. – на доклад на съдия Ивайло Колев. Делото е 
образувано и разпределено на 31.08.2021 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. На 31.08.2021 г. е 
издадена заповед за незабна защита. С определение в зз от 31.08.2021 г. съдът е 
насрочил осз за 30.09.2021 г. Сз на 30.09.2021 г. е отложено за изискване от РП- 
Перник на копие от прокурорска преписка. Сз на 28.10.2021 г. е отложено 
поради неполучаване на прокурорска преписка. Сз на 04.11.2021 г. е  отложено 
за изготвяне на социален доклад и събиране на доказателства по досъдебно 
производство. В сз на 13.01.2022 г. е приключило съдебното дирене и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение на 14.01.2022 г. в осз. Решението е 
постановено в осз на обявената дата – 14.01.2022 г. На същата дата е издадена 
и заповед за защита. Решението е обжалвано пред Окръжен съд - Перник, 
образувано е вгрд № 114/2022 г., по което е постановено решение от 13.04.2022 
г., с което е потвърдено решение на Районен съд - Перник. 

Гр.д. № 6695/2020 г. – на доклад на съдия Адриан Янев. Делото е 
образувано и разпределено на 30.12.2020 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. На 30.12.2020 г. е 
издадена заповед за незабавна защита. С определение от 30.12.2020 г. съдът е 
насрочено осз за 20.01.2021 г. Сз на 20.01.20221 г. е отложено поради нередовно 
призоваване на ответник. В сз на 10.02.2021 г. е приключило съдебното дирене 
и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 12.02.2021 г. в осз. Решението 
е постановено в осз на обявената дата – 12.02.2021 г.  На същата дата е издадена 
и заповед за защита. С разпореждане от 26.04.2021 г. в зз е указано да се издаде 
изпълнителен лист за присъдени разноски и да се извърши надлежно 
отбелязване върху съдебното решение на основание чл. 406, ал. 3 ГПК. 
Указанията са изпълнени и върху решението е положен печат за издаден 
изпълнителен лист.  

Гр.д. № 5869/2021 г. – на доклад на съдия Симона Кирилова. Делото е 
образувано и разпределено на 25.11.2021 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С разореждане от 
25.11.2021 г. е указано на молителката да представи допълнителни 
доказателства. На 25.11.2021 г. постъпва молба от молителката. На 25.11.2021 
г. е издадена заповед за незабавна защита. С определение от 25.11.2021 г. е 
насрочено осз за 08.12.2021 г. Сз на 08.12.2021 г. е отложено поради нередовно 
призоваване на ответник. В сз на 29.12.2021 г. е приключило съдебното дирене 
и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 12.02.2022 г. в осз. Решението 
е постановено в осз на обявената дата – 12.02.2022 г.  На същата дата е издадена 
и заповед за защита. С разпореждане от 15.02.2022 г. в зз е указано да се издаде 
изпълнителен лист за присъдени разноски и да се извърши надлежно 
отбелязване върху съдебното решение на основание чл. 406, ал. 3 ГПК. 
Указанията са изпълнени и върху решението е положен печат за издаден 
изпълнителен лист. 

Гр.д. № 3674/2020 г. – на доклад на съдия Мария Милушева. Делото е 
образувано и разпределено на 20.07.2020 г. , по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. На 20.07.2020 г. е 
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издадена заповед за незабавна защита. С определение от 20.07.2020 г. е 
насрочено осз за 13.08.2020 г. Сз на 13.08.2020 г. е отложено за събиране на 
доказателства. В сз на 27.08.2020 г. е приключило съдебното дирене и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение на 10.09.2020 г. в осз. Решението е 
постановенона 08.09.2020 г. и е обявено в осз на обявената дата – 10.09.2020 г.  
На 08.09.2020 г. е издадена и заповед за защита. С разпореждане от 08.09.2020 
г. в зз е указано да се издаде изпълнителен лист за присъдени разноски и да се 
извърши надлежно отбелязване върху съдебното решение на основание чл. 406, 
ал. 3 ГПК. Указанията са изпълнени и върху решението е положен печат за 
издаден изпълнителен лист. 

Гр.д. № 684/2021 г. – на доклад на съдия Мария Милушева. Делото е 
образувано и разпределено на 19.09.2021 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. На 19.02.2021 г. е 
издадена заповед за незабавна защита. С определение от 19.02.2021 г. е 
насрочено осз за 11.03.2021 г. Сз на 11.03.2021 г. е отложено поради нередовно 
призоваване на ответник. В сз на 22.04.2021 г. е приключило съдебното дирене 
и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 29.04.2021 г. в осз. Решението 
е постановенона 28.04.2021 г. и е обявено в осз на обявената дата – 29.04.2021 
г.  На 28.04.2021 г. е издадена и заповед за защита. С разпореждане от 28.04.2021 
г. в зз е указано да се издаде изпълнителен лист за присъдени разноски и да се 
извърши надлежно отбелязване върху съдебното решение на основание чл. 406, 
ал. 3 ГПК. Указанията са изпълнени и върху решението е положен печат за 
издаден изпълнителен лист. 

Гр.д. № 5995/2021 г. – на доклад на съдия Мариета Динева. Делото е 
образувано и разпределено на 30.11.2021 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. На 30.11.2021 г. е 
издадена заповед за незабавна защита. С определение от 30.11.2021 г. е 
насрочено за 16.12.2021 г. В сз на 16.12.2021 г.  е приключило съдебното дирене 
и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 13.01.2022 г. в осз. Решението 
е постановено в осз на обявената дата – 13.01.2022 г.  На същата дата е издадена 
и заповед за защита. С разпореждане от 22.03.2022 г. в зз е указано да се издаде 
изпълнителен лист за присъдени разноски и да се извърши надлежно 
отбелязване върху съдебното решение на основание чл. 406, ал. 3 ГПК. 
Указанията са изпълнени и върху решението е положен печат за издаден 
изпълнителен лист. 

Гр.д. № 1/2020 г. – на доклад на съдия Михаил Алексов. Делото е 
образувано и разпределено на 02.01.2020 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден.  С разпореждане  от 
02.01.2020 г. е указано на молителката да представи допълнителни 
доказателства. На 06.01.2020 г. постъпва молба за оттегляне на молбата. С 
определение от 07.01.2020 г. е прекратено производството на основание чл. 232 
ГПК. 

Гр.д. № 5215/2021 г. – на доклад на съдия Михаил Алексов. Делото е 
образувано и разпределено на 05.10.2021 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. На 05.10.2021 г. е 
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издадена заповед за незабавна защита. С определение от 05.10.2021 г. е  
насрочено осз за 21.10.2021 г. В сз на 21.10.2021 г. е приключило съдебното 
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 28.10.2021 г. в осз. 
Решението е постановено в осз на обявената дата – 28.10.2021 г.  На същата дата 
е издадена и заповед за защита. С разпореждане от 08.02.2022 г. в зз е указано 
да се издаде изпълнителен лист за присъдени разноски и да се извърши 
надлежно отбелязване върху съдебното решение на основание чл. 406, ал. 3 
ГПК. Указанията са изпълнени и върху решението е положен печат за издаден 
изпълнителен лист. 

Гр.д. № 432/2020 г. – на доклад на съдия Диана Матеева. Делото е 
образувано и разпределено на 27.01.2020 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. На 27.01.2020 г. е 
издадена заповед за незабавна защита. С определение от 27.01.2020 г. е 
насрочено осз за 18.02.2020 г. В сз на 18.02.2020 г. е приключило съдебното 
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 25.02.2020 г. в осз. 
Решението е постановено в осз на обявената дата – 25.02.2020 г.  На същата дата 
е издадена и заповед за защита. С разпореждане в зз е указано да се издаде 
изпълнителен лист за присъдени разноски и да се извърши надлежно 
отбелязване върху съдебното решение на основание чл. 406, ал. 3 ГПК. 
Указанията са изпълнени и върху решението е положен печат за издаден 
изпълнителен лист. 

Гр.д. № 4389/2021 г. – на доклад на съдия Диана Матеева. Делото е 
образувано и разпределено на 11.08.2021 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С определение от 
12.08.2021 г. е насрочено осз за 31.08.2021 г. В сз на 31.08.2021 г. е приключило 
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 14.09.2021 
г. в осз. Решението е постановено в осз на обявената дата – 14.09.2021 г.  На 
същата дата е издадена и заповед за защита. С разпореждане от 19.11.2021 г.  в 
зз е указано да се издаде изпълнителен лист за присъдени разноски и да се 
извърши надлежно отбелязване върху съдебното решение на основание чл. 406, 
ал. 3 ГПК. Указанията са изпълнени и върху решението е положен печат за 
издаден изпълнителен лист. 

Гр.д. № 5109/2020 г. – на доклад на съдия Явор Джамалов. Делото е 
образувано и разпределено на 18.09.2020 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. На 18.09.2020 г. е 
издадена заповед за незабавна защита. С определение от 18.09.2020 г. е 
насрочено осз за 06.10.2020 г. Сз на 06.10.2020 г. отложено поради нередовно 
призоваване на ответник за 03.11.2020 г. С разпореждане от 02.11.2020 г., 
съгласно заповед от 02.11.2020 г. на председателя на Районен съд – Перник 
делото е пренасрочено за 01.12.2020 г. Сз на 01.12.2020 г. е отложено поради 
нередовно призовавне на ответник. В сз на 19.01.2021 г. е приключило 
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 26.01.2021 
г. в осз. Решението е постановено в осз на обявената дата – 26.01.2021 г.  На 
същата дата е издадена и заповед за защита. Решението е обжалвано пред 
Окръжен съд - Перник, образувано е вгрд № 252/2021 г., по което е постановено 
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решение от 25.06.2021 г., с което се потвърждава решението на Районен съд - 
Перник. 

Гр.д. № 5997/2021 г. – на доклад на съдия Явор Джамалов. Делото е 
образувано и разпределено на 30.11.2021 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. На 30.11.2021 г. е 
издадена заповед за незабавна защита. С определение от 30.11.2021 г. е 
насрочено осз за 21.12.2021 г. В сз на 21.12.2021 г. е приключило съдебното 
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 23.12.2021 г. в осз. 
Решението е постановено в осз на обявената дата – 23.12.2021 г.  На същата дата 
е издадена и заповед за защита. С разпореждане от 07.01.2022 г. в зз е указано 
да се издаде изпълнителен лист за присъдени разноски и да се извърши 
надлежно отбелязване върху съдебното решение на основание чл. 406, ал. 3 
ГПК. Указанията са изпълнени и върху решението е положен печат за издаден 
изпълнителен лист. 

Гр.д. № 2214/2020 г.- на доклад на съдия Борислава Борисова. Делото е 
образувано и разпределно на 26.05.2020 г., по молба по реда на Закона за защита 
от домашното насилие, подадена в същия ден. С разпореждане  от 26.05.2020 г. 
производството е оставено без движение за представяне от молителкатана 
допълнителни доказателства. На 05.06.2020 г. постъпва молба. С определение 
от 09.06.2020 г. е насрочено осз за 26.06.2020 г. В сз на 26.06.2020 г. е 
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение 
на 10.07.2020 г. в осз. Решението е постановено в осз на обявената дата – 
10.07.2020 г.  На същата дата е издадена и заповед за защита. С разпореждане 
от 01.11.2021 г. в зз е указано да се издаде изпълнителен лист за присъдени 
разноски и да се извърши надлежно отбелязване върху съдебното решение на 
основание чл. 406, ал. 3 ГПК. Указанията са изпълнени и върху решението е 
положен печат за издаден изпълнителен лист. 

Гр.д. № 2245/2021 г. – на доклад на съдия Борислава Борисова. Делото е 
образувано и разпределено на 17.05.2021 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С определение от 
17.05.2021 г. е насрочено осз за 16.06.2021 г. В сз на 16.06.2021 г. е приключило 
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 23.06.2021 
г. в осз. Решението е постановено в осз на обявената дата – 23.06.2021 г.  На 
същата дата е издадена и заповед за защита. Решението е бжалвано пред 
Окръжен съд - Перник, образувано е вгрд № 500/2021 г., по което с решение е 
оставено в сила решението на Районен съд – Перник. 

Гр.д. № 2257/2020 г.  – на доклад на съдия Петър Боснешки. Делото е 
образувано и разпределено на 27.05.2020 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С разпореждане от 
27.05.2020 г. молбата е оставена без движение за отстраняване на нередовности 
по молбата. С молба от 03.06.2020 г. е оттеглена молбата. С определение от 
03.06.2020 г. е прекратено производството по делото. 

Гр.д. № 2768/2021 г.– на доклад на съдия Петър Боснешки. Делото е 
образувано и разпределено на 02.06.2021 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. На 02.06.2021 г. е 
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издадена заповед за незабавна защита. С определение от 02.06.2021 г. е 
насрочено осз за 21.06.2021 г. Сз на 21.06.2021 г. е отложено поради нередовно 
призовавне на молителите. В сз на 19.07.2021 г. е приключило съдебното дирене 
и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 26.07.2021 г. в осз. Решението 
е постановено в осз на обявената дата – 26.07.2021 г.  На същата дата е издадена 
и заповед за защита.  

Гр.д. № 6387/2021 г. – на доклад на съдия Татяна Тодорова. Делото е 
образувано и разпределено на 22.12.2021 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С разпореждане  от 
22.12.2021 г. производството  е оставено без движение за отстраняване на 
нередовностите на молбата. На 30.12.2021 г. постъпва молба. На 30.12.2021 г. е 
постановена заповед за незабавна защита. С определение от 30.12.2021 г. е 
насрочено осз за 17.01.2021 г. В сз на 17.01.2021 г. е приключило съдебното 
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 24.01.2022 г. в осз. 
Решението е постановено в осз на обявената дата – 24.01.2022 г.  На същата дата 
е издадена и заповед за защита. С разпореждане от 23.03.2022 г. в зз е указано 
да се издаде изпълнителен лист за присъдени разноски и да се извърши 
надлежно отбелязване върху съдебното решение на основание чл. 406, ал. 3 
ГПК. Указанията са изпълнени и върху решението е положен печат за издаден 
изпълнителен лист. 

Гр.д. № 263/2020 г.- на доклад на съдия Камелия Ненкова. Делото е 
образувано и разпределено на 15.01.2020 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. На 15.01.2020 г. е 
издадена заповед за незабавна защита. С определение от 15.01.2020 г. е 
насрочено осз за 12.02.2020 г. Сз на 12.02.2020 г. е отложено поради неявяване 
на молителя. В сз на 26.02.2020 г. производството е прекратено поради 
оттегляне на молбата. 

Гр.д. № 3509/2021 г. – на доклад на съдия Маринела Стоева. Делото е 
образувано и разпределено на 05.07.2021 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. На 05.07.2021 г. е 
издадена заповед за незабавна защита. С определение от 05.07.2021 г. е 
насрочено осз за 14.07.2021 г. Сз на 14.07.2021 г. е отложено поради нередовно 
призоваване на ответник. Сз на 21.07.2021 г. е отложено поради нередовно 
призовавне на ответник. Сз на 15.09.2021 г. е отложено за събиране на 
доказателства. В сз на 13.10.2021 г. е констатирана смърт на молителката, 
поради което е прекратено производството. 

Гр.д. № 2934/2020 г. – на доклад на съдия Кристина Костадинова. Делото 
е образувано и разпределено на 22.06.2020 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден.  На 22.06.2020 г. е 
издадена заповед за незабавна защита. С определение от 22.06.2020 г. е 
насрочено осз за 13.07.2020 г. Сз на 13.07.2020 г. отложено поради неявяване на 
молителката. В сз на 31.08.2020 г. е приключило съдебното дирене и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение на 21.09.2020 г. в осз. Решението е 
постановено в осз на обявената дата – 21.09.2020 г.  На същата дата е издадена 
и заповед за защита. С разпореждане от 04.1.2021 г. в зз е указано да се издаде 
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изпълнителен лист за присъдени разноски и да се извърши надлежно 
отбелязване върху съдебното решение на основание чл. 406, ал. 3 ГПК. 
Указанията са изпълнени и върху решението е положен печат за издаден 
изпълнителен лист. 

Гр.д. № 5876/2021 г. – на доклад на съдия Кристина Костадинова. Делото 
е образувано и разпределено на 25.11.2021 г., по молба по реда на Закона за 
защита от домашното насилие, подадена в същия ден.  На 25.11.2021 г. е 
издадена заповед за незабавна защита. С определение от 25.11.2021 г. е 
насрочено осз за 20.12.2021 г. В сз на 20.12.2021 г. е приключило съдебното 
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 17.01.2022 г. в осз. 
Решението е постановено в осз на обявената дата – 17.01.2022 г.  На същата дата 
е издадена и заповед за защита.  

 
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, по изключение на 
следващия ден. 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. Провеждани са едно, най-много до 4 о.с.з., насрочвани до един месец.  

 
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  

 
   Граждански дела, по които производството е спирано през 2020 г. са общо 
55 броя, по съдии както следва: 

 
Състав Съдия броя 

1 Ивета Иванова 1 
1 Ивайло Колев 3 
2 Адриан Янев 4 
3 Мария Милушева 6 
4 Михаил Алексов 7 
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6 Диана Матеева 5 
7 Явор Джамалов 11 
8 Борислава Борисова 4 
9 Петър Боснешки 6 
10 Камелия Ненкова 4 
11 Кристина Костадинова 4 

2020                                                   ОБЩО 55 
 

   Граждански дела, по които производството е спирано през 2021 г. са общо 
56 броя, по съдии както следва: 

 
Състав Съдия броя 

1 Ивайло Колев 2 

2 Адриан Янев 3 

2 Симона Кирилова 0 

3 Мария Милушева 6 

3 Мариета Динева 2 

4 Михаил Алексов 4 

6 Диана Матеева 7 

7 Явор Джамалов 6 

8 Борислава Борисова 4 

9 Петър Боснешки 5 

9 Татяна Тодорова 1 

10 Камелия Ненкова 4 

10 Маринела Стоева 1 

11 Кристина Костадинова 11 

2021                                                     ОБЩО 56 

 
Граждански дела, образувани преди 01.01.2022г., по които производствата 

са спрени към деня преди започване на проверката са общо 14 броя, по съдии 
както следва: 

 
Състав Съдия броя 

1 Ивета Иванова 0 

1 Ивайло Колев 1 

2 Адриан Янев 0 

2 Симона Кирилова 1 

3 Мария Милушева 0 

3 Мариета Динева 2 

4 Михаил Алексов 0 

6 Диана Матеева 1 

7 Явор Джамалов 3 

8 Борислава Борисова 2 

9 Петър Боснешки 1 

9 Татяна Тодорова 0 
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10 Камелия Ненкова 2 

10 Маринела Стоева 0 

11 Кристина Костадинова 1 

                                                   ОБЩО 14 

 
 
Информацията за спрените производства по граждански дела към датата 

на започване на проверката по съдии е следната: 
  

Съдия № на дело Дата на образуване и 
правно основание 

Дата на 
спиране 

Правно 
основани

е за 
спиране 

Статус 

Ивайло 
Колев 

5423/2021 25.10.2021 0302-1 Вещни 
искове и искания за 
разпределяне на ползването 
на съсобствена вещ 

14.03.2022 чл. 229, 
ал. 1, т. 4 

ГПК 

Спряно  

Симона 
Кирилов
а 

09283/201
8 

28.12.2018 213 Иск за 
обявяване на предварителен 
договор за окончателен 
чл.19, ал.3 от ЗЗД 

1.7.2019  чл. 229, 
ал. 1, т. 4 

ГПК 

Спряно 

Мариета 
Динева              

8061/2018 16.11.2018 501-Делба чл.34 
ЗС вр. чл. 27 ал.1 СК 

02.07.2019 чл. 229 
ал. 1 т. 4 

ГПК 

Спряно при 
съдия 

Милушева  
Мариета 
Динева              

4374/2021 
Образуван
о при 
съдия 
Милушева 

10.08.2021 
214 Иск за реално 
изпълнение на договорно 
задължение; иск за 
обезщетение за вреди от 
неизпълнение на договорно 
задължение 

07.12.2021 чл.229, 
ал.1,т.2 

ГПК 

Спряно 

Диана 
Матеева 

4718/2021 26.08.2021 
112 Производства по ЗЛС; 
ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и 
ЗСП Производства по 
оказване на съдействие по 
упражняване на права 
чл.28,л.1 във вр.с чл.4, 
ал.1,т.4 във връзка с 
чл.25,ал.1, т.4 от Закона за 
закрила на детето 

28.09.2021 чл.229,ал.
1,т.4 ГПК 

Спряно 

Явор 
Джамало
в 

4216/2016 12.10.2016 Иск по по чл. 
422 ГПК,вр. с чл. 415 
ГПК,вр. с чл. 79 и чл.86 от 
ЗЗД 

25.11.2016 чл.229 
ал.1 т.4 от 
ГПК  

Спряно 

Явор 
Джамало
в 

3176/2020 1.7.2020 Иск за 
неизпълнение на договорно 
задължение 

7.12.2021 чл.229, 
ал.1, т.4 
ГПК 

Спряно 
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Явор 
Джамало
в 

4496/2020 24.8.2020  
501-Иск за Делба 

20.6.2022 чл.229, 
ал.1, т.4 
от ГПК 

Спряно 

Борислав
а 
Борисова 

1208/2017 10.03.2017 27.04.2018 чл. 229, 
ал.1, т.4 

ГПК 

Спряно 

Борислав
а 
Борисова 

6115/2020 17.11.2020 
501-Иск за Делба 

09.04.2021  чл. 229, 
ал. 1, т. 4 

ГПК 

Спряно 

Петър 
Боснешк
и 

3446/2021 02.07.2021  
201-Облигационни искове 
между съсобственици 

02.09.2021  чл.229, 
ал.1, т.4 

ГПК 

Спряно 

Камелия 
Ненкова 

6462/2020 11.12.2020    
501-Иск за Делба 

09.07.2021   На 
основание 

чл.229, 
ал.1, т.4 

ГПК  

Спряно 

Камелия 
Ненкова 

6647/2020 23.12.2020   
501-Иск за Делба 

15.04.2022   
от съдия 

Маринела 
Стоева 

На 
основание 

чл.229, 
ал.1, т.2 

ГПК 

Спряно 

Кристина 
Костадин
ова 

1863/2020 21.4.2020 чл.135 от ЗЗД 11.1.2021 чл.229, 
ал.1, т.2 

ГПК 

спряно 

 
Проверени на случаен принцип бяха следните дела: 
Гр.д. № 3176/2020г. е образувано и разпределено на на 01.07.2020г., на 

доклад на съдия Джамалов. В съдебно заседание, проведено на 07.12.2021г. са 
докладвани доказателства, предоставени от процесуалния представител на 
ищеца относно допуснато до касационно обжалване делбено производство, 
което се явява преюдициален спор и производството е спряно на основание чл. 
229, ал. 1, т. 4 ГПК. Извършени са справки по движението на преюдициалния 
спор на 08.04.2022г., 23.06.2022г. и 04.07.2022г. От последната е видно, че 
делото е обявено за решаване. 

Гр.д. № 4496/2020г. е образувано и разпределено на на 24.08.2020г., на 
доклад на съдия Джамалов. С определение от 20.06.2022г. са докладвани 
писмени доказателства от ответната страна относно предявен иск по чл. 33 ЗС 
от ищеца срещу ответниците, който се явява преюдициален на настоящия спор 
и производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Към момента 
на проверката – 18.07.2022г. спорът е висящ. 

Гр.д. № 1208/2017г. е образувано и разпределено на на 10.03.2017г., на 
доклад на съдия Петров. В з.з., проведено на 27.04.2018г. са докладвани 
доказателства относно образувано делбено производство, което се явява 
преюдициален спор и производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 
ГПК. Извършени са ежемесечни справки по движението на преюдициалния 
спор, а от тази, направена на 15.10.2020г. е видно, че преюдициалното 
производство е приключило с влязъл в сила съдебен акт  и делото е върнато в 
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Районен съд - Перник. С разпореждане от 19.10.2020г. е изискан препис от 
влязлото в сила решение, а с определение от 11.12.2020г. производството е 
възобновено и  на ищците са дадени указания. Проведени са съдебни заседания 
по доказателствата през един, два месеца, а в това на 23.02.2022г. съдът е 
докладвал искане от страните за спиране на производството за постигане на 
спогодба и  е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. 

Гр.д. № 6115/2020г. е образувано и разпределено на на 17.11.2020г. по 
иск за делба, на доклад на съдия Борисова-Здравкова. С определение от  
09.04.2021г. са докладвани доказателствата, представени с отговора на исковата 
молба относно иск за прогласяване на нищожност на договора за прехвърляне 
на процесния недвижим имот, който се явява преюдициален спор и 
производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Справки по 
движението на преюдициалното дело са извършени на 25.02.2022г., 
02.03.2022г. и 07.04.2022г. От последната е видно, че препис от въззивната 
жалба срещу решението на Окръжен съд - Перник е изпратен на ответната 
страна. 

Гр.д. № 3446/2021г. е образувано и разпределено на на 05.07.2021г. по 
иск за делба, на доклад на съдия Боснешки. С определение от 02.09.2021г. са 
докладвани доказателства, представени с отговора на исковата молба относно 
иск за претенции по сметките за подобрения, претендирани в това 
производство, който се явява преюдициален спор и производството е спряно на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Приложени са ежемесечни справки по 
движението на преюдициалния спор, а от тази, извършена на 01.07.2022г. е 
видно, че делото е във ВКС и е насрочено в о.с.з.  

Гр.д. № 5423/2021г. е образувано и разпределено на на 25.10.2021г., на 
доклад на съдия Боснешки. С определение от 14.03.2022г. съдът е докладвал 
извършена служебна проверка, при която е установено, че сградата чието 
премахване се цели в производството е предмет на спор за собственост в друго 
производство, което се явява преюдициален спор и производството е спряно на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Извършени са ежемесечни справки по 
движението на преюдициалния спор, а от тази, извършена на 06.07.2022г. е 
видно, че е подадена въззивна жалба срещу съдебното решение, която е в 
процес на администриране.  

Гр.д. № 9283/2018г. е образувано и разпределено на на 28.12.2018г., на 
доклад на съдия Янев. В з.з., проведено на 01.07.2019г. е извършена служебна 
проверка и е констатирано, че е образувано производство по иск за 
унищожаване на предварителен договор, което се явява преюдициален спор и 
производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Извършени са 
справки по движението на преюдициалния спор през един до три месеца, а от 
тази, направена на 17.06.2022г. е видно, че преюдициалното производство е 
изпратено в Окръжен съд - Перник по въззивна жалба срещу съдебното решение 
както и по частна жалба срещу определение на съда. 

Гр.д. № 8061/2018г. е образувано и разпределено на на 16.11.2018г., на 
доклад на съдия Милушева. В з.з., проведено на 02.07.2019г. са докладвани 
доказателства, представени от ответната страна относно друго гражданско 
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производство, което се явява преюдициален спор и производството е спряно на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Извършени са справки по движението на 
преюдициалния спор през един, два месеца, а от тази, направена на 24.06.2022г. 
е видно, че преюдициалното производство е изпратено в Софийски апелативен 
съд за произнасяне по въззивна жалба. 

Гр.д. № 4374/2021г. е образувано и разпределено на на 10.08.2021г., на 
доклад на съдия Милушева. С определение от 07.12.2021г. е констатирана 
смърта на едноличният собственик на капитала на ответника и производството 
е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК и на ищеца са дадени указания. 
Съобщението до ищеца е връчено на 17.02.2022г., указанията не са изпълнени 
в срок. С определение от 19.07.2022г. производството е прекратено. 

Гр.д. № 4718/2021г. е образувано и разпределено на на 26.08.2021г. по 
иск за делба, на доклад на съдия Матеева. С протоколно определение от 
28.09.2021г. е констатирано, че се води граждански спор по иска за родителски 
права, който се явява преюдициален и производството е спряно на основание 
чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Извършени са справки по движението на преюдициалния 
спор през един, два месеца, а от тази, извършена на 12.07.2022г. е видно, че 
делото е Окръжен съд - Перник по въззивна жалба срещу решението.  

Гр.д. № 8061/2018г. е образувано и разпределено на на 12.10.2016г., на 
доклад на съдия Джамалов. В з.з., проведено на 25.11.2016г. са докладвани 
доказателствата, представени с отговора на исковата молба относно друго 
гражданско производство, което се явява преюдициален спор и производството 
е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Извършени са справки по 
движението на преюдициалния спор през един, два месеца, а от тази, направена 
на 16.05.2022г. е видно, че преюдициалното производство е изпратено в 
Софийски градски съд за произнасяне по въззивна жалба. Съобщение с искане 
за информация е изпратено на 07.07.2022г., към момента на проверката отговор 
не е получен. 

Гр.д. № 6462/2020г. е образувано и разпределено на на 11.12.2020г., на 
доклад на съдия Матеева. С определение от 09.07.2021г. съдът е докладвал 
исковата молба и е установил, че в производството по делба се разглеждат един 
основен и три евентуални иска като тези за нищожност и унищожаемост, се 
явяват преюдициален спор, отделил ги е за разглеждане в отделно производство 
и делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Извършвани са 
ежемесечни справки по движението на преюдициалния спор, а от последната на 
17.07.2022г. е видно, че производството е висящо. 

Гр.д. № 23.12.2020г. е образувано и разпределено на на 23.12.2020г., на 
доклад на съдия Ненкова. С определение от 15.04.2022г. е констатирана смъртта 
на един от съделителите, производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, 
т. 2 ГПК и на ищците са дадени указания. Към момента на проверката тече 
шестмесечен срок за изпълнение на указанията. 

Гр.д. № 1863/2020г. е образувано и разпределено на на 23.04.2020г., на 
доклад на съдия Костадинова. В съдебно заседание, проведено на 11.01.2021г. 
е констатирана смъртта на един от ответниците, производството е спряно на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК и на ищците са дадени указания. С 
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определение от 14.06.2021г. производството е възобновявено и делото е 
насрочено в о.с.з. за 13.09.2021г. Проведени са съдебни заседания по 
доказателствата през един, два месеца, а в това на 21.02.2022г.са докладвани 
доказателства, предоставени от процесуалния представител на ответниците 
относно преюдициален спор и производството е спряно на основание чл. 229, 
ал. 1, т. 4 ГПК. Извършени са справки по движението на преюдициалния спор 
през един до три месеца. От последната справка, направена на 11.07.2022г. е 
видно, че е подадената въззивна жалба срещу първоинстанционното решение. 

По описаните по-горе проверени дела се съдържат справките за проверка 
по движението на преюдициалния спор, подписани от деловодител, като в 
повечето случаи от справката се вижда на коя дата справката по чл. 38,т.10 ПАС 
е докладвана на съдията-докладчик, както и неговото разпореждане.  

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

администрирани периодично през един, два, най-много три месеца. По повечето 
проверени дела деловодителят е следвал писмените разпореждания на съда и са 
извършвани проверки когато производството е било спряно на основание чл. 
229, ал.1, т.4 ГПК. По делата, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК, 
производството е възобновено след изпълнение на дадените от съда указания 
или е прекратено след изтичане на шестмесечния срок. 

Не бе установено забавяне на съдопроизводството. Разпоредбата на чл. 
38, т. 10 ПАС е спазвана. Съдът е преценявал интервалите за извършване на 
справки по висящите преюдициални спорове и е постановявал разпореждане за 
следваща проверка. Деловодителите ежемесечно или в рамките до три месеца 
са проверявали спрените дела и са ги докладва на съдията – докладчик.  

 
               Отводи на съда за периода на проверката 
 

Обобщената информация за периода на проверката е следната:  
      За 2020 г. са направени общо 22 отводи, а за 2021 г.-75 броя отводи, по 
съдии както следва: 
 

Състав Съдия 2020  2021  

1 Ивета Иванова 4 - 

1 Ивайло Колев 1 7 

2 Адриан Янев 1 0 

2 Симона Кирилова - 4 

3 Мария Милушева 4 9 

3 Мариета Динева - 2 

4 Михаил Алексов 0 9 

6 Диана Матеева 5 10 

7 Явор Джамалов 1 8 

8 Борислава Борисова 1 7 
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9 Петър Боснешки 1 5 

9 Татяна Тодорова - 1 

10 Камелия Ненкова 3 7 

10 Маринела Стоева - 1 

11 Кристина Костадинова 1 5 
                                                                                                 22 75 

 
В съда се води регистър на отводите, считано от 2018 г., за който отговаря 

съдебния администратор. 
Проверени на случаен принцип бяха следните дела: 
 Гр.д. № 1280/2020г. е образувано и разпределено на 24.02.2020г. 

изпратено по подсъдност от СРС и получено на 24.02.2020г., на доклад на съдия 
Янев. С определения от 25.02.2020г., 26.02.2020г., 27.02.2020г., 04.03.2020г., 
09.03.2020г., 12.03.2020г., 13.15.2020г., 18.05.2020г., съдийте Янев, Боснешки, 
Джамалов, Ненкова, Милушева, Костадинова, Матеева и Найденова са се 
отвели от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви 
за дългогодишни служебни отношения с ищеца. Видно от протокол за избор на 
докладчик от 19.05.2020г. делото е преразпределено на съдия Борисова-
Здравкова. На 21.05.2020г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. 

 Гр.д. № 855/2020г. е образувано и разпределено на 10.02.2020г. 
изпратено по подсъдност от Окръжен съд - Перник и получено в Районен съд - 
Перник на 10.02.2020г., на доклад на съдия Милушева. С определение от 
12.02.2020г. съдия Милушева се е отвела от разглеждане на делото, на 
основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за дългогодишни приятелски 
отношения с ищеца. Видно от протокол за избор на докладчик от 13.02.2020г. 
делото е преразпределено на съдия Матеева. С разпореждане от 14.02.2020г. 
исковата молба е оставена без движение с указания за отстраняване на 
нередовностите в нея. 

 Гр.д. № 1837/2020г. е образувано на 21.04.2020г. по иск с правна 
квалификация чл. 124 ГПК, депозиран на 01.04.2020г.  Образуването на делото 
е съобразено с Решение на ВСС от проведено на 15.03.2020г. заседание, във 
връзка с усложнената епидемична обстановка в страната. С оглед горното 
решение е постановена Заповед № 187/16.03.2020г. на председателя на съда. В 
т. 7 от заповедта е указано да не се образуват граждански и административни 
дела по входирани книжа, с посочените в заповедта изключения. Със Заповед 
№ 226/10.04.2020г. на председателя на съда е наредено ежедневно да се 
предоставят по 10 от постъпилите молби, по тяхната поредност за образуване. 
Делото е разпределено на 23.04.2020г. на доклад на съдия Милушева. В открито 
съдебно заседание, проведено на 01.10.2020г. процесуалния представител на 
ответника е посочил наличието на обстоятелства за отвод, съдия Милушева се 
е отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с цел да 
бъдат избегнати всички съмнения за безпристрастност. Видно от протокол за 
избор на докладчик от 09.10.2020г. делото е преразпределено на съдия 
Борисова-Здравкова. С определение от 13.10.2020г. делото е насрочено в о.с.з. 
за 20.11.2020г.  
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 Гр.д. № 3975/2020г. е образувано и разпределено на 04.08.2020г. по иск с 
правна квалификация чл. 49 СК, депозирана в същия ден, на доклад на съдия 
Матеева. С определение от 05.08.2020г. съдия Матеева се е отвела от 
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за 
предходно произнасяне по спор между същите страни. Видно от протокол за 
избор на докладчик от 05.08.2020г. делото е преразпределено на съдия Алексов. 
В същия ден е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК.  

 Гр.д. № 3427/2020г. е образувано и разпределено на 14.07.2020г. по 
установителен иск, депозиран на 13.07.2020г., на доклад на съдия Матеева. С 
определение от 31.08.2020г. съдия Милушева се е отвела от разглеждане на 
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за служебни отношения 
на ответника с член на семейството ѝ. Видно от протокол за избор на докладчик 
от 02.09.2020г. делото е преразпределено на съдия Костадинова. С определение 
от 16.12.2020г. исковата молба е върната и производството прекратено. 

 Ч.гр.д. № 5679/2020г. е образувано и разпределено на 28.10.2020г. по 
заявление по чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на съдия 
Джамалов. С определение от 30.10.2020г. съдия Джамалов се е отвел от 
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за 
служебни и лични отношения със солидарните длъжници. Видно от протокол 
за избор на докладчик от 30.10.2020г. делото е преразпределено на съдия Колев. 
С разпореждане от 03.11.2020г. е постановено незабавно изпълнение. 

 Гр.д. № 4656/2020г. е образувано и разпределено на 31.08.2020г. по иск с 
правна квалификация чл. 124 ГПК, депозиран на 28.08.2020г., на доклад на 
съдия Ненкова. С определение от 14.10.2020г. съдия Ненкова е докладвала 
молба от ответника по делото, съдържаща съмнения за безпристрастно 
разглеждане на спора и се е отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 
22, ал. 1, т. 6 ГПК. Видно от протокол за избор на докладчик от 16.10.2020г. 
делото е преразпределено на съдия Милушева. С разпореждане от 27.10.2020г. 
делото е насрочено в о.с.з. 

 Гр.д. № 83/2020г. е образувано и разпределено на 08.01.2020г. по иск с 
правна квалификация чл. 422 ГПК, депозиран в същия ден, на доклад на съдия 
Костадинова. С определение от 13.07.2020г. съдия Костадинова е констатирала, 
че в проведеното открито заседание е разпознала един от ответниците, с който 
е била в служебни отношения и с цел избягване съмнения за безпристрастност, 
се е отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. Видно 
от протокол за избор на докладчик от 14.07.2020г. делото е преразпределено на 
съдия Матеева. С разпореждане от 16.07.2020г. делото е пренасрочено в о.с.з. 
за 01.09.2020г. 

 Гр.д. № 1097/2021г. е образувано и разпределено на 09.03.2021г. по иск с 
правна квалификация чл. 124 ГПК, депозиран в същия ден, на доклад на съдия 
Алексов. С разпореждания от 17.03.2021г., 24.03.2021г., 26.03.2021г., 
30.03.2021г. и 02.04.2021г., петима от съдиите са се отвели от разглеждане на 
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотив за служебни отношения с 
ответника. Видно от протокол за избор на докладчик от 05.04.2021г. делото е 
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преразпределено на съдия Матеева. С разпореждане в следващия ден, на 
основание чл. 131 ГПК, препис от исковата молба е изпратен на ответника. 

 Гр.д. № 1750/2021г. е образувано и разпределено на 08.04.2021г. по иск с 
правна квалификация чл. 228 ЗЗД, депозиран в същия ден, на доклад на съдия 
Милушева. С определение от 11.05.2021г., съдия Милушева се е отвела от 
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотив за 
дългогодишни служебни отношения с бащата на ответника. Видно от протокол 
за избор на докладчик от 13.05.2021г. делото е преразпределено на съдия 
Костадинова. С разпореждане от 17.05.2021г. исковата молба е оставена без 
движение. 

 Гр.д. № 5285/2021г. е образувано и разпределено на 11.10.2021г. по иск с 
правна квалификация чл. 441 ГПК, депозиран в същия ден, на доклад на съдия 
Алексов. С определение от 14.11.2021г., съдия Алексов се е отвел от 
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотив за 
дългогодишни служебни и приятелски отношения с ответника. Видно от 
протокол за избор на докладчик от 15.11.2021г. делото е преразпределено на 
съдия Борисова -Здравкова. С разпореждане от 18.11.2021г. исковата молба е 
оставена без движение. 

 Гр.д. № 3405/2021г. е образувано и разпределено на 01.07.2021г. по иск 
по СК, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Борисова-Здравква. С 
определение от 25.10.2021г., съдия Борисова-Здравква е  докладвала, че в хода 
на производството е установено, че ищеца упражнява лекарската си провесия 
заедно с личния лекар на докладчика и отвела от разглеждане на делото, на 
основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. Видно от протокол за избор на докладчик от 
25.10.2021г. делото е преразпределено на съдия Алексов. С разпореждане от 
15.11.2021г. препис от исковата молба е изпратен на посочен от ищеца адрес. 

 
КОНСТАТАЦИИ:  
Проверката констатира, че за проверявания период постановените отводи 

по гражданските дела на съдиите от Районен съд - Перник са на основание чл. 
22, ал.1, т. 6 ГПК. При всички проверени дела се установи, че съдът се е 
отстранявал от разглеждане на делото поради наличието на обстоятелства за 
това и с подробни определения, в които са изложени мотиви за предходно 
произнасяне по спор между същите страни, служебни или приятелски 
отношения със страна по делото, или когато е депозирана молба за отвода на 
докладчика при възниквало съмнение за безпристрастност в някоя от страните. 
Съдът се е водил от обективността и безпристрасността при отвеждането си от 
разглеждане на спора. По всички дела има приложени протоколи за избор на 
докладчик след преразпределяне на делото.  

Не бяха констатирани злоупотреби с този правен институт или забавяне 
на съдопроизводството.  

 
Отсрочени цели съдебни заседания за периода на проверката 
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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 17 броя цели съдебни заседания, а за 2021 
г. са отсрочени общо 51 броя цели съдебни заседания, по съдии както следва: 

 
Състав Съдия 2020  2021 

1 Ивета Иванова 0 - 

1 Ивайло Колев 10 6 

2 Адриан Янев 0 0 

2 Симона Кирилова - 5 

3 Мария Милушева 0 0 

3 Мариета Динева - 0 

4 Михаил Алексов 0 0 

6 Диана Матеева 0 0 

7 Явор Джамалов 0 30 

8 Борислава Борисова 0 10 

9 Петър Боснешки 0 0 

9 Татяна Тодорова - 0 

10 Камелия Ненкова 7 0 

10 Маринела Стоева - 0 

11 Кристина Костадинова 0 0  
                                                        ОБЩО 51 

2020 г. 

Съдия 
№ на 

делото 

Дата на 
образуване 
и правно 

основание 

Дата на 
акта за 
отсрочв

ане 

Дата на 
отсрочено 
то съдебно 
заседание 

Причините за 
отсрочване 

Дата на 
следващо

то 
съдебно 

заседание 

Стату
с 

Ивайло 
Колев 

586/2020 30.1.2020 
Иск по чл. 
124 ГПК 

3.7.2020 31.07.2020 Висока 
натовареност на 
съдебния състав, 
при встъпване в 
длъжност 
установява, че са 
насрочени 99 
открити заседания 
между 09.07.2020 и 
31.07.2020 

20.08.2020  Решен
о 

Ивайло  
Колев 

1853/2019 15.3.2019 
Иск по 
чл.124, ал.1 
ГПК, вр. чл. 
422, ал. 1 
ГПК 

3.7.2020 31.07.2020 Висока 
натовареност на 
съдебния състав 

20.08.2020  Решен
о 

Ивайло 
Колев 

250/2020 15.1.2020 
217 Искове 
по КЗ 

3.7.2020 31.07.2020 Висока 
натовареност на 
съдебния състав 

20.08.2020  Решен
о 
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Ивайло 
Колев 

5442/2019 19.9.2019 
Иск по 
чл.124 ГПК 
вр. чл.439 
ГПК 

3.7.2020 31.07.2020 Викока 
натовареност на 
съдебния състав, 
при встъпване в 
длъжност 
установява, че са 
насрочени 99 
открити заседания 
между 09.07.2020 и 
31.07.2020 

20.08.2020  Решен
о 

Ивайло 
Колев 

8348/2019 20.12.2019 
Иск по 
чл.422, вр. 
чл.415 ГПК 

3.7.2020 31.07.2020 Висока 
натовареност на 
съдебния състав, 
при встъпване в 
длъжност 
установява, че са 
насрочени 99 
открити заседания 
между 09.07.2020 и 
31.07.2020 

20.08.2020  Прекр
атява 
произ
водств
ото 
порад
и 
оттегл
яне на 
иска. 

Ивайло 
Колев 

4702/2019 12.8.2019 
Иск по 
чл.124, ал.1 
ГПК, вр. 
чл.422, ал.1 
ГПК 

3.7.2020 31.07.2020 Висока 
натовареност на 
съдебния състав, 
при встъпване в 
длъжност 
установява, че са 
насрочени 99 
открити заседания 
между 09.07.2020 и 
31.07.2020 

20.08.2020  Решен
о 

Ивайло 
Колев 

7456/2019 25.11.2019 
Иск по 
чл.124, ал.1 
ГПК,вр. 
чл.422, ал.1 
ГПК 

3.7.2020 31.07.2020 Висока 
натовареност на 
съдебния състав, 
при встъпване в 
длъжност 
установява, че са 
насрочени 99 
открити заседания 
между 09.07.2020 и 
31.07.2020 

20.08.2020  Решен
о 

Ивайло 
Колев 

4307/2019 19.7.2019 
Иск по 
чл.79,ал.1 
ЗЗД,вр. 
чл.240 
ЗЗД,вр. 
чл.86 ЗЗД, 
вр. чл.99 
ЗЗД 

3.7.2020 31.07.2020 Висока 
натовареност на 
съдебния състав, 
при встъпване в 
длъжност 
установява, че са 
насрочени 99 
открити заседания 
между 09.07.2020 и 
31.07.2020 

20.08.2020  Решен
о 

Ивайло 
Колев 

4075/2019 2.7.2019 Иск 
по чл.422 

3.7.2020 31.07.2020 Викока 
натовареност на 

20.08.2020  Решен
о 
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ал.1 вр. 
чл.415 ал.1 
ГПК 

съдебния състав, 
при встъпване в 
длъжност 
установява, че са 
насрочени 99 
открити заседания 
между 09.07.2020 и 
31.07.2020 
 

Ивайло 
Колев 

3681/2019 11.6.2019 
Иск по 
чл.415 ал.3 
вр. ал.1 Т3 
ГПК 

3.7.2020 31.07.2020 Висока 
натовареност на 
съдебния състав, 
при встъпване в 
длъжност 
установява, че са 
насрочени 99 
открити заседания 
между 09.07.2020 и 
31.07.2020 

20.08.2020  Решен
о 

Камелия 
Ненкова 

8957/2017 29.12.2017 
чл.124, ал.1 
от ГПК, във 
вр. чл.54, 
ал.2 от 
ЗКИР 

07.12.20
20  

09.12.2020  Временна 
неработоспособност 
на съдията-
докладчик 

03.02.2021  С 
Решен
ие 

Камелия 
Ненкова 

3134/2019 14.5.2019 
чл.422 ал.1 
ГПК вр. 
чл.415 ал.1 
ГПК 

07.12.20
20  

09.12.2020  Временна 
неработоспособност 
на съдията-
докладчик 

03.02.2021  С 
Решен
ие  

Камелия 
Ненкова 

7825/2019 4.12.2019 
чл.410, ал.1, 
т.2 от КЗ 

07.12.20
20  

09.12.2020  Временна 
неработоспособност 
на съдията-
докладчик 

03.02.2021  С 
Решен
ие  

Камелия 
Ненкова 

8263/2019 18.12.2019 
чл.124, ал.1 
ГПК, във вр. 
с чл. 422, ал. 
1 ГПК 

07.12.20
20  

09.12.2020  Временна 
неработоспособност 
на съдията-
докладчик 

03.02.2021  С 
Решен
ие  

Камелия 
Ненкова 

1172/2020 19.2.2020 
чл.124, ал.1, 
вр. чл.422, 
вр. чл.415, 
ал.1, т. от 
ГПК, във 
вр.чл.210, 
ал.1 от ГПК, 
вр. чл.92, 
ал.1 от ЗЗД 

07.12.20
20  

09.12.2020  Временна 
неработоспособност 
на съдията-
докладчик 

03.02.2021  С 
Решен
ие 

Камелия 
Ненкова 

3178/2020 2.7.2020 
Делба 

07.12.20
20  

09.12.2020  Временна 
неработоспособност 

03.02.2021  С 
решен
ие по 
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на съдията-
докладчик 

допус
кане 
на 
делба 

Камелия 
Ненкова 

4049/2020 6.8.2020 
чл.86 вр. чл. 
82 ал.2 СК и 
чл.126а б 
"Е" ГПК  

07.12.20
20  

09.12.2020  Временна 
неработоспособност 
на съдията-
докладчик 

03.02.2021  Прекр
атява 
делото 

 

2021 г. 

Съдия 
№ на 

делото 

Дата на 
образуване и 

правно 
основание 

Дата на 
акта за 

отсрочва
не 

Дата на 
отсрочен

ото 
съдебно 

заседание 

Причините 
за 

отсрочване 

Дата на 
следващо

то 
съдебно 

заседание 

Статус 

Ивайло 
Колев 

5645/2020 27.10.2020г Иск 
по чл.124, ал.1 
ГПК, вр. чл.422, 
ал.1 ГПК 

 19.8.2021 07.10.2021 Участие в 
обучение 

21.10.2021 Решено 

Ивайло 
Колев 

32/2021 8.1.2021 Иск по 
чл.124, ал.1 
ГПК, вр. чл.422, 
ал.1 ГПК 

19.8.2021 07.10.2021 Участие в 
обучение 

21.10.2021 Решено 

Ивайло 
Колев 

175/2021 15.1.2021 Иск по 
чл.79 ЗЗД вр. чл. 
236 ал.1 ЗЗД и 
чл. 86 ЗЗД 

19.8.2021 07.10.2021 Участие в 
обучение 

21.10.2021 Решено 

Ивайло 
Колев 

184/2021 15.1.2021 217 
Искове по КЗ чл. 
500, ал. 1 КЗ 

19.8.2021 07.10.2021 Участие в 
обучение 

21.10.2021 Решено 

Ивайло 
Колев 

1983/2021 23.4.2021 Иск по 
чл. 49 СК 

19.8.2021 07.10.2021 Участие в 
обучение 

21.10.2021 Решено 

Ивайло 
Колев 

2051/2021 27.4.2021 Иск по 
чл. 79, ал. 1 и чл. 
86, ал. 1 ЗЗД 

19.8.2021 07.10.2021 Участие в 
обучение 

21.10.2021 Решено 

Симона 
Кирилова 

4569/2021 19.08.2021 0701-
1 Искове за 

трудово 
възнаграждение 
чл. 128, т.2 и чл. 
357, ал.1 от КТ 

Разпорежд
ане от 
02.12.2021 

15.12.2021 Заповед 
№833/14.12.
2021 на 
Администра
тивен 
ръководите
л 
Председате
л на 
Районен 

14.12.2021 Решено 
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съд. 
Участие в 
обучение на 
15.12.2021  

Симона 
Кирилова 

6383/2020 7.12.2020 501 
Делба чл.341 

ГПК вр. чл. 34 
ЗС  

Разпорежд
ане от 
02.12.2021 

15.12.2021 Заповед 
№833/14.12.
2021 на 
Администра
тивен 
ръководите
л 
Председате
л на 
Районен 
съд. 
Участие в 
обучение на 
15.12.2021 

16.12.2021 Решено 
по 

допускан
е на 

делбата. 
Обжалва
но в ПОС 

Симона 
Кирилова 

4781/2021 03.09.2021 0501-
1 Делба чл. 34, 

ал. 1 ЗС  

Разпорежд
ане от 
02.12.2021 

15.12.2021 Заповед 
№833/14.12.
2021 на 
Администра
тивен 
ръководите
лПредседат
ел на 
Районен 
съд. 
Участие в 
обучение на 
15.12.2021 

16.12.2021 Насрочен
о за 

28.09.202
2  

Симона 
Кирилова 

8400/2019 23.12.2019 Иск 
по Чл.108 от ЗС 

Разпорежд
ане от 
02.12.2021 

15.12.2021 Заповед 
№833/14.12.
2021 на 
Администра
тивен 
ръководите
лПредседат
ел на 
Районен 
съд. 
Участие в 
обучение на 
15.12.2021 

16.12.2021 Насрочен
о за 

21.09.202
2  

Симона 
Кирилова 

4557/2021 18.08.2021 Иск 
по чл. 124, ал.1 
от ГПК, чл.33, 

ал.2 от ЗС; 

Разпорежд
ане от 
02.12.2021 

15.12.2021 Заповед 
№833/14.12.
2021 на 
Администра
тивен 
ръководите
лПредседат
ел на 

12.01.2022 Решено 
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Районен 
съд. 
Участие в 
обучение на 
15.12.2021 

Явор 
Джамалов 

5087/2020 17.9.2020 Иск по 
чл. 79 ЗЗД, чл. 
82 ЗЗД, чл. 86 
ЗЗД, чл. 92 ЗЗД, 
чл. 93 ЗЗД 

Разпорежд
ане от 
29.4.2021 

11.05.2021 Заповед 
№219/07.05.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС 
Командиров
ка в град 
Варна 

25.05.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

504/2021 4.2.2021 Иск по 
чл.439 от ГПК 

Разпорежд
ане от 
29.4.2021 

11.05.2021 Заповед 
№219/07.05.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС 
Командиров
ка в град 
Варна 

25.05.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

23/2021 7.1.2021 Иск по 
чл.439, ал.1 от 
ГПК, във вр. 
чл.111, буква "в" 
от ЗЗД, във вр. 
чл.124, ал.1 от 
ГПК 

Разпорежд
ане от 
29.4.2021 

11.05.2021 Заповед 
№219/07.05.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС 
Командиров
ка в град 
Варна 

25.05.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

6395/2020 7.12.2020 Иск по 
чл.79 ал.1 ЗЗД 
вр. чл. 240 ЗЗД 
вр. чл. 6 ЗПФУР 
вр. чл. 86 ЗЗД вр. 
чл. 99 ЗЗД 

Разпорежд
ане от 
29.4.2021 

11.05.2021 Заповед 
№219/07.05.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС 
Командиров
ка в град 
Варна 

25.05.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

263/2021 25.1.2021 Иск по 
чл.439,вр. с 
чл.124,ал.1 от 
ГПК,вр. с 
чл.110,вр. с чл. 
119 от ЗЗД 

Разпорежд
ане от 
29.4.2021 

11.05.2021 Заповед 
№219/07.05.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС 

25.05.2021 Решено 
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Командиров
ка в град 
Варна 

Явор 
Джамалов 

1332/2021 22.3.2021 Иск по 
неизпълнение на 
договорно 
задължение 

Разпорежд
ане от 
29.4.2021 

11.05.2021 Заповед 
№219/07.05.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС 
Командиров
ка в град 
Варна 

25.05.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

6125/2020 18.11.2020 Иск 
по чл.49 от СК 

Разпорежд
ане от 
29.4.2021 

11.05.2021 Заповед 
№219/07.05.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС 
Командиров
ка в град 
Варна 

25.05.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

6588/2020 21.12.2020 Иск 
по чл.124, ал.1 
от ГПК, във вр. 
чл.422, ал.1 от 
ГПК 

Разпорежд
ане от 
29.4.2021 

11.05.2021 Заповед 
№219/07.05.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС 
Командиров
ка в град 
Варна 

25.05.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

6573/2020 18.12.2020 Иск 
по чл.439 от 
ГПК 

Разпорежд
ане от 
29.4.2021 

11.05.2021 Заповед 
№219/07.05.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС 
Командиров
ка в град 
Варна 

25.05.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

1326/2021 22.3.2021 Иск по 
чл.439,вр. чл.124 
от ГПК 

Разпорежд
ане от 
29.4.2021 

11.05.2021 Заповед 
№219/07.05.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС 
Командиров

25.05.2021 Решено 
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ка в град 
Варна 

Явор 
Джамалов 

443/2021 3.2.2021 Иск по 
чл.439 ал.2 ГПК 

Разпорежд
ане от 
17.05.2021 

18.05.2021 Разпорежда
не на съдия 
докладчика. 
/Поради 
насрочена 
планова 
операция и 
излизане в 
болничен 
отпуск от 
18.05.2021/ 

15.06.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

6516/2020 16.12.2020 Иск 
по чл.124, ал.1 
от ГПК, във вр. 
чл.422, ал.1 от 
ГПК 

Разпорежд
ане от 
17.05.2021 

18.05.2021 Разпорежда
не на съдия 
докладчика. 
/Поради 
насрочена 
планова 
операция и 
излизане в 
болничен 
отпуск от 
18.05.2021/ 

15.06.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

25/2021 7.1.2021 Иск по 
чл.79 ЗЗД във вр. 
с чл.124 и чл.415 
от ГПК 

Разпорежд
ане от 
17.05.2021 

18.05.2021 Разпорежда
не на съдия 
– 
докладчика. 
/Поради 
насрочена 
планова 
операция и 
излизане в 
болничен 
отпуск от 
18.05.2021/ 

15.06.2021 Обжалва
но 
Изпратен
о на 
Окръжен 
съд – 
Перник 
на 
13.9.2021 

Явор 
Джамалов 

162/2021 14.1.2021 Иск по 
чл.124, ал.1 
ГПК, във вр. с 
чл. 422, ал. 1 
ГПК 

Разпорежд
ане от 
17.05.2021 

18.05.2021 Разпорежда
не на съдия 
– 
докладчика. 
/Поради 
насрочена 
планова 
операция и 
излизане в 
болничен 
отпуск от 
18.05.2021/ 

15.06.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

575/2021 9.2.2021 Иск по 
чл.439 ГПК 

Разпорежд
ане от 
17.05.2021 

18.05.2021 Разпорежда
не на съдия 
– 

15.06.2021 Решено 



 92 

докладчика. 
/Поради 
насрочена 
планова 
операция и 
излизане в 
болничен 
отпуск от 
18.05.2021/ 

Явор 
Джамалов 

1140/2021 11.3.2021 501 
Делба 

Разпорежд
ане от 
17.05.2021 

18.05.2021 Разпорежда
не на съдия 
– 
докладчика. 
/Поради 
насрочена 
планова 
операция и 
излизане в 
болничен 
отпуск от 
18.05.2021/ 

15.06.2021 Насрочен
о за 
20.09.202
2 

Явор 
Джамалов 

4826/2020 04.9.2020 
604Искове за 
установяване 
съществуване на 
вземане по 
издадена заповед 
за изпълнение 
чл. 422 ГПК 

Разпорежд
ане от 
17.05.2021 

18.05.2021 Разпорежда
не на съдия 
докладчика. 
/Поради 
насрочена 
планова 
операция и 
излизане в 
болничен 
отпуск от 
18.05.2021/ 

15.06.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

6246/2020 26.11.2020 Иск 
по чл.415 ГПК 

Разпорежд
ане от 
17.05.2021 

18.05.2021 Разпорежда
не на съдия 
– 
докладчика. 
/Поради 
насрочена 
планова 
операция и 
излизане в 
болничен 
отпуск от 
18.05.2021/ 

15.06.2021 Обжалва
но 
Изпратен
о на ПОС 
на 
4.11.2021 

Явор 
Джамалов 

5230/2020 29.9.2020 Иск по 
чл.124, ал.1 от 
ГПК, във вр. 
чл.422, ал.1 от 
ГПК 

Разпорежд
ане от 
17.05.2021 

18.05.2021 Разпорежда
не на съдия 
докладчика. 
/Поради 
насрочена 
планова 
операция и 
излизане в 

15.06.2021 Решено 
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болничен 
отпуск от 
18.05.2021/ 

Явор 
Джамалов 

2085/2021 20.5.2020 Иск по 
чл.8, т.1 и чл.18, 
ал.1 от ЗЗДН 

Разпорежд
ане от 
17.05.2021 

18.05.2021 Разпорежда
не на съдия 
докладчика. 
/Поради 
насрочена 
планова 
операция и 
излизане в 
болничен 
отпуск от 
18.05.2021/ 

15.06.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

4496/2020 24.8.2020 Иск по 
чл.45, ал.1 от 
ЗЗД и чл.109 от 
ЗС 

Разпорежд
ане от 
17.05.2021 

18.05.2021 Разпорежда
не на съдия 
докладчика. 
/Поради 
насрочена 
планова 
операция и 
излизане в 
болничен 
отпуск от 
18.05.2021/ 

15.06.2021 Спряно 

Явор 
Джамалов 

2062/2021 27.4.2021 Иск по 
чл.124, ал.1 
ГПК, във вр. с 
чл. 422, ал. 1 от 
ГПК 

Разпорежд
ане от 
11.10.2021 

12.10.2021 Заповед 
№627/11.10.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС /в 
болничен 
отпуск до 
13.10.2021/ 

16.11.2021 Обжалва
но 
Изпратен
о на ПОС 
на 
27.4.2022 

Явор 
Джамалов 

2312/2021 19.5.2021 Иск по 
чл. 79 ЗЗД, чл. 
82 ЗЗД, чл. 86 
ЗЗД, чл. 92 ЗЗД, 
чл. 93 ЗЗД 

Разпорежд
ане от 
11.10.2021 

12.10.2021 Заповед 
№627/11.10.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС /в 
болничен 
отпуск до 
13.10.2021/ 

16.11.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

4206/2021 6.8.2021 601 
Установителен 
иск за 
право/правоотно
шение;установит
елен иск за 
факт;установите

Разпорежд
ане от 
11.10.2021 

12.10.2021 Заповед 
№627/11.10.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС /в 

16.11.2021 Решено 
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лен иск за 
нищожност на 
съдебно решение 
чл. 124 ГПК, 
чл.415, чл. 424 
ГПК, чл. 439 
ГПК, чл. 254 – 
255 ГПК /отм./, 
чл. 270, ал. 2 
ГПК 

болничен 
отпуск до 
13.10.2021/ 

Явор 
Джамалов 

4289/2021 9.8.2021 Иск по 
чл.8 ЗЗДН 

Разпорежд
ане от 
11.10.2021 

12.10.2021 Заповед 
№627/11.10.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС /в 
болничен 
отпуск до 
13.10.2021/ 

16.11.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

3757/2021 14.7.2021 601 
Установителен 
иск за 
право/правоотно
шение;установит
елен иск за 
факт;установите
лен иск за 
нищожност на 
съдебно решение 
чл. 124 ГПК, 
чл.415, чл. 424 
ГПК, чл. 439 
ГПК, чл. 254 – 
255 ГПК /отм./, 
чл. 270, ал. 2 
ГПК 

Разпорежд
ане от 
11.10.2021 

12.10.2021 Заповед 
№627/11.10.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС /в 
болничен 
отпуск до 
13.10.2021/ 

16.11.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

4173/2021 3.8.2021 601 
Установителен 
иск за 
право/правоотно
шение;установит
елен иск за 
факт;установите
лен иск за 
нищожност на 
съдебно решение 
чл. 124 ГПК, 
чл.415, чл. 424 
ГПК, чл. 439 
ГПК, чл. 254 – 
255 ГПК /отм./, 

Разпорежд
ане от 
11.10.2021 

12.10.2021 Заповед 
№627/11.10.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС /в 
болничен 
отпуск до 
13.10.2021/ 

16.11.2021 Прекрате
но 
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чл. 270, ал. 2 
ГПК 

Явор 
Джамалов 

6067/2020 11.11.2020 Иск 
по чл.54 ЗКИР 

Разпорежд
ане от 
11.10.2021 

12.10.2021 Заповед 
№627/11.10.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС /в 
болничен 
отпуск до 
13.10.2021/ 

16.11.2021 Насрочен
о за 
20.09.202
2 

Явор 
Джамалов 

1348/2021 23.3.2021 Иск по 
чл.124 ал.1 ГПК 
вр. чл. 422 вр. 
чл.415 ал.1 ГПК 

Разпорежд
ане от 
11.10.2021 

12.10.2021 Заповед 
№627/11.10.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС /в 
болничен 
отпуск до 
13.10.2021/ 

16.11.2021 Решено 

Явор 
Джамалов 

2137/2020 22.5.2020 Иск по 
чл.124 ал.1 ГПК 
и чл. 537 ал.2 
ГПК 

Разпорежд
ане от 
11.10.2021 

12.10.2021 Заповед 
№627/11.10.
2021 на 
Адм.ръково
дител – 
Председате
л на ПРС /в 
болничен 
отпуск до 
13.10.2021/ 

16.11.2021 Обжалва
но 
Изпратен
о на ПОС 
на 
7.4.2022 

Борислава 
Борисова 

3221/2021 23.06.2021 Иск 
по чл.124 ГПК 
вр. чл. 422 и 
чл.415 ал.1 ГПК 

06.12.2021 15.12.2021 Предстоящо 
обучение, 
налагащо 

отсъствието 
на съдията-
докладчик, 
чл. 142, ал. 

4 ГПК 

19.01.2022 Решено 

Борислава 
Борисова 

3317/2021 28.06.2021 Иск 
по чл.124 ГПК 
вр. чл. 422 

06.12.2021 15.12.2021 Предстоящо 
обучение, 
налагащо 

отсъствието 
на съдията-
докладчик, 
чл. 142, ал. 

4 ГПК 

19.01.2022 Обжалва
но 

Борислава 
Борисова 

3780/2021 15.07.2021 0601-
1 Установителен 
иск за 
право/правоотно

06.12.2021 15.12.2021 Предстоящо 
обучение, 
налагащо 

отсъствието 

19.01.2022 Обжалва
но 
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шение чл. 439 
ГПК 

на съдията-
докладчик, 
чл. 142, ал. 

4 ГПК 
Борислава 
Борисова 

4821/2021 08.09.2021 0Иск 
по чл.28 ал.1 
ЗАЗ 

06.12.2021 15.12.2021 Предстоящо 
обучение, 
налагащо 

отсъствието 
на съдията-
докладчик, 
чл. 142, ал. 

4 ГПК 

19.01.2022 Решено 

Борислава 
Борисова 

3571/2021 06.07.2021 0214-
1 Иск за реално 
изпълнение на 
договорно 
задължение; иск 
за обезщетение 
за вреди от 
неизпълнение на 
договорно 
задължение 

06.12.2021 15.12.2021 Предстоящо 
обучение, 
налагащо 

отсъствието 
на съдията-
докладчик, 
чл. 142, ал. 

4 ГПК 

19.01.2022 Решено 

Борислава 
Борисова 

2779/2021 03.06.2021 0217-
1 Искове по КЗ 
чл.274 ал.1 т.1 

КЗ вр. чл.45 ЗЗД 

06.12.2021 15.12.2021 Предстоящо 
обучение, 
налагащо 

отсъствието 
на съдията-
докладчик, 
чл. 142, ал. 

4 ГПК 

19.01.2022 Прекрате
но 

производ
ство по 

спогодба 

Борислава 
Борисова 

2773/2021 02.06.2021 0601-
1 Иск по  чл. 
439, ал.2 ГПК 

06.12.2021 15.12.2021 Предстоящо 
обучение, 
налагащо 

отсъствието 
на съдията-
докладчик, 
чл. 142, ал. 

4 ГПК 

19.01.2022 Решено 

Борислава 
Борисова 

3642/2021 08.07.2021 0214-
1 Иск за реално 
изпълнение на 
договорно 
задължение; иск 
за обезщетение 
за вреди от 
неизпълнение на 
договорно 
задължение 

06.12.2021 15.12.2021 Предстоящо 
обучение, 
налагащо 

отсъствието 
на съдията-
докладчик, 
чл. 142, ал. 

4 ГПК 

19.01.2022 Обжалва
но 

Борислава 
Борисова 

5623/2021 04.11.2021 0112-
1 Производства 
по ЗЛС; ЗГР, 
ЗЗДетето, 

06.12.2021 15.12.2021 Предстоящо 
обучение, 
налагащо 

отсъствието 

19.01.2022 Решено 
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ЗБЖИРБ и ЗСП 
чл. 28, ал.1 във 
вр. с чл.4, ал1, 
т.2 във вр. с 
чл.25, ал.1, т.2 от 
ЗЗД 

на съдията-
докладчик, 
чл. 142, ал. 

4 ГПК 

Борислава 
Борисова 

4666/2020 28.08.2020 0Иск 
по чл. 55, ал. 1, 
предл. 3 ЗЗД 

06.12.2021 15.12.2021 Предстоящо 
обучение, 
налагащо 

отсъствието 
на съдията-
докладчик, 
чл. 142, ал. 

4 ГПК 

19.01.2022 Решено 

 
Информацията за отсрочените цели съдебни заседания, по съдии за 

съответните години, като в тази подробна информация не се включват 
отсрочените цели съдебни заседания поради обявената извънредна ситуация в 
страната заради пандемията от COVID-19 през проверяваните 2020г. и 2021г. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
Видно и от предоставената информация от ръководството на съда, част от 

причините за отсрочване на цели съдебни заседания са обективни, главно 
поради ползване на отпуск за временна нетрудоспособност на съдия-
докладчика – 7 отсрочени дела и ползване на болничен отпуск – 20 отсрочени 
дела. В други случаи съдебните заседания са отсрочвани поради участие в 
обучителен семинар (21 отсрочени дела), командировка (10 отсрочени дела), 
свръхнатовареност – 99 сз в рамките на месец (10 отсрочени дела). Тези 
причини в бъдеще следва да са изключение. 

 
             Граждански дела с отменен ход по същество /ОХС/ 
 
 

Дела, по които е постановено определение за отмяна хода по същество 
през двете проверявани години: общо дела 12 броя за 2020 г.  и 5 броя за 2021 
г., по съдии, са както следва: 

 
 
Състав Съдия 2020  2021  

1 Ивета Иванова 0 0 

1 Ивайло Колев 0 0 

2 Адриан Янев 2 0 

2 Симона Кирилова - 0 

3 Мария Милушева 2 0 

3 Мариета Динева - 0 

4 Михаил Алексов 0 0 

6 Диана Матеева 5 1 
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7 Явор Джамалов 0 2 

8 Борислава Борисова 0 0 

9 Петър Боснешки 3 0 

9 Татяна Тодорова - 1 

10 Камелия Ненкова 0 1 

10 Маринела Стоева - 0 

11 Кристина Костадинова 0 0 

  12 5 

  

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

Съдия № на 
делото 

Дата на образуване и 
правно основание 

Дата на 
съдебно 

заседание 
по 

същество 

Дата на 
определе 
нието за 
отмяна 
хода по 

същество 

Съдебен акт и 
дата на 

насрочване в с.з. 
или дата на 

постановяване на 
съд.акт 

/разпореждане, с 
което делото е 
оставено без 

движение, или 
определение за 

прекратяване на 
делото/ и/или 

дата на 
обявяване на 

съдебното 
решение 

Адриан 
Янев 

654/2019 31.1.2019 Иск по 
чл.124, ал.1 от ГПК, 

във вр. с чл.422, ал.1 от 
ГПК 

21.02.2020   
28.02.2020  

Спира на 
основание чл. 229, 

ал. 1, т. 2 ГПК 
16.7.2020 - 

Възобновява и 
прекратява 

производството 
Адриан 
Янев 

8001/2019 10.12.2019 Иск по 
чл.178 ал.1 т.3 вр. 

чл.187 ал.5 т.2 и ал.6 
ЗМВР и чл.86 ал.1 ЗЗД 

08.07.2020  20.07.2020  Спира на 
основание чл. 229, 

ал. 1, т. 1 ГПК 
13.1.2021 - 

Възовновява и 
спира на осн. чл. 
631 от ГПК, във 
вр. с чл. 633 от 

ГПК На 03.05.2022 
е възобновено и 

обявено за 
решаване на 

22.06.2022г. от 
съдия Симона 

Кирилова 
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Мария 
Милушева 

2847/2019 25.04.2019 Иск по 
чл.124, ал.1 ГПК, във 
вр. с чл. 422, ал. 1 ГПК 

27.02.2020 26.03.2020 С определение от 
26.03.2020 делото 

е насрочено за 
14.05.2020 

02.10.2020 – 
Решено  

Мария 
Милушева 

5444/2019 19.09.2019 601 
Установителен иск за 
право 
/правоотношение; 
установителен иск за 
факт; установителен 
иск за нищожност на 
съдебно решение 
чл.124 ГПК вр. чл.439 
ГПК 

23.01.2020 20.02.2020 С определение от 
20.02.2020 делото 

е насрочено за 
26.03.2020 

8.05.2020 Решено  

Диана 
Матеева 

4735/2019 15.08.2019 Иск по чл. 
79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД вр. 
чл. 150 ЗЕ и чл. 86, ал. 1 
ЗЗД. 

28.01.2020 14.02.2020 С Определение от 
14.02.2020 делото 

е насрочено за 
17.03.2020 . С 

оглед заповед № 
180/10.03.2020 

делото е 
пренасрочено за 

09.06.2020 . 
Решено- 

02.07.2020 
Диана 
Матеева 

7220/2019 15.11.2019 Иск по чл. 
178 ал.1 т.3 вр. чл. 187 
ал. 5 т.2 ЗМВР 

21.01.2020 29.01.2020 С Определение от 
29.01.2020 делото 

е насрочено за 
18.02.2020 

Прекратено на 
18.02.2020 

Диана 
Матеева 

7221/2019 15.11.2019 Иск по 
чл.178 ал.1 т.3 вр. чл. 
187 ал.5 т.2 ЗМВР 

21.01.2020 29.01.2020 С Определение от 
29.01.2020 делото 

е насрочено за 
18.02.2020 

Прекратено на 
18.02.2020 

Диана 
Матеева 

7417/2019 22.11.2019 Иск по 
чл.178, ал.1,т.3, вр. 
чл.187, ал.5, т.2 от 
ЗМВР  

21.01.2020 29.01.2020 С Определение от 
29.01.2020 делото 

е насрочено за 
18.02.2020 

Прекратено на 
18.02.2020 

Диана 
Матеева 

7777/2019 03.12.2019 Иск по чл. 
27 ал.1 вр. чл.4 ал.1 т.4 
и чл. 25 ал.1 т.2 
ЗЗДЕТЕТО 

21.01.2020 23.01.2020 С определение от 
23.01.2020 делото 

е насрочено за 
18.02.2020 Решено 

на 16.03.2020 
Петър 
Боснешки 

7414/2019 22.11.2019 701 Искове 
за трудово 
възнаграждениечл.178, 
ал.1,Т.3, вр. чл.187, 
ал.5, т.2 от ЗМВР 

20.01.2020  03.02.2020  Прекратено 
24.02.2020  
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Петър 
Боснешки 

7415/2019 22.11.2019 Иск по 
чл.178, ал.1,Т.3, вр. 
чл.187, ал.5, т.2 от 
ЗМВР 

20.01.2020  03.02.2020  прекратено 
24.02.2020 

Петър 
Боснешки 

7419/2019 22.11.2019 Иск по 
чл.178, ал.1,Т.3, вр. 
чл.187, ал.5, т.2 от 
ЗМВР 

20.01.2020  03.02.2020  прекратено 
24.02.2020 

 

Граждански дела, по които е постановено определение за ОХС през 2021 г. 

 

Съдия 
№ на 

делото 
Дата на образуване 
и правно основание 

Дата на 
съдебно 

заседание 
по 

същество 

Дата на 
определе 
нието за 
отмяна 
хода по 

същество 

Съдебен акт и дата 
на насрочване в 
с.з. или дата на 

постановяване на 
съд.акт 

/разпореждане, с 
което делото е 
оставено без 

движение, или 
определение за 

прекратяване на 
делото/ и/или дата 

на обявяване на 
съдебното решение 

Диана 
Матеева 

4686/2021 26.08.2021- Иск по 
чл.124,ал.1 от 
ГПК,във вр. с 
чл.422,ал.1 от ГПК 

11.10.2021 17.12.2021 С Определение от 
01.02.2022 делото е 

насрочено 
04.02.2022- Решено  

Явор 
Джамалов 

5779/2020 30.10.2020 Иск по 
неизпълнение на 
договорно 
задължение 

25.05.2021 09.06.2021 С Определение № 
261995/9.6.2021 – 
насрочва делото за 
06.07.2021  

Явор 
Джамалов 

4826/2020 04.09.2020 Иск по 
чл. 422 ГПК 

20.04.2021 23.04.2021 С Определение 
№103/23.4.2021 – 
насрочва делото за 
18.05.2021  

Татяна 
Тодорова 

3575/2021 06.07.2021 0604-1 
Искове за 

установяване 
съществуване на 

вземане по издадена 
заповед за 

изпълнениечл. 422 
ГПК 

08.11.2021  09.12.2021  разпореждане № 
9817/17.12.2021 - 

без движение 
21.03.2022 – 
обявено за 
решаване 

Камелия 
Ненкова 

00266/2021 25.01.2021  02.06.2021  21.06.2021  С влязло в сила на 
14.9.2021 Решение 
№ 260929/2.8.2021 

  

 
Проверени бяха на случаен принцип следните дела: 
Гр.д.№ 654/2019г. е образувано и разпределено на 31.01.2019г. по иск с 

правна квалификация чл. 124 ГПК, депозиран в същия ден, докладвано от съдия 
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Филипова. На 04.02.2020г. делото е преразпределено на доклад на съдия Янев, 
съгласно Заповед № 75/04.02.2020г. В о. с. з. на 21.02.2020г. са приключили 
устните състезания, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение в срок. С определение от 28.02.2020г. съдът е констатирал, 
че ответникът по делото е починал, отменил е протоколното определение, с 
което е даден ход по същество и е спрял производството на основание чл. 229, 
ал. 1, т. 2 ГПК. С определение от 16.07.2020г. производството е прекратено. 

Гр.д.№ 8001/2019г. е образувано и разпределено на 10.12.2019г. по иск с 
правна квалификация чл. 178 ЗМВР, депозиран в същия ден, докладвано от 
съдия Янев. В о. с. з. на 08.07.2020г. са приключили устните състезания, даден 
е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 
определение от 20.07.2020г. съдът е докладвал молба от процесуалния 
представител на ищеца за спиране на производството по взаимно съгласие, 
отменил е протоколното определение, с което е даден ход по същество и е спрял 
производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. С определение от 
13.01.2021г. производството е възобновено и същото е спряно на основание чл. 
229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключването на преюдициален спор, с влязъл в сила 
съдебен акт. С разпореждане от 03.05.2022г. производството е възобновено и 
длото е насрочено  о.с.з. за 22.06.2022г., в което е даден ход по същество и съдът 
е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. 

Гр.д.№ 2847/2019г. е образувано и разпределено на 25.04.2019г. по иск с 
правна квалификация чл. 124 ГПК, депозиран в същия ден, докладвано от съдия 
Милушева. В о. с. з. на 21.02.2020г. е приключило съдебното дирене, даден е 
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 
определение от 26.03.2020г. съдът е констатирал, че делото е останало 
неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното определение, с което 
е даден ход по същество и е насрочил делото в о.с.з. за 14.05.2020г. В това 
съдебно заседание  производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 
ГПК до приключването на преюдициален спор, с влязъл в сила съдебен акт. С 
определение от 24.07.2020г. производството е възобновено и делото е 
насрочено  в о.с.з. за 03.09.2020г., в което е даден ход по същество и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. 

Гр.д.№ 5444/2019г. е образувано и разпределено на 16.09.2019г. по иск с 
правна квалификация чл. 124 ГПК, депозиран в същия ден, докладвано от съдия 
Милушева. В о. с. з. на 23.01.2020г. е приключило съдебното дирене, даден е 
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 
определение от 20.02.2020г. съдът е констатирал, че делото е останало 
неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното определение, с което 
е даден ход по същество, допуснал е СИЕ и е насрочил делото в о.с.з. за 
26.03.2020г., отсрочено за 28.05.2020г. поради обявеното извънредно 
епидемиологично положение в страната. В това съдебно заседание  е даден ход 
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. 

Гр.д.№ 4735/2019г. е образувано и разпределено на 15.08.2019г. 
изпратено по подсъдност от СРС, докладвано от съдия Матеева. В о. с. з. на 
28.01.2020г. е приключило съдебното дирене, даден е ход по същество и съдът 
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е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С определение от 14.02.2020г. 
съдът е констатирал, че не е конституирал ответници, отменил е протоколното 
определение, с което е даден ход по същество, конституирал е трима ответници 
и е насрочил делото в о.с.з. за 17.03.2020г., отсрочено за 09.06.2020г. поради 
обявеното извънредно епидемиологично положение в страната. В това съдебно 
заседание  е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение в срок. 

Гр.д.№ 7220/2019г. е образувано и разпределено на 15.11.2019г. по иск с 
правна квалификация чл. 178 ЗМВР, депозиран в същия ден, докладвано от 
съдия Матеева. В о. с. з. на 21.01.2020г. е приключило съдебното дирене, даден 
е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 
02.02.2020г. С определение от 29.01.2020г. съдът е констатирал, че делото е 
останало неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното 
определение, с което е даден ход по същество, допуснал е СИЕ и е насрочил 
делото в о.с.з. за 18.02.2020г. В това съдебно заседание  е докладвана молба за 
оттегляне на исковата претенция и производството е прекратено. 

Гр.д.№ 7221/2019г. е образувано и разпределено на 15.11.2019г. по иск с 
правна квалификация чл. 178 ЗМВР, депозиран в същия ден, докладвано от 
съдия Матеева. В о. с. з. на 21.01.2020г. е приключило съдебното дирене, даден 
е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 
03.02.2020г. С определение от 29.01.2020г. съдът е констатирал, че делото е 
останало неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното 
определение, с което е даден ход по същество, допуснал е СИЕ и е насрочил 
делото в о.с.з. за 18.02.2020г. В това съдебно заседание  е докладвана молба за 
оттегляне на исковата претенция и производството е прекратено. 

Гр.д.№ 7414/2019г. е образувано и разпределено на 22.11.2019г. по иск с 
правна квалификация чл. 178 ЗМВР, депозиран в същия ден, докладвано от 
съдия Боснешки. В о. с. з. на 20.01.2020г. е приключило съдебното дирене, 
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 
03.02.2020г. С определение от 03.02.2020г. съдът е констатирал, че делото е 
останало неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното 
определение, с което е даден ход по същество, допуснал е СИЕ и е насрочил 
делото в о.с.з. за 24.02.2020г. В това съдебно заседание  е докладвана молба за 
оттегляне на исковата претенция и производството е прекратено. 

Гр.д.№ 3527/2019г. е образувано и разпределено на 03.06.2019г. по иск с 
правна квалификация чл. 178 ЗМВР, депозиран в същия ден, докладвано от 
съдия Ненкова. В о. с. з. на 10.06.2020г. е приключило съдебното дирене, даден 
е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 
определение от 03.07.2020г. съдът е констатирал, че делото е останало 
неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното определение, с което 
е даден ход по същество, дадени са допълнителни задачи по съдебната 
експертиза и е насрочил делото в о.с.з. за 05.08.2020г. В това съдебно заседание  
са приключили устните състезания и делото е обявено за решаване. 

Гр.д.№ 4686/2021г. е образувано и разпределено на 26.08.2021г. по иск с 
правна квалификация чл. 124 ГПК, депозиран в същия ден, докладвано от съдия 
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Милушева. В о. с. з. на 07.12.2021г. е приключило съдебното дирене, даден е 
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 
определение от 17.12.2021г. съдът е констатирал, че делото е останало 
неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното определение, с което 
е даден ход по същество и е допуснал е СИЕ и СТЕ. С разпореждане от 
11.01.2022г. делото е насрочено в о.с.з. за 01.02.2022г. В това съдебно заседание  
е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. 

Гр.д.№ 5779/2020г. е образувано и разпределено на 30.10.2020г. по иск 
по ЗЗД, депозиран предния ден, докладвано от съдия Джамалов. В о. с. з. на 
25.05.2021г. е приключило съдебното дирене, даден е ход по същество и съдът 
е обявил, че ще се произнесе с решение до 25.06.2021г.. С определение от 
09.06.2021г. съдът е констатирал, че делото е останало неизяснено от 
фактическа страна, отменил е протоколното определение, с което е даден ход 
по същество, допуснал е изслушването на допълнителна задача по експертизата 
и е насрочил делото в о.с.з. за 06.07.2021г. В това съдебно заседание  е даден 
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 06.08.2021г. 

Гр.д.№ 4826/2020г. е образувано и разпределено на 08.09.2020г. по иск с 
правна квалификация чл. 422 ГПК, депозиран в същия ден, докладвано от съдия 
Джамалов. В о. с. з. на 20.04.2021г. е приключило съдебното дирене, даден е 
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 20.05.2021г. 
С определение от 23.04.2021г. съдът е констатирал, че делото е останало 
неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното определение, с което 
е даден ход по същество и е насрочил делото в о.с.з. за 18.05.2021г., отсрочено 
за 15.06.2021г. поради ползването отпуск от докладчика за временна 
нетрудоспособност. В това съдебно заседание  е даден ход по същество и съдът 
е обявил, че ще се произнесе с решение до 15.07.2021г. 

Гр.д.№ 3575/2021г. е образувано и разпределено на 06.07.2021г. по иск с 
правна квалификация чл. 422 ГПК, депозиран в същия ден, докладвано от съдия 
Тодорова. В о. с. з. на 08.11.2021г. е приключило съдебното дирене, даден е ход 
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 
определение от 08.12.2021г. съдът е констатирал, че някои от нередовностите в 
исковата молба са останали неотстранени, отменил е протоколното 
определение, с което е даден ход по същество и е оставил производството без 
движение. С разпореждане от 17.12.2022г. производството отново е оставено 
без движение. Указанията на съда са изпълнени с молба от 04.01.2022г., 
разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 05.01.2022г.  

Гр.д.№ 266/2021г. е образувано и разпределено на 25.01.2021г. по иск с 
правна квалификация чл. 439 ГПК, депозиран в същия ден, докладвано от съдия 
Ненкова. В о. с. з. на 02.06.2021г. е приключило съдебното дирене, даден е ход 
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 
определение от 21.06.2021г. съдът е констатирал, че делото е останало 
неизяснено от фактическа страна, отменил е протоколното определение, с което 
е даден ход по същество, изискано е изпълнително дело по описа на ЧСИ и 
делото е насрочено в о.с.з. за 28.07.2021г. В това съдебно заседание  е даден ход 
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. 
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КОНСТАТАЦИИ: 
Делата с отменен ход по същество за двете проверявани години в Районен 

съд - Перник са общо 17 броя като през втората проверявана година се 
наблюдава тенденция за намаляване. Необходимостта от отмяна на 
определенията, с които е даван ход по същество произлиза от установените в 
срока за решаване липсващи доказателства от съществено значение за 
разрешаване на спора, поради констатирана необходимост да бъдат 
конституирани страни в производството, по молба за спиране на 
производството или при смърт на някоя от страните. По всички проверени дела 
производството е приключило в следващото открито съдебно заседание. 
Изключение от горното прави гр.д. № 3575/2021г., по което съдът е отменил 
протоколното определение, с което е даден ход по същество, след като е 
констатирал нередовност в исковата молба и е оставил производството без 
двнижение.  

Извън цитираното изключение, не се установи нарушение на този 
институт или забава в съдопроизводството.  

 
 
                                            Частни производства 

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

 
За 2020г. общ брой дела – 87 броя, от които уважени молби 81 броя 
За 2021г. общ брой дела – 67 броя, от които уважени молби 63 броя 
 
Данните по съдии са следните: 
 

                                                                   2020 г. 2021 г. 

 Съдия 

390 
ГПК 
общо 

390 
ГПК 
уважен
и 

390 
ГПК 
общо 

390 ГПК 
уважени 

1 Ивета Иванова 0 0 - - 

1 Ивайло Колев 7 7 6 6 

2 Адриан Янев 8 7 0 0 

2 Симона Кирилова - - 3 3 

3 Мария Милушева 8 7 5 4 

3 Мариета Динева - - 1 0 

4 Михаил Алексов 7 7 5 5 

6 Диана Матеева 9 9 9 9 

7 Явор Джамалов 7 6 5 4 

8 Борислава Борисова 11 11 8 8 

9 Петър Боснешки 11 10 6 6 

9 Татяна Тодорова - - 2 2 
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10 Камелия Ненкова 10 9 7 7 

10 Маринела Стоева - - 2 2 

11 Кристина Костадинова 9 8 8 7 

                                        ОБЩО 87 81 67 63 
 
 
Проверени бяха частни производства с правно основание чл. 390 и сл. 

ГПК, избрани на случаен избор, по които информацията относно дата на 
подаване на молбата, дата на постановяване на съдебния акт, дата на 
постановяване на следващ съдебен акт, както и  за резултатите от съдебния 
контрол са следните:  

Ч.гр.д. № 5473/2020 г. на доклад на съдия Ивайло Колев е образувано по 
молба по чл. 390 ГПК, подадена на 15.10.2020 г. и разпределена същия ден. С 
определение от 15.10.2020 г. в зз съдът е допуснал обезпечие на бъдещ чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е двуседмичен срок за 
предявяване на иска с посочване на датата, от който срокът започва да тече. 
Определена е парична гаранция. На 26.10.2020 г. постъпва молба с приложено 
платежно за внесена гаранция. На 26.10.2020 г. е издадена обезпечителна 
заповед. На 30.10.2020 г. постъпва молба с доказателства за предявен иск. 

Ч.гр.д. № 4626/2021 г. на доклад на съдия Ивайло Колев е образувано по 
молба по чл. 390 ГПК, подадена на 24.08.2021 г. и разпределана същия ден. С 
определение от 24.08.2021 г. в зз е допусната обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е триседмичен срок за 
предявяване на иска с посочване на датата, от който срокът започва да тече. 
Определена е парична гаранция. На 07.09.2021 г. постъпва молба с приложено 
платежно за внесена гаранция. На 07.09.2021 г. е издадена обезпичетелна 
заповед. На 14.09.2021 г. постъпва молба с доказателства за предявен иск. 

Ч.р.д. № 4052/2020 г. на доклад на съдия Адриан Янев е образувано по 
молба по чл. 390 ГПК, подадена на 07.08.2020 г. и разпределена същия ден. С 
определение от 07.08.2020 г. в зз е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иска, без посочване на датата от който срокът започва да тече. 
Определена е парична гаранция. На 21.08.2020 г. постъпва молба с приложено 
към нея платежно за внесена гаранция. На 21.08.2020 г. е издадена  
обезпечителна заповед. С определение от 11.09.2020 г. е отменено допуснатото 
обезпечение на основание чл. 390, ал. 3 ГПК, поради непредставяне на 
доказателства за предявен иск и е обезсилена издадената обезпечителна 
заповед. 

Ч.гр.д. № 4713/2021 г. на доклад на съдия Симона Кирилова е образувано 
по молба по чл. 390 ГПК, подадена на 26.08.2021 г. и разпределена същия ден. 
С определение от 26.08.2021 г. в зз е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е триседмичен срок за 
предявяване на иска с посочване на датата, от кояно срокът започва да тече. 
Определена е парична гаранция. На 07.09.2021 г. постъпва молба с приложено 
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платежно за внесена гаранция. На 08.09.2021 г. е издадена обезпечителна 
заповед. На 16.09.2021 г. постъпва молба с доказателства за предявен иск. 

Ч.гр.д. № 2124/2020 г. на доклад на съдия Мария Милушева е образувано 
по молба по чл. 390 ГПК, подадена на 21.05.2020 г. и разпределна същия ден. С 
определение от 21.05.2020 г. в зз е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иска, без посочване на датата от която срокът започва да тече. 
На 21.05.2020 г. е издадена обезпечителна заповед. На 24.06.2020 г. постъпва 
молба с доказателства за предявен иск. 

Ч.гр.д. № 1795/2021 г. на доклад на съдия Мария Милушева е образувано 
по молба по чл. 390 ГПК, подадена на 13.04.2021 г. и разпределена същия ден. 
С определение от 13.04.2021 г. в зз е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иска, без посочване на датата от която срокът започва да тече. 
На 13.04.2021 г. е издадена обезпечителна заповед. На 13.05.2021г. постъпва 
молба с доказателства за предявен иск. 

Ч.гр.д. № 5110/2021 г. на доклад на съдия Мариета Динева е образувано 
по молба по чл. 390 ГПК,  подадена на 29.09.2021 г. и разпределена същия ден. 
С определение от 29.09.2021 г. е прекратено производството и изпратено по 
компетентност за ппилагане към дело на РС –Перник. 

Ч.гр.д № 5091/2020 г. на доклад на съдия Михаил Алексов е образувано 
по молба по чл. 390 ГПК, подадена на 17.09.2020 г. и разпределена същия ден. 
С определение от 17.09.2020 в зз е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иска с посочване на датата от която срокът започва да тече – 
считано от датат на постановяване на определението. Определена е парична 
гаранция. На 23.09.2020г. постъпва молба с приложено платежно за внесена 
гаранция. На 23.09.2020 г. е издадена обезпечителна заповед. На 16.10.2020 г. 
постъпва молба с предявен иск. 

Ч.гр.д № 5779/2021 г. на доклад на съдия Михаил Алексов е образувано 
по молба по чл. 390 ГПК, подадена на 17.11.2021 г. и разпределена същия ден. 
С определение от 17.11.2021 в зз е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иска с посочване на датата от която срокът започва да тече – 
считано от датат на постановяване на определението. Определена е парична 
гаранция. На 25.11.2021 г. постъпва молба сприложено платежно за внесена  
гаранция. На 25.11.2021 г. е издадена обезпечителна заповед. На 17.12.2021 г. 
постъпва молба с предявен иск. 

Ч.гр.д № 4367/2020 г. на доклад на съдия Диана Матеева е образувано по 
молба по чл. 390 ГПК, подадена на 17.08.2020 г. и разпределена същия ден. С 
протоколно определение от 17.08.2020 в зз е допуснато обезпечение на бъдещ 
иск чрез налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен 
срок за предявяване на иска с посочване на датата от която срокът започва да 
тече – считано от датат на постановяване на определението. Определена е 
парична гаранция. На 04.09.2020 г. постъпва молба с приложено платежно за 
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внесена гаранция. На 04.09.2020 е издадена обезпечителна заповед. На 
02.10.2020 г. постъпва молба с предявен иск. 

Ч.гр.д № 4041/2021 г. на доклад на съдия Диана Матеева е образувано по 
молба по чл. 390 ГПК, подадена на 02.08.2021 г. и разпределен същия ден. С 
определение от 02.08.2021г. в зз е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иска без посочване на датата, от която срокът започва да тече. 
Определена е парична гаранция. На 05.08.2021 г. постъпва молба с приложено 
платежно за внесена гаранция. На 05.08.2021 г. е издадена обезпечителна 
заповед. На 02.09.2021 г. постъпва молба с приложен предявен иск. 

Ч.гр.д № 5611/2020 г. на доклад на съдия Явор Джамалов е образувано 
по молба по чл. 390 ГПК, подадено на 23.10.2020 г. и разпределено същия ден. 
С определение от 23.10.2020 г. в зз е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иска с посочване на датата от която срокът започва да тече – 
считано от датат на постановяване на определението.  На 23.10.2020 г. е 
издадена обезпечителна заповед. На 24.11.2020 г. постъпва молба с приложен 
предявен иск. 

Ч.гр.д № 3310/2021 г. на доклад на съдия Явор Джамалов е образувано 
по молба по чл. 390 ГПК, подадена на 28.06.2021 г. и разпределена същия ден. 
С определение от 28.06.2021 в зз едопуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагена на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иска с посочване на датата от която срокът започва да тече – 
считано от датат на постановяване на определението. На 28.06.2021 г. е 
издадена обезпечителна заповед. На 29.07.2021 г. постъпва молба с приложен 
предявен иск. 

Ч.гр.д № 6224/2020 г. на доклад на съдия Борислава Борисова е 
образувано по молба по чл. 390 ГПК, подадено на 25.11.2020 г. и разпределена 
същия ден. С определение от 25.11.2020 г. в зз е допуснато обезпечение на 
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки. Определен е 
едномесечен срок за предявяване на иска с посочване на датата от която срокът 
започва да тече – считано от датат на постановяване на определението. 
Определена е парична гаранция. На 07.12.2020 г. постъпва молба сприложено 
платежно за внесена гаранция. На 07.12.2020 е издадена обезпечителна заповед. 
На 22.12.2020 г. постъпва молба с приложен предявен иск. 

Ч.гр.д № 390/2021 г. на доклад на съдия Борислава Борисова е образувано 
по молба по чл. 390 ГПК, подадена на  02.02.2021 г. и разпределена същия ден. 
С определение от 02.02.2021 г. в зз е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иска с посочване на датата от която срокът започва да тече – 
считано от датат на постановяване на определението. Определена е парична 
гаранция. На 04.02.2021 г. постъпва молба с приложено платежно за внесена 
гаранция. На 04.02.2021 е издадена обепечителна заповед. С определение от 
16.03.2021 г. е отменено допуснатото обезпечение и издадената обезпечителна 
зповед на основание чл. 390, ал. 3 ГПК. 
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Ч.гр.д № 6221/2020 г. на доклад на съдия Петър Боснешки е образувано 
по  молба по чл. 390 ГПК, подадена на 25.11.2020 г. и разпределена същия ден. 
С определение от 25.11.2020 г. в зз е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иска с посочване на датата от която срокът започва да тече – 
считано от датат на постановяване на определението. Определена е парична 
гаранция. На 02.12.2020 г. постъпва молба с приложено платежно за внесена 
гаранция. На 02.12.2020 г. е издадена обезпечителна заповед. На 22.12.2020 г. 
постъпва молба с приложен предявен иск. 

Ч.гр.д № 1808/2021 г. на доклад на съдия Петър Боснешки е образувано 
по молба по чл. 390 ГПК, подадена на 14.04.2021 г. и разпределена същия ден. 
С определение от 14.04.2021г.  в зз е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иска с посочване на датата от която срокът започва да тече – 
считано от датат на постановяване на определението. Определена е парична 
гаранция. На 22.04.2021г. постъпва молба с приложено платежно за внесена 
гаранция. На 22.04.2021 г. е издадена обезпечителна заповед. На 13.05.2021г. 
постъпва молба с приложен предявен иск. 

Ч.гр.д № 5754/2021 г. на доклад на съдия Татяна Тодорова е образувано 
по молба по чл. 390 ГПК, подадена на 12.11.2021 г. и разпределена същия ден. 
С опредеелние от 12.11.2021 в зз допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иска с посочване на датата от която срокът започва да тече – 
считано от датат на постановяване на определението. Определена е парична 
гаранция. На 17.11.2021 г. постъпва молба с приложено платежно за внесена 
гаранция. На 17.11.2021 г. е издадена обезпечителна заповед. На 10.12.2021 г. 
постъпва молба с приложен предявен иск. 

Ч.гр.д № 1175/2020 г. на доклад на съдия Камелия Ненкова е образувано 
по молба по чл. 390 ГПК, подадена на 19.02.2020г. и  разпределена същия ден. 
С определение от 19.02.2020 г. в зз е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иска с посочване на датата от която срокът започва да тече – 
считано от датат на постановяване на определението. Определена е парична 
гаранция. С определение от 04.03.2020 г. е отменено определението от 
19.02.2020 г. поради невнасяне на гаранцията. 

Ч.гр.д № 3505/2021 г. на доклад на съдия Камелия Ненкова е образувано 
по молба по чл. 390 ГПК, подадена на 05.07.2021 г. и разпрелена същия ден. С 
определение от 05.07.2021 в зз допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иска с посочване на датата от която срокът започва да тече – 
считано от датат на постановяване на определението. Определена е парична 
гаранция. На 15.07.2021 г. постъпва молба с приложено платежно за внесена 
гаранция. На 15.07.2021 г. е издадена обезпечителна заповед. На 13.08.2021 г. 
постъпва молба с приложен предявен иск. 
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Ч.гр.д № 5866/2021 г. на доклад на съдия Маринела Стоева е образувано 
по молба по чл. 390 ГПК, подадена на 24.11.2021 г. и разпределена същия ден. 
С определение от 24.11.2021 в зз е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иска с посочване на датата от която срокът започва да тече – 
считано от датат на постановяване на определението. Определена е парична 
гаранция. На 02.12.2020 г. постъпва молба с приложено платежно за внесена 
гаранция. На 02.12.2021 г. е издадена обезпечителна заповед. На 29.12.2021 г. 
постъпва молба с приложен предявен иск. 

Ч.гр.д № 6226/2020 г. на доклад на съдия Кристина Костадинова е 
образувано по молба по чл. 390 ГПК, подадена на 25.11.2020г. и разпределена 
същия ден. С определение от 25.11.2020 в зз е допуснато обезпечение на бъдещ 
иск чрез налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен 
срок за предявяване на иска с посочване на датата от която срокът започва да 
тече – считано от датат на постановяване на определението. Определена е 
парична гаранция. На 30.11.2020 г. постъпва молба с приложено платежно за 
внесена гаранция. На 30.11.2020 г. е издадена обезпечителна заповед. На 
22.12.2020 г. постъпва молба с приложен предявен иск. 

Ч.гр.д № 4042/2021 г. на доклад на съдия Кристина Костадинова е 
образувано по молба по чл. 390 ГПК, подадена на 02.08.2021 г. и разпределена 
същия ден. С определение от 02.08.2021 г. в зз допуснато обезпечение на бъдещ 
иск чрез налагане на запор върху банкови сметки. Определен е едномесечен 
срок за предявяване на иска с посочване на датата от която срокът започва да 
тече – считано от датат на постановяване на определението. Определена е 
парична гаранция. На 09.08.2021 молба с гаранция. На 09.08.2021 е издадена 
обез заповед. На 08.09.2021 г. постъпва молба за отменяне на обезпечителната 
мярка поради доброволно погасяване на вземане. С определение от 09.09.2021 
г. е отменено на основание чл. 402, ал. 2 ГПК, допуснатото с определение от 
02.08.2021 г. обезпечение. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
При проверката на частните производства, образувани по реда на чл. 390 

и сл. ГПК бе констатирано, че съдебните актове са постановени в срока по чл. 
395, ал.2 ГПК– в деня на подаването на молбата. Изследвани са кумулативно 
дадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК. Определян 
е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск.  

По делата са представени доказателства за предявен бъдещ иск в срок, а 
при неизпълнение, допуснатото обезпечение е било отменяно служебно, на 
основание чл. 390, ал.3 ГПК. 

По някои от делата съдът не е посочил от кой момент тече определения 
от него срок. Би следвало практиката на съда да се уеднакви и съобрази с 
Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК. 

С оглед установеното при проверката на този вид частни производства, 
ще бъдат направени съответните изводи и препоръки. 
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Частни граждански дела, образувани по реда 
на чл. 410 и чл. 417 ГПК 

 
         За 2020г. общ брой дела -  4558 броя, от които 4171 броя по чл.410 ГПК и 
387 броя по чл.417 ГПК. 
         За 2021г. общ брой дела -  4391 броя, от които 3891 броя по чл.410 ГПК и 
500 броя по чл.417 ГПК. 
 

2020 2021 

Съст
ав 

Съдия 
410 

ГПК 
417 

ГПК 
410 

ГПК 
417 ГПК 

1 Ивета Иванова 34 5 - - 

1 Ивайло Колев 193 24 318 44 

2 Адриан Янев 390 35 32 5 

2 Симона Кирилова - - 134 25 

3 Мария Милушева 353 52 324 45 

3 Мариета Динева - - 66 20 

4 Михаил Алексов 316 28 288 32 

6 Диана Матеева 369 30 383 44 

7 Явор Джамалов 302 48 294 48 

8 Борислава Борисова 311 46 363 45 

9 Петър Боснешки 341 38 275 38 

9 Татяна Тодорова - - 77 24 

10 Камелия Ненкова 360 34 321 51 

10 Маринела Стоева - - 74 20 

11 Кристина Костадинова 358 47 375 59 

1 Валери Ненков 172 - 127 - 
2 Петя Котева 173 - 113 - 
3 Богдан Велев 175 - 121 - 
4 Светослава Алексиева 176 - 117 - 
5 Христина Ангелова 148 - 88 - 
6 Камелиая Ненкова - - 1 - 

4171 387 3891 500 
                                                                        

                                                                      ОБЩО  4558 
                                                          

ОБЩО 4391 
  
Проверени бяха на случаен принцип следните дела, образувани през 

2020г. и 2021г. по заявление по чл. 410 ГПК: 
Ч.гр.д. № 760/2020г., ч.гр.д. № 6506/2020г., ч.гр.д. № 959/2021г., ч.гр.д. 

№ 834/2020г., ч.гр.д. № 4542/2021г., ч.гр.д. № 4546/2020г., ч.гр.д. № 
4286/2021г., ч.гр.д. № 6274/2021г., ч.гр.д. № 4428/2020г., ч.гр.д. № 
3256/2021г., ч.гр.д. № 5976/2020г., ч.гр.д. № 4061/2020г., ч.гр.д. № 221/2020г., 
ч.гр.д. № 4907/2021г., ч.гр.д. № 5340/2020г., ч.гр.д. № 5162/2021г., ч.гр.д. № 
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4278/2020г., ч.гр.д. № 2915/2021г., ч.гр.д. № 6085/2021г., ч.гр.д. № 670/2020г., 
ч.гр.д. № 3564/2021г., ч.гр.д. № 5248/2021г., ч.гр.д. № 5506/2020г. и ч.гр.д. № 
6273/2021г. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
Всички проверени дела по този пункт са образувани и разпределени в 

деня на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК, или на следващия ден. 
Разпорежданията, с които са издадени заповедите за изпълнение са 
постановени в деня на образуване или в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК. След 
връчване на съобщението на длъжника, ако същия не е възразил или след 
влизането в сила на съдебното решение по установителния иск, съдът е издавал 
изпълнителен лист. По постъпили възражения срещу заявлението или в 
случаите, в които разпореждането на съда не е връчено на длъжника, съдът е 
давал указания за предявяване на иска. При неизпълнение на указанията съдът 
е обезсилвал издадената заповед. Спазена е местната подсъдност  по чл. 411, 
ал.1 от ГПК. 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. 

 
Проверени бяха на случаен принцип следните дела, образувани през 

2020г. и 2021г. по заявление по чл. 417 ГПК: 
Ч.гр.д. № 503/2020г., ч.гр.д. № 5529/2020г., ч.гр.д. № 2029/2021г., 

ч.гр.д. № 5157/2020г., ч.гр.д. № 4553/2021г., ч.гр.д. № 3673/2020г., ч.гр.д. № 
3213/2021г., ч.гр.д. № 6259/2021г., ч.гр.д. № 5516/2020г., ч.гр.д. № 274/2021г., 
ч.гр.д. № 129/2020г., ч.гр.д. № 6144/2020г., ч.гр.д. № 375/2020г., ч.гр.д. № 
3241/2021г., ч.гр.д. № 1413/2020г., ч.гр.д. № 6189/2021г., ч.гр.д. № 
6055/2020г., ч.гр.д. № 2022/2021г., ч.гр.д. № 6260/2021г., ч.гр.д. № 
6481/2020г., ч.гр.д. № 4776/2021г., ч.гр.д. № 6321/2021г. и ч.гр.д. № 
6048/2021г. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
 Всички проверени дела по по депозирани заявления на основание чл. 417 

ГПК са образувани и разпределени в деня на постъпване на заявлението в съда 
или на следващия ден. 

 Съдът е постановявал разпореждането, с което е отхвърлено заявлението 
или е издавана заповедта за изпълнение в рамките на един до три дни след 
подаване на заявлението. Постановявано е незабавно изпълнение съгласно 
разпоредбата на чл. 418, ал. 1 ГПК и е издаван изпълнителен лист. 

От проверените частни граждански дела по чл. 417 от ГПК се установи, 
че съдът е прилагал разпоредбата на чл. 418, ал.2, изр. 2-ро ГПК – 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 
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За 2020г. общ брой дела – 94 броя, за 2021г. общ брой дела – 108 броя, по 
съдии, както следва: 
 

Състав Съдия 2020  2021  

1 Ивета Иванова 0 - 

1 Ивайло Колев 2 14 

2 Адриан Янев 12 2 

2 Симона Кирилова 0 2 

3 Мария Милушева 9 8 

3 Мариета Динева - 2 

4 Михаил Алексов 0 2 

6 Диана Матеева 10 9 

7 Явор Джамалов 8 18 

8 Борислава Борисова 12 12 

9 Петър Боснешки 9 10 

9 Татяна Тодорова - 2 

10 Камелия Ненкова 17 14 

10 Маринела Стоева - 2 

11 Кристина Костадинова 15 11 
                                                                            ОБЩО 94 ОБЩО 108 

  
Проверени бяха на случаен принцип следните дела, образувани през 

2020г. и 2021г.: 
Ч.гр.д. № 4089/2020г., ч.гр.д. № 2715/2021г., ч.гр.д. № 1850/2020г., 

ч.гр.д. № 5597/2021г., ч.гр.д. № 2969/2020г., ч.гр.д. № 3353/2021г., ч.гр.д. № 
6210/2021г., ч.гр.д. № 5757/2021г., ч.гр.д. № 1126/2020г., ч.гр.д. № 
2126/2021г., ч.гр.д. № 5083/2020г., ч.гр.д. № 157/2021г., ч.гр.д. № 2513/2020г., 
ч.гр.д. № 1762/2021г., ч.гр.д. № 3695/2020г., ч.гр.д. № 4747/2021г., ч.гр.д. № 
5734/2021г., ч.гр.д. № 2052/2020г., ч.гр.д. № 1335/2021г., ч.гр.д. № 
5585/2021г. , ч.гр.д. № 2477/2020г. и ч.гр.д. № 1735/2021г. 
 

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. Разпорежданията, с които са изисквани становища от Дирекция 
„Социално подпомагане“ с цел защита интереса на малолетното или на 
непълнолетното дете са постановени в деня на образуване. Съдебният акт е 
постановяван в дяня на депозиране на становището от ДСП, с редки 
изключения. В случаите, в които делото е образувано по молба от настойник и 
с молбата е предоставено мнение от настойническия съвет, съдът се е 
произнасял в деня на образуване и разпределение на делото. При по-голямата 
част от проверените дела съдът е приключвал делото с решение, а в останалите 
е постановявал определение.  
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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). 

 
 Дела, приключени в 3-месечен срок /от образуване на делото до о.с.з.,  в 

което е обявено за решаване / 
За 2020г. общ брой дела – 1143 броя 
За 2021г. общ брой дела – 1062 броя 
Дела, приключени в срок над 3 месеца /от образуване на делото до о.с.з., 

в което е обявено за решаване/ 
За 2020г. общ брой дела – 1063 броя 
За 2021г. общ брой дела –   864 броя 

 
Състав Съдия 2020 2021 

  
До 3 

месеца 
Над 3 

месеца 
До 3 

месеца 
Над 3 месеца 

1 Ивета Иванова 35 41 - - 

1 Ивайло Колев 49 113 117 63 

2 Адриан Янев 136 105 45 38 

2 Симона Кирилова - - 48 35 

3 Мария Милушева 99 133 63 84 

3 Мариета Динева - - 13 35 

4 Михаил Алексов 96 79 93 68 

6 Диана Матеева 133 87 119 92 

7 Явор Джамалов 108 94 121 75 

8 Борислава Борисова 45 95 98 93 

9 Петър Боснешки 166 101 95 73 

9 Татяна Тодорова - - 24 20 

10 Камелия Ненкова 118 129 77 69 

10 Маринела Стоева - - 29 30 

11 Кристина Костадинова 158 86 120 89 
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                                                                                 1143      1063 1062 864 

  
 

Общ брой постановени решения за 2020 г. и 2021 г. - общо и по съдии. 
 За 2020г. общ брой постановени решения – 1565 бр, от които 1550 броя в 
законоустановения срок 
 За 2021г. общ брой постановени решения – 1515 броя, от които 1508 броя 
в законоустановения срок 

  

Състав Съдия 2020 2021 

  

 
Общ брой 

постановени 
решения 

 
От общия 

брой 
решения- 
в законо-

установения  
срок 

 
Общ брой 

постановени 
решения 

От общия 
брой 

решения- 
в законо-

установения  
срок 

1 Ивета Иванова 52 52 - - 

1 Ивайло Колев 147 147 151 151 

2 Адриан Янев 172 172 67 67 

2 Симона Кирилова - - 65 65 

3 Мария Милушева 178 171 120 119 

3 Мариета Динева - - 39 39 

4 Михаил Алексов 130 127 124 119 

6 Диана Матеева 158 158 171 171 

7 Явор Джамалов 144 142 154 154 

8 Борислава Борисова 101 101 142 141 

9 Петър Боснешки 183 180 129 129 

9 Татяна Тодорова - - 36 36 

10 Камелия Ненкова 157 157 116 116 

10 Маринела Стоева - - 47 47 

11 
Кристина 
Костадинова 

143 143 154 154 

                                                    1565 1550 1515 1508 
 

 Съдебни решения, постановени извън едномесечен срок 
 

 Брой дела, по съдии, по които постановените съдебни решения са  
извън установените срокове през 2020г.  

За 2020г. общ брой актове в срок до 3 месеца – 15 броя 
За 2020г. общ брой актове в срок над 3 месеца – 0 броя 
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 съдия Брой съдебни 
решения, 

постановени в 
срок до 3-месеца 
от о.с.з., в което 
делото е обявено 

за решаване 

Брой съдебни решения, 
постановени в срок над 3-

месеца от о.с.з., в което 
делото е обявено за 

решаване 

1 Ивета Иванова 0 0 

1 Ивайло Колев 0 0 

2 Адриан Янев 0 0 

2 
Симона 
Кирилова 

0 0 

3 
Мария 
Милушева 

7 0 

3 Мариета Динева 0 0 

4 
Михаил 
Алексов 

3 0 

6 Диана Матеева 0 0 

7 Явор Джамалов 2 0 

8 
Борислава 
Борисова 

0 0 

9 
Петър 
Боснешки 

3 0 

9 
Татяна 
Тодорова 

0 0 

10 
Камелия 
Ненкова 

0 0 

10 
Маринела 
Стоева 

0 0 

11 
Кристина 
Костадинова 

0 0 

                                                                 15 0 

 
В част от случаите, просрочията при изготвяне на финализиращите актове са в резултат на 
ползван от съдията отпуск за временна неработоспособност, включително и за Covid, както 
и спазване на обявените противоепидемични мерки по време на извънредното положение и 
извънредната епидемична обстановка. 
 
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 
едномес
ечния 
срок по 
чл. 
235,ал.5 
ГПК 
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или след 
двуседм
ичния 
срок по 
чл. 316 
ГПК 

Ивета Иванова 0 0 0 0 

Ивайло Колев 0 0 0 0 
Адриан Янев 0 0 0 0 
Симона Кирилова 0 0 0 0 
Мария Милушева 6518/2019 - чл.124, 

ал.1 ГПК, във вр. с чл. 
422, ал. 1 ГПК  

01.10.2020 13.11.2020 12 д. 
Съдията 

е 
отсъства

л 
поради 

заболява
не от 

Covid-
19 

Болниче
н лист 

№Е2020
1910596

- за 
периода 

от 
31.10.20
20г. до 

10.11.20
20г.вкл. 

Мария Милушева 7693/2019- чл.124, 
ал.1 от ГПК, във вр. 
чл.422, ал.1 от ГПК 

01.10.2020 13.11.2020 12 д. 
Съдията 

е 
отсъства

л 
поради 

заболява
не от 

Covid-
19 

Болниче
н лист 

№Е2020
1910596

- за 
периода 

от 
31.10.20
20г. до 
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10.11.20
20г.вкл. 

Мария Милушева 8368/2019- чл.422, във 
вр.чл.415 от ГПК 

01.10.2020 13.11.2020 12 д. 
Съдията 

е 
отсъства

л 
поради 

заболява
не от 

Covid-
19 

Болниче
н лист 

№Е2020
1910596

- за 
периода 

от 
31.10.20
20г. до 

10.11.20
20г.вкл. 

Мария Милушева 1624/2020 - чл.124, 
ал.1 ГПК, във вр. с чл. 

422, ал. 1 ГПК 

01.10.2020 19.11.2020 17 д. 
Съдията 

е 
отсъства

л 
поради 

заболява
не от 

Covid-
19 

Болниче
н лист 

№Е2020
1910596

- за 
периода 

от 
31.10.20
20г. до 

10.11.20
20г.вкл. 

Мария Милушева 3020/2020 - чл.439 
ал.1 вр. чл. 124 ал.1 
ГПК вр. параграф 2 

изр на ГПК вр. чл. 254 
ал.1 ГПК/ОТМ./ 

01.10.2020 26.11.2020 25 д. 
Съдията 

е 
отсъства

л 
поради 

заболява
не от 
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Covid-
19 

Болниче
н лист 

№Е2020
1910596

- за 
периода 

от 
31.10.20
20г. до 

10.11.20
20г.вкл. 

Мария Милушева 3010/2019 Делба 15.10.2020 27.11.2020 12 д. 
Съдията 

е 
отсъства

л 
поради 

заболява
не от 

Covid-
19 

Болниче
н лист 

№Е2020
1910596

- за 
периода 

от 
31.10.20
20г. до 

10.11.20
20г.вкл. 

Мария Милушева 1853/2020- 
 чл.124 ГПК 

15.10.2020 10.12.2020 25 д. 
Съдията 

е 
отсъства

л 
поради 

заболява
не от 

Covid-
19 

Болниче
н лист 

№Е2020
1910596

- за 
периода 

от 
31.10.20
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20г. до 
10.11.20
20г.вкл. 

Мариета Динева 0 0 0 0 

Михаил Алексов 

         1081/2019- 
чл.124, ал.1 ГПК, във 

вр. с чл. 422, ал. 1 
ГПК 

27.02.2020 07.05.2020 1м.9д. 

Михаил Алексов 4096/2019- 
чл.124, ал.1 ГПК, във 

вр. с чл. 422, ал. 1 
ГПК 

27.02.2020 07.05.2020 1м.9д. 

Михаил Алексов 2692/2019 - чл.124, 
ал.1 ГПК, във вр. с чл. 

422, ал. 1 ГПК 

05.03.2020 07.05.2020 1м.2д. 

Диана Матеева 0 0 0 0 

Явор Джамалов  

6930/2019-  
чл.422 ГПК вр. чл.240 
ал.1 и ал.2 чл. 86 ЗЗД 
вр. 79 ЗЗД чл. 92 ЗЗД 

21.07.2020 14.09.2020 23 д. 
Съдията 

е 
отсъства

л 
поради 
операти

вна 
интерве

нция 
Болниче
н лист 

№Е2020
1795845

- за 
периода 

от 
12.08.20
20г. до 

13.09.20
20г.вкл. 

Явор Джамалов 

9282/2018- 
Делба 

21.07.2020 17.09.2020 26 д. 
Съдията 

е 
отсъства

л 
поради 
операти

вна 
интерве

нция 
Болниче
н лист 

№Е2020
1795845

- за 
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периода 
от 

12.08.20
20г. до 

13.09.20
20г.вкл. 

Борислава Борисова 0 0 0 0 

Петър Боснешки 

3181/2020-  
чл.225, ал.1 от КТ 

09.11.2020 30.12.2020 20 д. 
Съдията 

е 
отсъства

л 
поради 

заболява
не от 

Covid-
19 

Болниче
н лист 

№Е2020
2812733

- за 
периода 

от 
01.12.20
20г. до 

21.12.20
20г.вкл. 

Петър Боснешки 

3799/2020 – 
чл.220 ал.1 КТ 

09.11.2020 30.12.2020 20 д. 
Съдията 

е 
отсъства

л 
поради 

заболява
не от 

Covid-
19 

Болниче
н лист 

№Е2020
2812733

- за 
периода 

от 
01.12.20
20г. до 

21.12.20
20г.вкл. 

Петър Боснешки 
5465/2020-  09.11.2020 30.12.2020 20 д. 

Съдията 
е 
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чл.28 ал.1 вр. чл. 4 
ал.1 т.2 чл.25 ал.1 т.2 

чл.26 ал.1 ЗЗДет. 

отсъства
л 

поради 
заболява

не от 
Covid-

19 
Болниче
н лист 

№Е2020
2812733

- за 
периода 

от 
01.12.20
20г. до 

21.12.20
20г.вкл. 

Татяна Тодорова 0 0 0 0 
Камелия Ненкова 0 0 0 0 
Маринела Стоева 0 0 0 0 
Кристина Костадинова 0 0 0 0 
 
 

Брой дела, по съдии, по които постановените съдебни решения са  
извън установените срокове през 2021г.  

За 2021г. общ брой актове в срок до 3 месеца – 7 броя 
За 2021г. общ брой актове в срок над 3 месеца – 0 броя 

 
 съдия Брой съдебни 

решения, 
постановени в срок 
до 3-месеца от о.с.з., 

в което делото е 
обявено за 
решаване 

Брой съдебни решения, 
постановени в срок над 3-месеца от 

о.с.з., в което делото е обявено за 
решаване 

1 Ивета Иванова 0 0 

1 Ивайло Колев 0 0 

2 Адриан Янев 0 0 

2 Симона Кирилова 0 0 

3 Мария Милушева 1 0 

3 Мариета Динева 0 0 

4 Михаил Алексов 5 0 

6 Диана Матеева 0 0 

7 Явор Джамалов 0 0 

8 
Борислава 
Борисова 

1 0 
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9 Петър Боснешки 0 0 

9 Татяна Тодорова 0 0 

10 Камелия Ненкова 0 0 

    

10 Маринела Стоева 0 0 

11 
Кристина 
Костадинова 

0 0 

                                                7 0 

 
В част от случаите, просрочията при изготвяне на финализиращите актове са в резултат на 
ползван от съдията отпуск за временна неработоспособност, включително и за Covid, както 
и спазване на обявените противоепидемични мерки по време на извънредното положение и 
извънредната епидемична обстановка. 
 
 

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 
едноме
сечния 
срок по 
чл. 
235,ал.
5 ГПК 
или 
след 
двусед
мичния 
срок по 
чл. 316 
ГПК 

Ивета Иванова 0 0 0 0 
Ивайло Колев 0 0 0 0 

Адриан Янев 0 0 0 0 
Симона Кирилова 0 0 0 0 
Мария Милушева 5612/2020 – 

чл. 124 ГПК вр. чл. 49 
вр. чл. 45 ЗЗД. 

23.09.2021 10.11.2021 17 д. 

Мариета Динева 0 0 0 0 

Михаил Алексов 
5478/2020 - чл.124, 

ал.1 ГПК, във вр. с чл. 
422, ал. 1 ГПК 

17.06.2021 13.09.2021 1м.27д. 

Михаил Алексов 6632/2020 - чл.124, 
ал.1 от ГПК, във вр. с 
чл.422, ал.1 от ГПК 

15.07.2021 14.09.2021 29д. 

Михаил Алексов 1340/2021 - чл.124, 
ал.1 ГПК, във вр. с чл. 

15.07.2021 11.10.2021 1м.25д. 
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422, ал. 1, т. 1 от ГПК 
вр. чл.55/59 във вр. с 

чл.79 от ЗЗД;  
Михаил Алексов 2182/2021-  

чл.124, ал.1 ГПК, във 
вр. с чл. 422, ал. 1 

ГПК 

15.07.2021 11.10.2021 1м.25д. 

Михаил Алексов 2953/2021 – 
чл.19,ал.1 от ЗГР 

15.07.2021 11.10.2021 1м.25д. 

Диана Матеева 0 0 0 0 
Явор Джамалов 0 0 0 0 

Борислава Борисова 
982/2020-  

чл.108 ЗС чл. 537 ал.2 
ГПК 

29.09.2021 10.11.2021 11 д. 

Петър Боснешки 0 0 0 0 

Татяна Тодорова 0 0 0 0 

Камелия Ненкова 0 0 0 0 
Маринела Стоева 0 0 0 0 
Кристина Костадинова 0 0 0 0 

 
 

Към деня на започване на комплексната планова проверка в Районен 
съд- Перник няма непостановени, просрочени съдебни решения по граждански 
дела образувани преди 01.01.2022г. и обявени за решаване. 
 

 
Качеството на съдебните актове 

 
Инстанционен контрол.  

Резултат от обжалваните съдебни актове. 
 

2020 г. 
Общ брой постановени решения - 1392 броя, от които 279 броя 

обжалвани, 104 броя потвърдени изцяло и 56 броя потвърдени частично; 
Общ брой постановени определения - 639 броя, от които 33 броя 

обжалвани, 12 броя потвърдени изцяло; 
Общ брой отменени актове за съда /решения и определение/ - 41 броя ; 

прогласени за нищожни и обезсилени съдебни актове - 0 броя,  отменени актове 
с постановяване на нови - 36 броя, отменени актове с връщане на делата за ново 
разглеждане - 2 броя; отменени актове с прекратяване на производството по 
делото - 3 броя 

решения 2020г. 

 Съдия 

Брой 
поста
новен

и 

Общ 
брой 

обжал
вани 

Брой 
решен

ия 
потвър

Брой 
реше
ния 

потвъ
рден

Общ 
брой 

отмен
е-ни 

прогл
асени 

за 
нищо
жни и 

Отме
нени 
актов

е с 
поста

Отме
нени 
актов

е с 
връща

Отме
нени 
актов

е с 
прекр
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решен
ия  

решен
ия 

дени 
изцяло 

и 
части
чно 

актов
е  

обезс
илени 
съдеб

ни 
актов

е 

новяв
ане на 
нови 

не на 
делат
а за 
ново 

разгле
ждане 

атява
не на 
произ
водст
вото 
по 

делот
о 

1 Ивета Иванова 52 24 13 12 4 0 4 0 0 

1 Ивайло Колев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Адриан Янев 147 39 18 5 6 0 6 0 0 

2 Симона Кирилова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Мария Милушева 178 38 6 4 6 0 5 0 1 

3 Мариета Динева 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Михаил Алексов 130 20 11 6 3 0 3 0 0 

6 Диана Матеева 158 51 12 15 10 0 9 0 1 

7 Явор Джамалов 143 18 18 5 2 0 2 0 0 

8 Борислава Борисова 101 3 1 0 0 0 0 0 0 

9 Петър Боснешки 183 22 11 2 1 0 0 0 1 

9 Татяна Тодорова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Камелия Ненкова 157 36 9 7 4 0 4 0 0 

10 Маринела Стоева 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Кристина 
Костадинова 

143 28 5 0 1 0 1 0 0 

Общ брой: 1392 279 104 56 37 0 34 0 3 
 

     определения 2020г. 

 Съдия 

Брой 
поста
новен

и 
опред
елени

я  

Общ 
брой 

обжал
вани 
опред
елени

я 

Брой 
опреде
ления 
потвър
дени 

изцяло 

Брой 
опре
де-

лени
я 

потвъ
рден

и 
части
чно 

Общ 
брой 

отмен
е-ни 
актов

е  

прогл
асени 

за 
нищо
жни и 
обезс
илени 
съдеб

ни 
актов

е 

Отме
нени 
актов

е с 
поста
новяв
ане на 
нови 

Отме
нени 
актов

е с 
връща
не на 
делат
а за 
ново 

разгле
ждане 

Отме
нени 
актов

е с 
прекр
атява
не на 
произ
водст
вото 
по 

делот
о 

1 Ивета Иванова 24 0 1 0 0 0 0 0 0 

1 Ивайло Колев 15 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 Адриан Янев 68 3 2 0 1 0 1 0 0 

2 Симона Кирилова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Мария Милушева 54 2 2 0 0 0 0 0 0 

3 Мариета Динева 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Михаил Алексов 45 3 0 0 1 0 0 1 0 

6 Диана Матеева 62 5 0 0 0 0 0 0 0 
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7 Явор Джамалов 58 2 1 0 1 0 0 1 0 

8 Борислава Борисова 39 1 0 0 1 0 1 0 0 

9 Петър Боснешки 84 4 4 0 0 0 0 0 0 

9 Татяна Тодорова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Камелия Ненкова 90 7 0 0 0 0 0 0 0 

10 Маринела Стоева 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Кристина 
Костадинова 

100 5 2 0 0 0 0 0 0 

Общ брой: 639 33 12 0 4 0 2 2 0 
 

2021 г. 
Общ брой постановени решения - 1515 броя, от които 322 броя 

обжалвани, 154 броя потвърдени изцяло и 80 броя потвърдени частично; 
Общ брой постановени определения - 420 броя, от които 57 броя 

обжалвани, 12 броя потвърдени изцяло и 3 броя потвърдени частично; 
Общ брой отменени актове за съда /реш.и опр./ - 65 броя ; прогласени за 

нищожни и обезсилени съдебни актове - 0 броя,  отменени актове с 
постановяване на нови - 44 броя, отменени актове с връщане на делата за ново 
разглеждане - 18 броя; отменени актове с прекратяване на производството по 
делото - 3 броя. 

 
решения 2021г. 

 Съдия 

Брой 
поста
новен

и 
решен

ия  

Общ 
брой 

обжал
вани 

решен
ия 

Брой 
решен

ия 
потвър
дени 

изцяло 

Брой 
реше
ния 

потвъ
рден

и 
части
чно 

Общ 
брой 

отмен
е-ни 
актов

е  

прогл
асени 

за 
нищо
жни и 
обезс
илени 
съдеб

ни 
актов

е 

Отме
нени 
актов

е с 
поста
новяв
ане на 
нови 

Отме
нени 
актов

е с 
връща
не на 
делат
а за 
ново 

разгле
ждане 

Отме
нени 
актов

е с 
прекр
атява
не на 
произ
водст
вото 
по 

делот
о 

1 Ивета Иванова 0 0 3 0 2 0 1 0 1 

1 Ивайло Колев 151 37 17 8 6 0 6 0 0 

2 Адриан Янев 67 32 20 13 3 0 3 0 0 

2 Симона Кирилова 64 6 2 0 0 0 0 0 0 

03 Мария Милушева 120 21 14 8 3 0 3 0 0 

3 Мариета Динева 39 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 Михаил Алексов 124 18 11 1 2 0 2 0 0 

6 Диана Матеева 171 43 16 12 9 0 9 0 0 

7 Явор Джамалов 154 36 10 14 3 0 2 0 1 

8 Борислава Борисова 142 30 14 5 0 0 0 0 0 

9 Петър Боснешки 130 41 21 10 6 0 6 0 0 

9 Татяна Тодорова 36 2 1 0 0 0 0 0 0 
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10 Камелия Ненкова 116 27 15 4 5 0 4 0 1 

10 Маринела Стоева 47 5 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Кристина 
Костадинова 

154 23 10 5 2 0 2 0 0 

Общ брой: 1515 322 154 80 41 0 38 0 3 
 

         определения 
2021г. 

 Съдия 

Брой 
поста
новен

и 
опред
елени

я  

Общ 
брой 

обжал
вани 
опред
елени

я 

Брой 
опреде
ления 
потвър
дени 

изцяло 

Брой 
опре
де-

лени
я 

потвъ
рден

и 
части
чно 

Общ 
брой 

отмен
е-ни 
актов

е  

прогл
асени 

за 
нищо
жни и 
обезс
илени 
съдеб

ни 
актов

е 

Отме
нени 
актов

е с 
поста
новяв
ане на 
нови 

Отме
нени 
актов

е с 
връща
не на 
делат
а за 
ново 

разгле
ждане 

Отме
нени 
актов

е с 
прекр
атява
не на 
произ
водст
вото 
по 

делот
о 

1 Ивета Иванова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Ивайло Колев 31 4 4 1 2 0 1 1 0 

2 Адриан Янев 15 3 1 0 2 0 1 1 0 

2 Симона Кирилова 18 2 1 0 0 0 0 0 0 

3 Мария Милушева 28 4 0 1 0 0 0 0 0 

3 Мариета Динева 9 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 Михаил Алексов 37 3 1 0 2 0 0 2 0 

6 Диана Матеева 40 13 0 0 8 0 2 6 0 

7 Явор Джамалов 45 7 0 1 1 0 0 1 0 

8 Борислава Борисова 49 8 1 0 2 0 0 2 0 

9 Петър Боснешки 39 4 2 0 2 0 2 0 0 

9 Татяна Тодорова 8 0 0 0 0 0 0 0  0 

10 Камелия Ненкова 32 3 1 0 2 0 0 2 0 

10 Маринела Стоева 12 1 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Кристина 
Костадинова 

57 4 1 0 3 0 0 3 0 

Общ брой: 420 57 12 3 24 0 6 18 0 

 
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 почти всички решения са постановени в 
законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК. Констатира се, че през 
2020 г. са постановени 15 съдебни решения извън законоустановения срок, а 
през 2021 г. – 7 съдебни решения. В част от случаите, просрочията при 
изготвяне на финализиращите актове са в резултат на ползван от съдията отпуск 
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за временна неработоспособност, включително и за Covid, както и спазване на 
обявените противоепидемични мерки по време на извънредното положение и 
извънредната епидемична обстановка. 

При проверката на съдебните актове по реда на инстанционния контрол 
се констатира, че през 2021 г. се е увеличил броя на обжалваните съдебни 
решения и определения. Увеличил се е и броят на потвърдените от горните 
инстанции съдебни актове – през 2020 г. са потвърдени изцяло 104 съдебни 
решения / 56 – частично/, а през 2021 г. – 154 /80 – частично/. И през двете 
години са потвърдени изцяло по 12 съдебни определения, а през 2021 г. са 
потвърдени частично 3 съдебни определения. Констатирано е известно 
увеличение на отмененине съдебни актове – 41 през 2020 г. и съответно 65 през 
2021 г. И през двете години не са констатирани прогласени за нищожни и 
обезсилени съдебни актове. И през двете проверени години са отменени по 3 
съдебни актове с прекратяване на производството по делото. 

 
 

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: 

 
съдия 2020 г. 2021 г. 

 № на съдебно 
решение  

№ на гр.дело  № на съдебно 
решение  

№ на гр.дело  

Ивета 
Иванова 

№557/09.03.2020 3757/2019 0 0 

Ивайло Колев №260269/12.10.2020 1565/2018 №260305/17.03.2021 5463/2020 
Адриан Янев №260495/25.11.2020 3102/2020 0 0 
Симона 
Кирилова 

0 0 №261067/13.10.2021 5382/2020 

Мария 
Милушева 

№714/03.06.2020 7163/2019 №260352/24.03.2021 6355/2020 

Мариета 
Динева 

0 0 №261159/15.11.2021 3315/2020 

Михаил 
Алексов 

№260091/04.09.2020  650/2020 №260404/02.04.2021 2035/2020 

Диана 
Матеева 

№ 945/17.07.2020 447/2020 №260259/11.03.2021 5394/2020 

Явор 
Джамалов 

№723/09.06.2020 5299/2019 №265/22.10.2022 2759/2021 

Борислава 
Борисова 

№260456/12.11.2020 663/2020 №313/10.11.2021 2184/2021 

Петър 
Боснешки 

№905/13.07.2020 170/2020 №260712/15.06.2021 14/2021 

Татяна 
Тодорова 

0 0 №282/29.10.2021 3787/2021 
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Камелия 
Ненкова 

№481/27.02.2020 2191/2019 №260910/26.07.2021 1544/2021 

Маринела 
Стоева 

0 0 №261124/08.11.2021 686/2021 

Кристина 
Костадинова 

№260419/03.11.2020 1767/2020 №453/21.12.2021 3324/2021 

 
Дела на доклад на съдия Ивета Иванова 
Гр.д. № 3757/2019 г. е образувано на 14.06.2019 г. по иск с правна 

квалификация чл. 49, вр. чл. 45, ал. 1 ЗЗД, по което на 09.03.2020 г. е 
постановено решение в 1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с 
решение от 06.11.2020 г. по в.гр.д. № 460/2020 г. /не подлежи на касационно 
обжалване/. 

Дела на доклад на съдия Ивайло Колев 
Гр.д. № 1565/2018 г. е образувано на 07.03.2018 г. по иск с правна 

квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК, по което на 12.10.2020 г. е постановено 
решение в 1 – месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 
20.08.2021 г. по в.гр.д. № 316/2021 г. 

Гр.д. № 5463/2020 г. е образувано на 14.10.2020 г. по иск с правна 
квалификация чл. 79, ал. 1 ЗПУПС, по което на 17.03.2021 г. е постановено 
решение в 1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 
30.12.2021 г. по в.гр.д. № 386/2021 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 

Дела на доклад на съдия Адриан Янев 
Гр.д. № 3102/2020 г. е образувано на 30.06.2020 г. по иск с правна 

квалификация чл.221, ал. 2 КТ, по което на 25.11.2020 г. е постановено решение 
в 1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 21.05.2021 
г. по в.гр.д. № 173/2021 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 
 Дела на доклад на съдия Симона Кирилова 
 Гр.д. № 5382/2020 г. е образувано на 09.10.2020 г. по иск с правна 
квалификация чл. 235, ал. 1 ГПК, по което на 13.10.2021 г. е постановено 
решение в 1-месечен срок,  потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 
18.02.2022 г. по в.гр.д. № 709/2021 г. 
 Дела на доклад на съдия Мария Милушева 
 Гр.д. № 6355/2020 г. е образувано на 02.12.2020 г. по иск с правна 
квалификация чл. 124 ГПК, по което на 24.03.2021 г. е постановено решение в 
1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 24.09.2021 
г. по в.гр.д. № 374/2021 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 
 Гр.д. № 7163/2019 г. е образувано на 14.11.2019 г. по иск с правна 
квалификация чл. 422 ГПК, по което на 03.06.2020 г. е постановено решение в 
1-месечен скрок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 21.01.2021 
г. по в.гр.д. № 555/2020 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 
 Дела на доклад на съдия Мариета Динева 
 Гр.д. № 3315/2020 г. е образувано на 08.07.2020 г. по иск с правна 
квалификация чл. 221, ал. 2 КТ, по което на 15.11.2021 г. е постановено решение 
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в 1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 22.03.2022 
г. по в.гр.д. № 28/2022 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 
 Дела на доклад на съдия Михаил Алексов 
 Гр.д. № 650/2020 г. е образувано на 03.02.2020 г. по иск с правна 
квалификация чл. 422 ГПК, по което на 04.09.2020 г. е постановено решение в 
1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 02.04.2021 
г. по в.гр.д. № 51/2021 г.  
 Гр.д. № 2035/2020 г. е образувано на 18.05.2020 г. по иск с правна 
квалификация чл. 52 ЗЗД, по което на 02.04.2021 г. е постановено решение в 1-
месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 06.08.2021 г. 
по в.гр.д. № 356/2021 г. /с определение от 23.02.2022 г. по гр.д. № 4220/2021 г. 
на Върховния касационен съд не е допуснато касационно обжалване/. 
 Дела на доклад на съдия Диана Матеева 
 Гр.д. № 447/2020 г. е образувано на 27.01.2020 г. по иск по КЗ, по което 
на 17.07.2020 г. е постановено решение в 1-месечен срок, потвърдено от 
Окръжен съд – Перник с решение от 11.03.2021 г. по в.гр.д. № 657/2020 г. 
 Гр.д. № 5394/2020 г. е образувано на 09.10.2020 г. по иск с правна 
квалификация чл. 422 ГПК, по което на 11.03.2021 г. е постановено решение в 
1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 09.07.2021 
г. по в.гр.д. № 290/2021 г. /не подлежи на какационно обжалване/. 
 Дела на доклад на съдия Явор Джамалов 
 Гр.д. № 5299/2019 г. е образувано на 11.09.2019 г. по иск с правна 
квалификация чл. 124 ГПК, по което на 09.06.2020 г. е постановено решение в 
1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 19.10.2020 
г. по в.гр.д. № 418/2020 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 
 Гр.д. № 2759/2021 г. е образувано на 02.06.2021 г. по иск с правна 
квалификация чл. 422 ГПК, по което на 22.10.2021 г. е постановено решение в 
1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 02.03.2022 
г. по в.гр.д. № 743/2021 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 
 Дела на доклад на съдия Борислава Борисова 
 Гр.д. № 663/2020 г. е образувано на 04.02.2020 г. по иск с правна 
квалификация чл. 79 ЗЗД, по което на 12.11.2020 г. е постановено решение в 1-
месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 21.05.2021 г. 
по в.гр.д. № 174/2021 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 
 Гр.д. № 2184/2021 г. е образувано на 10.05.2021 г. по иск с правна 
квалификация чл. 124 ГПК, по което на 10.11.2021 г. е постановено решение в 
1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 14.03.2022 
г. по в.гр.д. № 70/2022 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 
 Дела на доклад на съдия Петър Боснешки 
 Гр.д. № 170/2020 г. е образувано на 09.01.2020 г. по иск с правна 
квалификация чл. 124 ГПК, по което на 13.07.2020 г. е постановено решение в 
1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 12.11.2020 
г. по в.гр.д. № 545/2020 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 
 Гр.д. № 14/2021 г. е образувано на 06.01.2021 г. по иск с правна 
квалификация чл. 49, ал. 1 СК, по което на 15.06.2021 г. е постановено решение 
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в 1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 25.11.2021 
г. по в.гр.д. № 506/2021 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 
 Дела на доклад на съдия Татяна Тодорова 
 Гр.д. № 3787/2021 г. е образувано на 16.07.2021 г. по иск с правна 
квалификация 143, ал. 3 и чл. 149 СК, по което на 29.10.2021 г. е постановено 
решение в 1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 
19.01.2022 г. по в.гр.д. № 728/2021 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 
 Дела на доклад на съдия Камелия Ненкова 
 Гр.д. № 2191/2019 г. е образувано на 28.03.2019 г. по иск с правна 
квалификация чл. 446 ГПК, по което на 27.02.2020 г. е постановено решение в 
1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 16.02.2021 
г. по в.гр.д. № 503/2020 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 
 Гр.д. № 1544/2021 г. е образувано на 31.03.2021 г. по ик с правна 
квалификация чл. 422 ГПК, по което на 26.07.2021 г. е постановено решение в 
1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 26.01.2022 
г. по в.гр.д. № 673/2021 г./не подлежи на касационно обжалване/. 
 Дела на доклад на съдия Маринела Стоева 
 Гр.д. № 686/2021 г. е образувано на 19.02.2021 г. по иск с правна 
квалификация чл. 422 ГПК, по което на 08.11.2021 г. е постановено решение в 
1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 26.04.2022 
г. по в.гр.д. № 39/2022 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 
 Дела на доклад на съдия Кристина Костадинова 
 Гр.д. – 1767/2019 г. е образувано на 21.04.2020 г. по иск с правна 
квалификация чл. 439 ГПК, по което на 03.11.2020 г. е постановено решение в 
1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 10.03.2021 
г. по в.гр.д. № 771/2020 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 
 Гр.д. № 3224/2021 г. е образувано на 23.06.2021 г. по иск с правна 
квалификация чл. 422 ГПК, по което на 21.12.2021 г. е постановено решение в 
1-месечен срок, потвърдено от Окръжен съд – Перник с решение от 03.06.2022 
г. по в.гр.д. № 199/2022 г. /не подлежи на касационно обжалване/. 
 

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

влязъл в сила съдебен акт в Районен съд - Перник 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 2022г., паралелно с комплексната планова проверка в Районен съд - Перник 
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 - Перник 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. № 2814/2022 г. на доклад на съдия Ивета Иванова; 
Гр.д. № 5678/2021 г. на доклад на съдия Ивайло Колев; 
Гр.д. № 5223/2021 г. на доклад на съдия Симона Кирилова; 
Гр.д. № 4209/2021 г. на доклад на съдия Мария Милушева; 
Гр.д. № 3207/2022 г. на доклад на съдия Мариета Динева; 
Гр.д. № 36/2022 г. на доклад на съдия Михаил Алексов; 
Гр.д. № 493/2022 г. на доклад на съдия Диана Матеева; 
Гр.д. № 491/2022 г. на доклад на съдия Явор Джамалов; 
Гр.д. № 4492/2021 г. на доклад на съдия Борислава Борисова; 
Гр.д. № 4734/2021 г. на доклад на съдия Петър Боснешки; 
Гр.д. № 1138/2022 г. на доклад на съдия Татяна Тодорова; 
Гр.д. № 4012/2021 г. на доклад на съдия Камелия Ненкова; 
Гр.д. № 1633/2022 г. на доклад на съдия Маринела Стоева; 
Гр.д. № 5507/2021 г. на доклад на съдия Кристина Костадинова. 
 
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 – Перник 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 
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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.  

 
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 - Перник. Спазва се 
изискването по чл. 35, ал.4 ПАС за образуване и разпределение на делата в деня 
на постъпването или най-късно на следващия ден след постъпване на книжата 
в съда, от разпределящия съдия.  

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 - Перник, които са актуализирани със заповеди на председателя на 
съда. 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.  

Установи се относително равномерна натовареност между гражданските 
съдии по отношение на общия брой дела за разглеждане и броя на заседателните 
дни. 

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 по-голямата част от 

гражданските дела, образувани преди 01.01.2020 г. и неприключили към датата 
на изготвената справка е продължило повече от две години по обективни 
причини. Голяма част от делата са спирани неколкократно и възобновявани 
след това. Налице са и многократно подавани частни жалби, които удължават 
производството. През периода 2020 – 2021 г. заседания по делата са 
пренасрочвани във връзка с обявеното извънредно положени и съгласно 
заповеди на председателя на Районен съд – Перник. При едно от делата 
исковата молба е оставяна неколкократно без движение за отстраняване на 
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нерадовности. При част от делата е налице нередовно призоваване и съответно 
проведена процедура по чл. 47 ГПК и назначаване на особен представител, като 
в единия случай е проведена и процедура за международна поръчка. При част 
от делата продължителността на производството се дължи на множество 
експертизи, като при едно от делата съдът е използвал правомощията си да 
замени вещото лице и да му наложи двукратно глоба. 

При проверката на исковите производства, образувани през 2020 г. и 2021 
г., че всички дела са образувани и разпределяни на случаен принцип в деня на 
подаване на исковата молба или на следващия ден и физически са предавани на 
съдията-докладчик в деня на образуване. В кориците на всички дела са 
приложени протоколи от случайното разпределение, а върху исковите молби е 
полаган печат за образуване, подписан от председателя или заместник 
председател. Делата са администрирани на следващия ден или най-късно до 
седмица след образуването, с изключение на периода на съдебна ваканция, 
когато делата са администрирани след девет, десет дни. Разпорежданията по чл. 
131 ГПК са постановени в рамките от един ден до две седмици след образуване 
на делото, или отстраняване на нередовностите в исковата молба, а по 
изключение след един, два месеца. Определенията по чл. 140 ГПК са 
постановени в рамките от един ден до две седмици след депозиране на отговор 
по исковата молба или след изтичане на срока за отговор, с едно изключение. С 
определенията са изготвяни проекти на доклад, допускано е събирането на 
доказателства и са насрочвани открити съдебни заседания в рамките на един - 
два месеца. В някои случаи с определението по чл. 140 ГПК, съдът е допускал 
доказателствата, представени с исковите молби, а в други случаи ги е приемал 
и прилагал по делото. Съдебните заседания са провеждани в интервали от един 
месец, в редки случаи два месеца. Когато делото е отлагано по доказателствата, 
следващите съдебни заседания са насрочвани в същия интервал. По някои от 
делата съдебните заседания са отсрочвани, поради въведената в цялата страна - 
извънредна епидемична обстановка.  
 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. Първоначалното 
администриране е в деня на образуване и разпределение на делата. Върху 
исковите молби е полаган печат за образуване на делата. Различия съществуват 
в акта, с който съдът обявява доклада по делото и  насрочва о.с.з. – част от 
съдиите са постановили определение, а други - разпореждане по чл. 312, ал.2 
ГПК. Констатирано бе, че по всички проверени дела е изготвян доклад, според 
изискването по чл. 312 ГПК. Съдът се е произнасял по допустимостта на 
представените с исковата молба доказателства и почти при всички случаи ги е 
приемал още с акта за насрочване. Спазван е триседмичният срок, в който съдът 
насрочва о.с.з., според разпоредбата на чл. 312, ал.1, т.1 ГПК, с редки 
изключения. Съдебното дирене е приключвало в едно до две съдебни 
заседания, проведени през кратки интервали от време. По някои от делата съдът 
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е прилагал чл. 315, ал.2 ГПК като е посочвал е деня, в който ще обяви 
решението си, а по други дела е обявявал, че ще се произнесе с решение в срок. 
Обявената дата винаги е спазвана, а по някои от делата съдебният акт е 
постановен и по-рано. Двуседмичният срок по чл. 316 ГПК е спазван, с 
констатираните по-горе изключения. 

В хода на проверката, на проверяващия екип бе предоставено решение от 
проведеното на 21.07.2022г. обсъждане на съдиите от Гражданско отделение 
при Районен съд-Перник, при което единодушно е прието, че делата, 
образувани по реда на чл. 146, във вр. с чл. 150 СК, занапред ще бъдат 
разглеждани по реда на общия исков ред, а не като бързи производства. 

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, с едно изключение. Съдът в същия ден или в 3- дневен от постъпване на 
искането в съда /изключенията посочени в обстоятелствената част са свързани 
с отпуск по болест на съдията - докладчик/, 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, по изключение в 2 
съдебни заседания. Следващи съдебни заседания са провеждани след месец или 
в по – кратки срокове. Спазен е законноустановения едномесечен срок по чл. 
28, ал. 4 ЗЗДетето, 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, по изключение на 
следващия ден. 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. Провеждани са едно, най-много до 4 о.с.з., насрочвани до един месец. 

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 през един, два, най-
много три месеца. По повечето проверени дела деловодителят е следвал 
писмените разпореждания на съда и са извършвани проверки когато 
производството е било спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. По делата, 
спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК, производството е възобновено след 
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изпълнение на дадените от съда указания или е прекратено след изтичане на 
шестмесечния срок. 

Не бе установено забавяне на съдопроизводството. Разпоредбата на чл. 
38, т. 10 ПАС е спазвана. Съдът е преценявал интервалите за извършване на 
справки по висящите преюдициални спорове и е постановявал разпореждане за 
следваща проверка. Деловодителите ежемесечно или в рамките до три месеца 
са проверявали спрените дела и са ги докладва на съдията – докладчик.  

Проверката констатира, че за проверявания период постановените отводи 
по гражданските дела на съдиите от Районен съд - Перник са на основание чл. 
22, ал.1, т. 6 ГПК. При всички проверени дела се установи, че съдът се е 
отстранявал от разглеждане на делото поради наличието на обстоятелства за 
това и с подробни определения, в които са изложени мотиви за предходно 
произнасяне по спор между същите страни, служебни или приятелски 
отношения със страна по делото, или когато е депозирана молба за отвода на 
докладчика при възниквало съмнение за безпристрастност в някоя от страните. 
Съдът се е водил от обективността и безпристрасността при отвеждането си от 
разглеждане на спора. По всички дела има приложени протоколи за избор на 
докладчик след преразпределяне на делото.  

Не бяха констатирани злоупотреби с този правен институт или забавяне 
на съдопроизводството. 

За проверявания период бе установено, че част от причините за 
отсрочване на цели съдебни заседания са обективни, главно поради ползване на 
отпуск за временна нетрудоспособност на съдия-докладчика – 7 отсрочени дела 
и ползване на болничен отпуск – 20 отсрочени дела. В други случаи съдебните 
заседания са отсрочвани поради участие в обучителен семинар (21 отсрочени 
дела), командировка (10 отсрочени дела), свръхнатовареност – 99 сз в рамките 
на месец (10 отсрочени дела). Тези причини в бъдеще следва да са изключение.  

По отношение на делата с отменен ход по същество беше констатирано, 
че за двете проверявани години в Районен съд - Перник те са общо 17 броя,  като 
през втората проверявана година се наблюдава тенденция за намаляване. 
Необходимостта от отмяна на определенията, с които е даван ход по същество 
произлиза от установените в срока за решаване липсващи доказателства от 
съществено значение за разрешаване на спора, поради констатирана 
необходимост да бъдат конституирани страни в производството, по молба за 
спиране на производството или при смърт на някоя от страните. По всички 
проверени дела производството е приключило в следващото открито съдебно 
заседание с едно изключение, посочено в обстоятелствената част. 

Не се установи нарушение на този институт или забава в 
съдопроизводствата. 

При проверката на частните производства, образувани по реда на чл. 390 
и сл. ГПК бе констатирано, че съдебните актове са постановени в срока по чл. 
395, ал.2 ГПК– в деня на подаването на молбата. Изследвани са кумулативно  
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дадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК. Определян 
е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск.  

По делата са представени доказателства за предявен бъдещ иск в срок, а 
при неизпълнение, допуснатото обезпечение е било отменяно служебно, на 
основание чл. 390, ал.3 ГПК. 

По някои от делата съдът не е посочил от кой момент тече определения 
от него срок. Би следвало практиката на съда да се уеднакви и съобрази с 
Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК. 

Всички производства по частни граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от 
ГПК са приключвали с бързина. Делата по чл. 410 ГПК са образувани и 
разпределени в деня на подаване на заявлението или на следващия ден. 
Разпорежданията, с които са издадени заповедите за изпълнение са постановени 
в деня на образуване или в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК. След връчване на 
съобщението на длъжника, ако същия не е възразил или след влизането в сила 
на съдебното решение по установителния иск, съдът е издавал изпълнителен 
лист. По постъпили възражения срещу заявлението или в случаите, в които 
разпореждането на съда не е връчено на длъжника, съдът е давал указания за 
предявяване на иска. При неизпълнение на указанията съдът е обезсилвал 
издадената заповед. Спазена е местната подсъдност  по чл. 411, ал.1 от ГПК. 
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.  

Делата по чл. 417 ГПК са образувани и разпределени в деня на постъпване 
на заявлението в съда или на следващия ден. Съдът е постановявал 
разпореждането, с което е отхвърлено заявлението или е издавана заповедта за 
изпълнение в рамките на един до три дни след подаване на заявлението. 
Постановявано е незабавно изпълнение съгласно разпоредбата на чл. 418, ал. 1 
ГПК и е издаван изпълнителен лист. Съдът е прилагал разпоредбата на чл. 418, 
ал.2, изр. 2-ро ГПК – налице е надлежно отбелязване върху документите, 
послужили като основание за издаване на изпълнителен лист.  

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 130 СК установи, че 
съдът ги е разглеждал с необходимата бързина. Делата са образувани и 
разпределени в деня на подаване на заявлението. Съдът е преценявал интереса 
на ненавършилото пълнолетие дете в максимално кратки срокове. 
Разпорежданията, с които са изисквани становища от Дирекция „Социално 
подпомагане“ с цел защита интереса на малолетното или на непълнолетното 
дете са постановени в деня на образуване. Съдебният акт е постановяван в дяня 
на депозиране на становището от ДСП, с редки изключения. В случаите, в които 
делото е образувано по молба от настойник и с молбата е предоставено мнение 
от настойническия съвет, съдът се е произнасял в деня на образуване и 
разпределение на делото. По този вид дела не бяха констатирани нарушения 
или забава на съдопроизводството. При по-голямата част от проверените дела 
съдът е приключвал делото с решение, а в останалите е постановявал 
определение, която практика следва да се обсъди от Общо събрание на съдиите 
от Районен съд - Перник, с цел уеднаквяването й. 
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Приключване на делата 
 
Проверката констатира, че съдебните актове на съдиите в Районен съд - 

Перник са постановявани в законоустановените срокове по чл. 235,ал.5 ГПК и 
чл. 316 ГПК, която отлична практика е препоръчително да продължи и в 
бъдеще.  

Изключение правят 15 съдебни решения, постановени извън 
законоустановения срок през 2020 г., съответно - 7 съдебни решения през 2021 
г. В част от случаите, просрочията при изготвяне на финализиращите актове са 
в резултат на ползван от съдията отпуск за временна неработоспособност, 
включително и за Covid, както и спазване на обявените противоепидемични 
мерки по време на извънредното положение и извънредната епидемична 
обстановка. 

При проверката на съдебните актове по реда на инстанционния контрол 
се констатира, че през 2021 г. се е увеличил броя на обжалваните съдебни 
решения и определения. Увеличил се е и броят на потвърдените от горните 
инстанции съдебни актове – през 2020 г. са потвърдени изцяло 104 съдебни 
решения /56 – частично/, а през 2021 г. – 154 /80 – частично/. И през двете 
години са потвърдени изцяло по 12 съдебни определения, а през 2021 г. са 
потвърдени частично 3 съдебни определения. Констатирано е известно 
увеличение на отмененине съдебни актове – 41 през 2020 г. и съответно 65 през 
2021 г. И през двете години не са констатирани прогласени за нищожни и 
обезсилени съдебни актове. И през двете проверени години са отменени по 3 
съдебни актове с прекратяване на производството по делото. 

Високият процент на постановените в едномесечен срок решения по 
гражданските дела, както и на потвърдените след инстанционен контрол 
съдебни актове, е показателен за много добрата организация на работата и 
квалификация на съдебните състави. 

 
Паралелно с комплексната планова проверка в Районен съд - Перник 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 – Перник. 
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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 – Перник на общо събрание да 
анализират, обобщят и уеднаквят практиката на съда по допускане и 
приемане на доказателства с определенията по чл. 140 ГПК, при 
делата, разглеждани по реда на бързото производство по отношение 
на акта, с който съдът е обявил доклада по делото и е насрочвал о.с.з.,  
при делата, образувани по реда на чл. 130 СК по отношение на акта, 
с който е приключвано делото, при обезпечителното производство, 
съобразно с тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. 
№ 6/2013 г., ОСГТК, както и практиката на съда при отсрочване на 
съдебните заседания по делата;  
 

2. Председателят на Районен съд – Перник 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 и съдебни 
служители 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: 
На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям срок до 

един месец (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на препоръките, с 
изключение на препоръките, за които съобразно закона срокът е постоянен. 

 
Настоящият акт да се изпрати на председателя на Районен съд – Перник, 

който в тридневен срок от получаването му да запознае с него съдиите и 
съдебните служители и да уведоми писмено главния инспектор на ИВСС за 
изпълнението на задължението си, като изпрати и списък с дата и подпис на 
всеки от проверяваните съдии. 

 
В едноседмичен срок от изтичане на срока за изпълнение на препоръките, 

на основание чл. 58, ал.2, във вр. с ал.4 ЗСВ, председателят на Районен съд - 
Перник следва да уведоми писмено главния инспектор на Инспектората към 
ВСС за предприетите мерки в изпълнение на всички препоръки. 

След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро ЗСВ – при липса на 
постъпили възражения, а при постъпили такива – след произнасянето на 




