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Проверката в Районен съд - Радомир е извършена в периода  

26.05.2015г. - 01.06.2015г. в изпълнение на Заповед № ПП-01-28/19.05.2015г. 

на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, от 

инспектор Светлана Бошнакова и експертите Атанас Попов и Христо Нанев. 

Цел на проверката е цялостен анализ и оценка на: организацията на 

административната дейност на Районен съд - Радомир; организацията по 

образуване, движение и приключване на гражданските дела в Районен съд – 

Радомир; организация по приключване на гражданските дела в 

законоустановените срокове; приключилите граждански дела; констатиране 

на противоречива практика. 

Обхват: Проверката обхваща всички граждански дела образувани и 

разгледани в Районен съд – Радомир през проверявания период. 

Проверяван период: Проверяваният период включва времето от 

01.01.2013г. – 31.12.2014г. 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 

проверки. 

Методът на проверката е непосредствено проучване на деловодните 

книги и делата; анализ на документацията, индивидуални беседи и разговори. 

 

Проверката констатира следното: 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ. 

НАТОВАРЕНОСТ НА  СЪСТАВИТЕ ПО 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.  УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Административното и организационното ръководство на Районен съд- 

Радомир през 2013г. и през 2014г. е осъществявано от Председателя на съда, 

съдия Калин Баталски, който заема тази длъжност от 03.07.2006г. 

През проверявания период в Районен съд - Радомир са правораздавали 

съдиите Ивета Павлова, Калин Баталски, Лора Стефанова, Антония 

Атанасова –Алексова, Антон Игнатов и Татяна Тодорова. Съдия Антония 

Атанасова – Алексова е командирована от Районен съд Дулово в Районен съд 

Радомир на мястото на съдия Константин Попов, който от началото на 

проверявания период е бил командирован в СРС, а считано  от 

19.06.2014г.,след спечелен конкурс, е назначен като титуляр на длъжността 

„съдия” в СРС. От 03.04.2014г. съдия Алексова е назначена на длъжност 

„съдия” в Районен съд Перник.С Решение на ВСС по Протокол 
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№2/16.01.2014г., е съкратена една щатна длъжност „съдия” в РС- Трън и е 

открита една щатна длъжност „съдия” в РС – Радомир, като заемалата я съдия 

Татяна Тодорова  е преназначена в  РС – Радомир, считано от датата на 

решението. Тя е встъпила в длъжност на 20.01.2014г.  

В Районен съд – Радомир е съществувала специализация на съдиите по 

гражданска и наказателна материя от 07.05.2013г. до месец юни 2014г. На 

02.06.2014г. е проведено общо събрание на съдиите от Районен съд Радомир, 

на което са обсъдени варианти за промяна на функциониращата до този 

момент специализация, с цел предотвратяване на възможността за 

неравномерно натоварване на част от съдиите. Единодушно е прието решение 

натовареността да бъде 100% на всички съдии по всички категории дела, с 

изключение на тази на председателя на съда, която е определена на 80%. 

 Разпределението на всички дела в Районен съд – Радомир се извършва 

електронно, според поредността на постъпването им и при спазване на 

принципа на случайния подбор. Прилага се системата, предоставена от ВСС – 

“Law Choice”. В съда действат утвърдени със заповед на председателя на съда 

„Вътрешни правила за разпределение на делата на случаен принцип”. 

Съгласно същите, постъпилите в съда книжа се описват във входящия 

дневник, образуват се в дела от председателя по тяхната поредност и се 

разпределят по докладчици, чрез горепосочената система в деня на 

постъпването им. Електронното разпределение на делата се извършва от 

председателя на съда, а в негово отсъствие от заместващия го съдия, 

оправомощен изрично със заповед. Копия от протоколите се прилагат по 

делата. Така определеният начин на разпределение е в съответствие  с 

разпоредбите на чл.9 от ЗСВ и чл.35 от ПАС. 

Съгласно „Правилата”, частните граждански дела с предмет чл. 410 и 

чл. 417 от ГПК,  също са разпределяни на принципа на случайния подбор. 

Делата, за които законът предвижда разглеждане в кратки процесуални 

срокове /Глава XXV ГПК/ се докладват веднага за разпределение по 

гореустановения ред, като се изключва съдията, който се намира  

законоустановен отпуск. 

 При постъпила молба за обезпечение на бъдещ иск /чл.390 от ГПК/, 

същата се докладва незабавно за разпределение, като от последното се 

изключва съдията, който е в отпуск в деня на постъпване на молбата. 

Съгласно създадената организация на работа, дежурствата се поемат по 

месечен график, одобрен със заповед от председателя на съда. По дежурство 

се разглеждат молбите за извършване на разпоредителни действия от 

недееспособни лица с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална 

сделка и влогове, разпорежданията за вписване на отказ от наследство, 

искания за назначаване на особен представител.  
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Преразпределение на дело се прави при отвод или друга обективна 

причина, налагаща отсъствие, както и в случаите на абсолютни процесуални 

пречки за участие в процеса, предвидени в ГПК. Извършеното  

преразпределение задължително се мотивира от председателя на съда и се 

въвежда в програмата.  

 Протоколите за извършеното случайно разпределение на делата се 

съхраняват, както на хартиен, така и  на електронен носител. 

В Районен съд - Радомир, е въведена деловодна програма „САС – 

Съдебно деловодство”, която позволява да бъдат отразявани всички 

съдопроизводствени действия и да бъдат извършвани бързи справки. В 

системата се прилагат копия от постановените съдебни актове, което 

осигурява откритост, достоверност и пълнота на информацията в 

съответствие с разпоредбата на чл.73, ал.1 от ПАС.  

           В съда се водят по години, всички книги и регистри предписани от 

ПАРОАВАС /отм./ и ПАС. Книгите и регистрите  се водят  редовно и 

коректно. Съдебните актове се публикуват на интернет страницата на съда в 

съответствие с разпоредбите на ЗЗКИ и ЗЗЛД и се вписват в регистъра по 

чл.235, ал.5 от ГПК. 

Бързите производства по чл.310 от ГПК са отбелязани в електронната 

деловодна система и са маркирани върху папките на делата с жълт етикет, 

съобразно изискванията на чл.78, ал.5 от ПАС. 

Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда, като се 

спазват процесуалните срокове. Разпорежданията на съдиите се изпълняват в 

срок от съдебния секретар и деловодител. Деловодството и дейността на 

съдебните секретари са добре организирани, поради което не стават причина 

за забавено движение на дела.  

          В хода на проверката бе установено, че в съда по принцип не се отлагат 

цели съдебни заседания по граждански дела. При отсъствие на съдия поради 

внезапни причини,/болест, смърт на член от семейството/, делата насрочени 

от него в открито съдебно заседание, се разглеждат от останалите съдии на 

основание заповед на председателя на съда Единствено на 09.07.2014г. са 

били отложени всички дела насрочени за деня, за разглеждане в открито 

съдебно заседание от съдия Лора Стефанова, поради излизането ѝ в отпуск за 

участие в конкурс. Съдебните заседания се насрочват ритмично и през кратки 

интервали от 1-2 месеца.  

Няма изгубени или унищожени дела, преди изтичане срока на 

съхранението им.  

Няма  изрична заповед за администриране на спрените дела, но те се 

проверяват регулярно на шест месеца.  
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Със заповед на Административния ръководител на съда е регулирана 

дейността по прилагане на Наредба №14/2009г., за реда и начина на 

предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”.  

 

 

2. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА 

ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

  По данни от справки към отчетния доклад за 2013г., Районен съд - 

Радомир, са разгледани 1531 граждански и частни граждански дела. 

Приключени са 1375 дела или 90 на сто от делата. Несвършени в края на 

отчетния период са 156 дела или 10 на сто от всички дела за разглеждане. 

Висящността на съда е увеличена от 132 дела в началото на периода на 156 

дела в края на периода или общо с 24 дела. 

  По данни от справки към отчетния доклад за 2014г., Районен съд - 

Радомир, са разгледани 1217 граждански и частни граждански дела. 

Приключени са 1117 дела или 92 на сто от делата. Висящността на съда е 

намаляла от 156 дела в началото на периода на 100 дела в края на периода 

или с 56 дела. 

 

                                       3. УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

По отношение условията на труд следва да отбележим, че материалната 

база е  много добра и достатъчна за работата на съда. Съдиите  разполагат със 

самостоятелни кабинети и са оборудвани с  персонални компютърни 

конфигурации. Съдът разполага с четири съдебни зали, като една от тях  е 

оборудвана с техника за звукозапис. 

 

 

       ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА. 

 

 

СЪДИЯ КАЛИН БАТАЛСКИ 

  

Съдия Калин Баталски е Административен ръководител, Председател 

на Районен съд Радомир  от 2006г. и е бил титуляр  на съдебен състав през 

целия проверяван период. Към момента на проверката,  съдия Баталски е с 16 

годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. С решение на общо събрание на съдиите му 

е определена натовареност от 80% . 
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1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2013-2014г., съдия Баталски, видно от 

справки към отчетни доклади за дейността на РС-Радомир е разгледал общо 

378 граждански дела. Приключени са 358 дела, или 95 на сто. Висящността в 

края на проверявания период, е намалена от 16 дела на 14 дела или с 2 дела. 

През същия период, съдия Баталски е разгледал и 160 наказателни дела. 

Приключени са 153 дела, или 96 на сто. Висящността по наказателни дела е 

незначително повишена от 2 дела в началото на 2013г. на 5 дела в края на 

проверявания период, 2014г. Посочените данни обективират извод за 

стабилно съотношение на свършени и разгледани дела при гражданските и 

наказателните дела. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, през 

проверявания период, в открито заседание съдия Баталски  е насрочил 110 

граждански дела, които е разгледал в 69 заседателни дни. Средно в заседание 

са разглеждани по-малко от 2 дела. От насрочените в открито съдебно 

заседание дела са приключени общо 99 дела, от които 69 дела са свършени с 

решение и 30 дела са прекратени. Съотношението на приключени към 

насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 90 на сто, 

който е изключително висок предвид и административните функции на съдия 

Баталски. 

          Проверката на дейността на съдия Баталски установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 246/14г; 1383/13г; 796/14г; 654/14г; 

1267/12г; 612/14г; 860/14г; 295/14г; 740/09г; 698/14г; 885/14г; 1715/10г; 

367/14г; 428/14г; 35/14г; 140/14г; 1377/13г; 504/14г; 1327/13г; 573/14г; 

395/14г.  и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Баталски се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в деня на образуване на 

делата или най-късно на следващия ден. Определение по чл.140 от ГПК 

съдът постановява незабавно след изтичане на срока за отговор. 

Определенията  са подробни,  съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по направените доказателствени искания. Отразяват 

задълбочената подготовка на делата в закрито заседание, което се отразява на 

бързината на разглеждането им. Обикновено делата приключват в едно, най –

много в две съдебни заседания. По делата с правно основание  чл.422 от ГПК, 
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заповедните производства се изискват ведно с образуването им, с оглед 

своевременната проверка на редовността и допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. 

Бяха констатирани единични случаи на  отлагане на съдебни заседания, 

поради нередовно призоваване, неявяване на вещи лица или неизготвена в 

срок експертиза. 

Делата, както бе посочено  се разглеждат в 1 до 2 съдебни заседания. 

Случаите в които делата се решават в повече от две съдебни заседания, както 

е по гр.д. № 740/09г. или 1715/10г. са характерни за делата с фактическа и 

правна сложност, каквито са делбите и вещните искове. 

          През проверявания период, съдия Баталски е постановил 3 определения 

за отменен ход по същество. По гр.д. № 1327/2013г. причината е пропуск на 

съда да изслуша социален доклад, поради което е отменен хода по същество и 

производството възобновено.  По гр.д. № 573/14г. в срока за произнасяне с 

решение съдът е установил обстоятелства по чл.299, ал.2 от ГПК, поради 

което е отменил хода по същество и е прекратил производството. По гр.д. № 

395/2014г. съдът, в срока за произнасяне с решение, е установил нередовност 

на исковата молба и е оставил производството без движение до 

отстраняването им. И в трите случая, производството по делата е забавено по 

субективна причина дължаща се на съда. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Баталски няма постановени съдебни решения 

извън едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК. 

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

Проверката установи, че сроковете целящи бързина по бързите 

производства се спазват. Съдия Баталски е разпореждал размяна на книжа в 

деня на постъпване на исковата молба. Съдът се е произнасял с определение 

по чл.312, ал.1 от ГПК, а не с разпореждане, в деня на постъпване на 

отговора. Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от 

ГПК. Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са постановявани в 
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двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК. С оглед правна 

прецизност следва съдът да се произнася с разпореждане по чл.312, ал.1, т.1 

от ГПК, а не с определение, съобразно разпоредбата на чл.312, ал.2 от ГПК. 

 

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

         Проверката не установи дела, по които съдът да се е произнесъл с 

неприсъствено решение по чл.239 от ГПК. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

 

През проверявания период са обжалвани 18 съдебни акта, постановени 

от съдия Калин Баталски. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 15 акта или 83 на сто, което показва високо качество на 

правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд Радомир, съставът 

председателстван от съдия Баталски няма  неприключени  дела, образувани 

преди 01.01.2013г. В състава няма и спрени дела. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Баталски е разгледал 231 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 1375/13г; 271/13г; 415/13г; 580/13г; 

685/14г; 345/14г; 174814г; 27/14г; 469/13г; 197/14г; 999/14г; 829/14г; 

486/14г; 1016/14г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 

разглеждани в деня на постъпването им и в съответствие с разпоредбата на  
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чл. 411, ал.2 от ГПК. Съдът постановява  мотивирано разпореждане за 

издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта съгласно чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК, за отбелязване издаването на 

изпълнителния лист  върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение. Заповедите за незабавно изпълнение, съдържат 

изрични разпореждания за незабавно изпълнение, за издаване на 

изпълнителен лист и  за отбелязване на издадения изпълнителен лист върху 

заповедта за изпълнение и върху документа послужил за основание за 

издаването и. Съдът отбелязва издадения изпълнителен лист  върху 

документа по чл.418, ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Баталски  е разгледал 4 молби по 

чл.390 от ГПК. Съдът се е произнасял в деня на постъпване на молбите. 

Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани. Определя се 

срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с разпоредбата на чл.390, 

ал.3 от ГПК и се следи за представяне на доказателства за предявен 

обезпечен иск в този срок. По всички проверени дела е  спазена  местната и 

родова подсъдност. По ч.гр.д. № 328/14г., обаче производството е оставено 

без движение за внасяне на държавна такса и впоследствие прекратено 

поради неизпълнение на указанията на съда. Възниква  въпроса,  следва ли в 

това производство да бъдат прилагани разпоредбите на чл.129 от ГПК, или 

следва да бъде постановяван направо отказ за допускане на предварително 

обезпечение, предвид императивната норма по  чл.395, ал.2 от ГПК за 

произнасяне на съда в деня на постъпване на молбата. В определенията се 

изследва  обезпечителната нужда и вероятната основателност на бъдещия 

иск. 

 

           

 

   5.3. Други частни граждански дела 

 

         През проверявания период съдия Баталски е разгледал 26 бр. други 

части граждански дела, по които се е произнесъл в деня на образуването им. 
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СЪДИЯ ИВЕТА ПАВЛОВА 

  

Съдия Ивета Павлова е била титуляр  на съдебен състав през целия 

проверяван период. Към момента на проверката,  съдия Павлова е с 14 

годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

     

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2013-2014г., съдия Павлова, видно от 

справки към отчетни доклади за дейността на РС-Радомир е разгледала общо 

493 граждански дела. Приключени са 468 дела, или 95 на сто. Висящността в 

края на първата година от проверявания период е намалена от 40 дела на 9 

дела или с 31 дела. В края на 2014г. висящността по граждански дела е леко 

завишена от 9 дела на 16 дела, или с 7 дела. През същия период, съдия 

Павлова е разгледала и 367 наказателни дела от които е свършила 344 дела 

или 94 на сто. Висящността по наказателни дела през 2014г. е намаляла от 14 

на 3 дела. Посочените данни обективират извод, че след премахване на 

специализацията на съдиите в разглеждане само на наказателни или само на 

граждански дела от месец юни 2014г., се е увеличил броят на 

неприключилите  през годината граждански дела. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, през 

проверявания период, в открито заседание съдия Павлова  е насрочила 217 

дела, които е разгледал в 78 заседателни дни. Средно в заседание са 

разглеждани по-малко от 3 дела. От насрочените в открито съдебно заседание 

дела са приключени общо 121 дела, от които 92 дела са свършени с решение 

и 29 дела са прекратени. Съотношението на приключени към насрочени дела 

показва коефициент на ефективност в размер на 56 на сто. 

          Проверката на дейността на съдия Павлова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 1320/12г; 1563/12г; 1549/12г; 1315/12г; 

617/12г; 1303/12г; 1110/11г; 913812г; 988/12г; 649/14г; 475/14г; 433/14г; 

913/12г; 463/14г; 6/13г; 1396/12г; 1214/12г; 463/14г; 1214/12г; 1393/12г; 

1581/12г; 791/14г; 756/14г. и др. 
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1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Павлова се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в деня на образуване на 

делата или най-късно на следващия ден. Определение по чл.140 от ГПК 

съдът постановява също незабавно след изтичане на срока за отговор. 

Определенията  са подробни,  съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по направените доказателствени искания. Отразяват 

задълбочената подготовка на делата в закрито заседание, което се отразява на 

бързината на разглеждането им. Подробните определения, съдържащи 

проекти за доклади, изясняват позициите на спорещите страни още преди 

първото открито заседание, като по този начин процесът се ускорява. 

Обикновено делата приключват в едно, най–много в две заседания. По делата 

с правно основание  чл.422 от ГПК, заповедните производства се изискват 

ведно с образуването им, с оглед своевременната проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”, 

относно служебното установяване адреса на страна. Бяха констатирани 

единични случаи на  отлагане на съдебни заседания, поради нередовно 

призоваване, неявяване на вещи лица, или неизготвена в срок експертиза. 

Съдия Павлова дисциплинира страните, относно навременното представяне 

на доказателствата, с оглед бързото разглеждане на делата. Така по гр.д.№ 

1563/12г. с предмет делба, в третото съдебно заседание, съдът е дал последна 

възможност на страната да доведе свидетели, като е предупредил за 

неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията. 

Делата, както бе посочено  се разглеждат в 1 до 2 съдебни заседания. 

Процесът се води решително и стегнато, като съдебните заседания 

приключват бързо. Случаите в които делата се решават в повече от две 

съдебни заседания, както е по гр.д. № 1110/11г. или 1563/12г. е характерно за 

делбите, отличаващи се с по-голяма фактическа и правна сложност. 

          През проверявания период, съдия Павлова е постановила едно 

определение за отменен ход по същество. По гр.д. № 913/12г. съдът е 
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постановил такова определение, тъй като след обявяването му за решаване, в 

съда е постъпила молба ведно с представени болнични листи, 

удостоверяващи пречка по чл.142, ал.2 от ГПК. Явно, в случая забавянето на 

процеса, доколкото производството се възобновява се дължи на  обективна 

причина, извън съда. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Павлова няма постановени съдебни решения 

извън едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК. 

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

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се спазват. 

Съдия Павлова е разпореждала размяна на книжа в деня на постъпване на 

исковата молба. Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК 

в деня на постъпване на отговора. Делата са насрочвани в триседмичния срок 

по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са 

постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от 

ГПК. Така е по всички проверени дела, а именно: гр.д. № 463/14г; 6/13г; 

1396/12г; 1214/12г; 463/14г; 1214/12г. и др. 

 

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

         Проверката не установи дела, по които съдът да се е произнесъл с 

неприсъствено решение по чл.239 от ГПК. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

 През проверявания период са обжалвани 38 съдебни акта, по 

граждански дела, постановени от съдия Ивета Павлова. Напълно 

потвърдените актове от въззивната инстанция са 25 акта или 66 на сто, което 

показва високо качество на правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд Радомир, в състава 

председателстван от съдия Павлова  няма  неприключени  дела, образувани 

преди 01.01.2013г. Спрени дела са 3 дела, за които към момента на 

проверката не е изтекъл 6 месечния срок по чл.229, ал.1, т.1 от ГПК. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 
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Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Павлова е разгледала 331 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 1198/13г; 954/13г; 783/13г; 886/13г; 

179/14г; 485/14г; 1031/14г; 1053/14г; 832/13г; 1308/13г; 872/13г; 522/13г; 

1396/13г; 1008/14г; 570/14г. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 

разглеждани в деня на постъпването им и в съответствие с разпоредбата на 

чл. 411, ал.2 от ГПК. Съдът постановява  мотивирано разпореждане за 

издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта съгласно чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК, за отбелязване издаването на 

изпълнителния лист  върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение. Издадения изпълнителен лист се отбелязва както 

върху заповедта за изпълнение, така и  върху документа по чл.418, ал.2 от 

ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Ивета Павлова  е разгледала 2 молби 

по чл.390 от ГПК. Съдът се произнася в деня на постъпване на молбите. 

Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани. По гр.д.№ 

805/14г., обаче съдия Павлова е определила едновременно два срока по 

чл.390, ал.3 от ГПК -  в мотивите на определението срока за предявяване на 

иска е определен от момента на получаване на обезпечителната заповед, а в 

диспозитива е определен срок от момента на постановяване на 

определението. Това двусмислие води до объркване на ищеца и на практика 

до липса на ясно определена дата, след която ако указанието не е изпълнено, 

обезпечението следва да се отмени. В определенията не се сочат изрично 

последиците по чл.390 ал.3 от ГПК, за служебната отмяна при не представяне 

на доказателства  за предявения иск в определения срок.Не се  отправя 
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предупреждението за последствията при непредставени доказателства за 

предявен иск. По всички проверени дела е  спазена  местната и родова 

подсъдност.В определенията се изследва  обезпечителната нужда и 

вероятната основателност на бъдещия иск. 

 

          5.3. Други частни граждански дела 

 

         През проверявания период съдия Павлова  е разгледала 15 бр. други 

части граждански дела, по които се е произнесла в деня на образуването им. 

 

 

         

СЪДИЯ АНТОНИЯ АЛЕКСОВА 

  

Съдия Антония Алексова  е била титуляр  на  съдебен състав от 

01.01.2013г.-03.04.2014г., след което е била назначена в Районен съд Перник. 

Към момента на проверката,  съдия Алексова е с 6 годишен  стаж  по чл.164 

от ЗСВ. 

     

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2013-2014г., съдия Алексова, видно от 

справки към отчетни доклади за дейността на РС-Радомир е разгледала общо 

484 граждански дела. Приключени са 422 дела, или 87 на сто. Висящността в 

края на първата година от проверявания период е увеличена от 28 дела на 62 

дела или с 34 дела. В края на 2014г. няма висящи граждански дела останали 

от предходен период. През същия период, съдия Алексова е разгледала и 

решила  102 наказателни дела.  

         По данни от предоставени за целта на проверката справки, през 

проверявания период, в открито заседание съдия Алексова  е насрочила 291 

дела, които е разгледал в 48 заседателни дни. Средно в заседание са 

разглеждани по 6 дела. От насрочените в открито съдебно заседание дела са 

приключени общо 189 дела, от които 152 дела са свършени с решение и 37 

дела са прекратени. Съотношението на приключени към насрочени дела 

показва коефициент на ефективност в размер на 65 на сто, който е висок 

предвид опита на съдия Алексова. 

          Проверката на дейността на съдия Алексова установи следното: 
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          Бяха проверени гр.д. №№ 572/13г; 1387/13г; 778/13г; 1240/12г; 

1481/11г; 200/12г; 852/13г; 858/13г; 1179/12г; 580/12г; 490/12г; 1324/12г; 

1561/12г; 536/13г; 854/13г; 750/13г; 836/13г; 479/13г; 697/13г.  и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Алексова се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение незабавно след докладване 

на разпределените и дела. Определение по чл.140 от ГПК съдът постановява 

също веднага след изтичане на срока за отговор. Определенията  са 

подробни, съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по направените 

доказателствени искания. Отразяват задълбочената подготовка на делата в 

закрито заседание, което се отразява на бързината на разглеждането им. 

Подробните определения, съдържащи проекти за доклади, изясняват 

позициите на спорещите страни още преди първото открито заседание, като 

по този начин процесът се ускорява. Обикновено делата приключват в две до 

три съдебни заседания, но има и такива като гр.д. № 1481/11г., по което са 

проведени 7 съдебни заседания по втората фаза на делбата; по гр.д. № 

536/13г. с предмет трудов спор са проведени 4 открити съдебни заседания; по 

гр.д. № 200/12г. с предмет иск по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ са проведени също 4 

открити съдебни заседания. Причината за по продължителното разглеждане 

на посочените дела е вероятно краткия опит на съдия Алексова. По делата с 

правно основание  чл.422 от ГПК, заповедните производства се изискват 

ведно с образуването им, с оглед своевременната проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за своевременно връчване на призовките 

и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”, 

относно служебното установяване адреса на страна. Бяха констатирани 

единични случаи на  отлагане на съдебни заседания, поради нередовно 

призоваване, неявяване на вещи лица, или неизготвена в срок експертиза. 

Както бе посочено по–горе  някои от делата са разглеждат в повече от две 

открити съдебни заседания, поради краткия опит на съдия Алексова. Това е 

вероятната причина и за пропуска и по гр.д. № 852/13г., по което съдът е 
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допуснал поправка на очевидна фактическа грешка на три пъти.Въпреки 

неопитността, необходимо е съдия Алексова да проучва по добре съдебните 

книжа преди постановяването на съдебните решения, с цел недопускане на 

такъв пропуск забавящ движението на делата и създаващ негативни нагласи в 

гражданите. 

          През проверявания период, съдия Алексова е постановила едно 

определение за отменен ход по същество. По гр.д. № 697/13г. съдът е 

постановил такова определение, тъй като след обявяването му за решаване, в 

съда е постъпила молба от страните за възобновяване на производството, 

поради постигната от тях спогодба, която да бъде одобрена в съдебно 

заседание. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Алексова няма постановени съдебни решения 

извън едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК. 

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

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се спазват. 

Съдия Алексова е разпореждала размяна на книжа в деня на постъпване на 

исковата молба. Съдът се е произнасял с разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК 

в деня на постъпване на отговора. Делата са насрочвани в триседмичния срок 

по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са 

постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от 

ГПК.  

 

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

         Проверката не установи дела, по които съдът да се е произнесъл с 

неприсъствено решение по чл.239 от ГПК. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

 

През проверявания период са обжалвани 54 съдебни акта, по 

граждански дела, постановени от съдия Антония Алексова. Напълно 

потвърдените актове от въззивната инстанция са 34 акта или 63 на сто, което 

показва високо качество на правораздаване. 
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3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд Радомир, в състава 

председателстван от съдия Алексова  няма  неприключени  дела, образувани 

преди 01.01.2013г. През проверявания период са спрени 8 дела, като всички 

са администрирани своевременно. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Алексова е разгледала 230 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 831/13г; 202/13г; 802/13г; 577/13г; 62/13г; 

837/13г; 44/14г; 21/14г; 32/13г; 75/14г; 90/14г; 112/14г; 1391/13г; 637/13г; 

468/13г; 367/13г- и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 

разглеждани в деня на постъпването им и в съответствие с разпоредбата на 

чл. 411, ал.2 от ГПК. Съдът постановява  мотивирано разпореждане за 

издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта съгласно чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК, за отбелязване издаването на 

изпълнителния лист  върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение, в която е инкорпорирано разпореждане за незабавно 

изпълнение и за издаване на изпълнителен лист. Издадения изпълнителен 

лист се отбелязва както върху заповедта за изпълнение, така и  върху 

документа по чл.418, ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Антония Алексова  е разгледала 3 

молби по чл.390 от ГПК. Съдът се произнася в деня на постъпване на 

молбите. Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани и 
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съдържат предвидените в закона реквизити. Определя се срок за предявяване 

на обезпечения иск, съобразен с разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК от 

момента на връчване на определението за допускане на обезпечението на 

молителя.Определеният по този начин начален момент обаче ,не 

съоатветствува на Т.Р. № 6/2013г. от 14.03.2014г. по т.д. №6/2013г. на 

ОСГТК на ВКС. Следи се за представяне на доказателства за предявен 

обезпечен иск в този срок. Отправя се предупреждението по чл.390 ал.3 ГПК, 

до молителя за служебна отмяна на обезпечението при непредставяне на 

доказателства за предявен иск в указания срок. Изпълнява задължението 

си,за служебна отмяна на наложеното обезпечение,при наличието на 

предпоставките за това./ при непредставени доказателства по чл. 390, ал.3 от 

ГПК/.При налагане на обезпечителна мярка „спиране на изпълнението по 

изпълнително дело”, задължително определя гаранция. По всички проверени 

дела е спазена  местната и родова подсъдност. В определенията се изследва  

обезпечителната нужда и вероятната основателност на бъдещия иск. 

 

 

          5.3. Други частни граждански дела 

 

         През проверявания период съдия Алексова е разгледала 11 бр. други 

части граждански дела, по които се е произнесла в деня на образуването им. 

 

 

  

СЪДИЯ АНТОН ИГНАТОВ 

  

Съдия Антон Игнатов е правораздавал в РС - Радомир през целия 

период на проверката.  Съдия Игнатов е със 16 годишен  стаж  по чл.164 от 

ЗСВ.  

     

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2013-2014г., съдия Игнатов, видно от 

справки към отчетните доклади за дейността на РС-Радомир е разгледал общо 

504 граждански дела. Приключени са 478 дела, или 95 на сто. Висящността в 

края на първата година от проверявания период, 2013г. е намалена от 48 дела 

на 9 дела или с 39 дела. В края на 2014г. последната е повишена с 8 дела - от 

9 на 17 дела. През същия период съдия Игнатов е разгледал и 485 наказателни 

дела, като са приключени 447 от тях или 92 на сто. Повишената висящност 
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по граждански дела се дължи, евентуално на обстоятелството, същата е 

намалена по наказателни дела от 37 на 3 в края на 2014г.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Игнатов е насрочил 235 граждански дела, които е разгледал в 

89 заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 3 дела. От 

насрочените в открито съдебно заседание дела са приключени общо 133 дела, 

от които 102 дела са свършени с решение и 31 дела са прекратени. 

Съотношението на приключени към насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 57 на сто.  

 Проверката на дейността на съдия Игнатов установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 1297/12г; 402/12г; 678/14г; 444/14г; 878/14г; 

265/13г; 66/10г; 438/14г; 352/13г; 1576/12г; 1549/13г; 350/13г;676/14г; 

566/14г; 1022/12г; 369/13г; 558/13г; 605/14г; 746/14г; 995/14г.   и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Игнатов се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в деня на образуване на 

делата, или най-късно на следващия ден. Определение по чл.140 от ГПК 

съдът постановява веднага след изтичане на срока за отговор.  В по - голяма 

част от проверените дела, определенията са подробни и съдържат проекти за 

доклади. Обикновено делата приключват в едно, най–много в две съдебни 

заседания. По делата с правно основание  чл.422 от ГПК, заповедните 

производства се изискват ведно с образуването им, с оглед своевременната 

проверка на редовността и допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Това са обикновено делбени дела, предимно в 

случаите, когато съделителите живеят извън района на съда /такова например  

е  гр.д.№ 402/12г. е приключило в първа фаза в 6 съдебни заседания/. Съдът 

следи за своевременно връчване на призовките и съобщенията. Прилагат се 

разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина на предоставяне достъп на 

органите на съдебната власт до НБД „Население”. Бяха констатирани 

изолирани случаи на  отлагане на съдебни заседания, поради неявяване на 

вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 
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Делата, както бе посочено се разглеждат в 1 до 2 съдебни заседания, 

което показва решително прилагане разпоредбите на ГПК относно бързина на 

производството.В констатираните немногобройни случаи, в които делата са 

разглеждани в повече от 2 съдебни заседания, обикновено се касае за дела с 

по висока фактическа и правна сложност, каквито са делбите и вещните 

искове.  

Съдия Игнатов е допуснал постановяване на определения за отменен 

ход по същество по 4 дела.  По гр.д. 252/13г. и по гр.д. № 605/14г. причината 

за отмяната е субективна, дължаща се на съда. По първото от тях /дело за 

развод по чл.49 от СК/, в съдебно заседание, в което не присъства ищцата, 

съдията е обявил, че преминава към производство по взаимно съгласие и 

приключил съдебното дирене, вместо да даде възможност на страните да се 

явят лично в съдебно заседание, като им се укаже, че при неявяване  

производството ще бъде прекратено. По второто, причината за отмяната на 

хода по същество е констатирана непълнота на експертизата и 

необходимостта от допълнителна такава. По гр. дело № 1261/2010г. 

причината е волеизявление на страните за постигната спогодба, направено в 

срока за произнасяне, което е наложило насрочване на делото в открито 

заседание цел одобряване на спогодбата. По гр.д. № 746/14г. в срока за 

произнасяне ищецът е подал молба за оттегляне на иска, представителя на 

ответника е изразил съгласие своевременно, за това ходът по същество е 

отменен и делото е прекратено. 

         

                        1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Игнатов няма постановени актове извън срока по 

чл.235, ал.5 от ГПК. 

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

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се спазват. 

Съдия Игнатов е разпореждал размяна на книжа в деня на постъпване на 

исковата молба или най-късно на следващия ден. Съдът се е произнасял по 

чл.312, ал.1 от ГПК в деня на постъпване на отговора на ответника, но не с 

разпореждане, а с определение. Делата са насрочвани в триседмичния срок по 

чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Съставен е и писмен доклад. Решенията също са 

постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от 

ГПК. С оглед правна прецизност, съобразно разпоредбата на чл.312, ал.2 от 

ГПК, следва съдът да се произнася с разпореждане по чл.312, ал.1, т.1 от 

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

         Проверката не установи дела, по които съдът да се е произнесъл с 

неприсъствено решение по чл.239 от ГПК. 

           2. Качество на съдебните актове  

           През проверявания период са обжалвани 47 съдебни акта, постановени 

от съдия Антон Игнатов. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 23 акта или 49 на сто, което сочи недостатъчно високо качество 

на правораздаване, като се има предвид дългогодишния опит на съдията. 

Поверяващия екип счита, че съдия Игнатов разполага с необходимите знания 

и възможности да подобри качеството на правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2013г. 

Към момента на проверката в Районен съд Радомир, в състава 

председателстван от  съдия Игнатов е неприключено 1 дело за делба 

/гр.д.32/2010г./ образувано преди 01.01.2013г.  Касае се за дело, по което 

забавянето е обосновано от невнасянето на депозит за хонорар на вещо лице 

за извършване на съдебно оценителна експертиза за допуснатите до делбата 

имоти, поради което делото е  внесено в архив. Спрени са 7 дела, които се 

администрират редовно. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Игнатов е разгледал 330 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 183/14г; 809/14г; 1006/14г; 799/14г; 

1019/14г; 354/13г; 631/13г; 199/13г; 77/13г; 173/13г; 38/13г; 370/14г; 

1043/14г.; 434/13 и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението, в повечето случаи още 
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в деня на постъпването им. Изготвя се подробно и надлежно мотивирано 

разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта съгласно чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК, за отбелязване издаването на 

изпълнителния лист  върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Издаденият 

изпълнителен лист е  отбелязван върху заповедта за изпълнение, както и 

върху документа послужил за основание за издаването ѝ, каквото е 

изискването  на чл.418, ал.2 от ГПК. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Игнатов  е разгледал две молби по 

чл.390 от ГПК, като  по гр.д.№ 465/2013г. съдът е отхвърлил молбата за 

обезпечение. По гр.д.№ 700/2014г. съдът е постановил прекратяване на 

производството поради неизпълнение на указанията на съда за внасяне на 

държавна такса. Отново възниква  въпроса, дали следва в това производство 

да бъдат прилагани разпоредбите на чл.129 от ГПК, или следва да бъде 

постановяван направо отказ за допускане на предварително обезпечение, 

предвид императивната норма по  чл.395, ал.2 от ГПК за произнасяне на съда 

в деня на постъпване на молбата. Изследва се  обезпечителната нужда и 

вероятната основателност на бъдещия иск. 

 

 

           

5.3. Други частни граждански дела 

 

         През проверявания период съдия Игнатов е разгледал 25 бр. други части 

граждански дела, по които се е произнесъл в деня на образуването им. 

 

 

 

СЪДИЯ ЛОРА СТЕФАНОВА 

  

Съдия Лора Стефанова е била титуляр  на съдебен състав през целия 

проверяван период. Към момента на проверката, съдия Стефанова е с 11 

годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 
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1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2013-2014г., съдия Стефанова, видно от 

справки към отчетни доклади за дейността на РС-Радомир е разгледал общо 

658 граждански дела. Приключени са 562 дела, или 85 на сто. Висящността в 

края на 2013г. се е увеличила от 0 дела на 70 дела. В края на 2014г., обаче 

съдебния състав е положил усилия и последната е намаляла с 44 дела  - от 70 

на 26 дела. През периода съдия Стефанова е разгледала и 129 наказателни 

дела. Рязко увеличената висящност през първата година, вероятно се дължи 

на факта, че съдия Стефанова е била от началото на годината до 13.03.2013г. 

в отпуск по майчинство, а от 01.07. 2013г. до 30.08.2013г. в платен отпуск. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Стефанова е насрочила 362 дела, които е разгледал в 66 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани 5 дела. От насрочените в 

открито съдебно заседание дела са приключени общо 265 дела, от които 205 

дела са свършени с решение и 60 дела са прекратени. Съотношението на 

приключени към насрочени дела показва висок коефициент на ефективност в 

размер на 73 на сто.  

          Проверката на дейността на съдия Стефанова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 1240/13г; 1239/13г; 552/13г; 866/13г; 

1285/13г; 1364/13г; 1196/13г; 390/13г; 1398/13г; 1386/13г; 1227/13г; 123/14г; 

235/14г; 904/14г; 540/14г; 96/13г; 761/14г; 1058/14г; 121/14г.; 08/14г; 

650/14г; 1094/13г; 586/13г    и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Стефанова се произнася с разпореждане за оставяне на делото 

без движение  или с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, обикновено в деня на 

образуване на делата, но най-късно на следващия ден. Определение по чл.140 

от ГПК съдът постановява незабавно след изтичане на срока за отговор. 

Определенията обикновено са доста подробни, съдържат проекти за доклади 

и съответно произнасяне по доказателствените искания на страните. По този 

начин позициите на спорещите страни се изясняват още преди първото 

съдебно заседание, което ускорява производството. По делата с правно 

основание  чл.422 от ГПК, заповедните производства се изискват ведно с 

образуването им, с оглед своевременната проверка на редовността и 

допустимостта на исковата молба. 
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1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки случаите на отлагане на дела,поради нередовно призоваване на 

страните, предимно в случаите, когато последните са с адрес за призоваване, 

извън района на РС Радомир. Съдът следи за своевременно връчване на 

призовките и съобщенията. Прилагат се разпоредбите на Наредба № 14 за 

Реда и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД 

„Население”. Бяха констатирани изолирани случаи на  отлагане на съдебни 

заседания, поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза.  

Обикновено делата приключват в едно, най – много в две съдебни 

заседания, с изключение на делбените производства или други дела /напр. 

облигационни искове – гр. дело № 1239/13г. – 5 с.з./, които са с по-голяма 

правна и фактическа сложност.  

Съдия Стефанова е постановила през проверявания период две 

определения за отменен ход по същество. По гр.д. № 96/2013г. съдът е 

констатирал, че е пропуснал да конституира бащата на детето, като втори 

ответник. По гр.д. № 149/2014г. съдът погрешно е приел, че ищецът е бил 

редовно призован за съдебното заседание и е обявил делото за решаване. И 

по двете дела причината за отмяната е субективна, дължаща се на съда.   

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Стефанова няма постановени актове извън 

едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК. 

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

Проверката установи, спазване на сроковете по бързите  производства 

по Глава ХХV от ГПК. Съдия Стефанова е разпореждал размяна на книжа в 

деня на постъпване на исковата молба или най късно на следващия ден. 

Съдът се е произнасял с разпореждане или с определение по чл.312, ал.1 от 

ГПК, в деня на постъпване на отговора. Делата са насрочвани в триседмичния 

срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК,без изключение. Изготвян е подробен писмен 

доклад. Решенията са постановявани в двуседмичен срок, съобразно 

разпоредбата на чл.316 от ГПК. С оглед на правната прецизност, съгласно 

чл.312, ал.2 от ГПК съдът следва да се произнася с разпореждане по чл.312, 

ал.1 от ГПК. 
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1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл.239 от ГПК 

          

Проверката установи  едно дело, по което съдът да се е произнесъл с 

неприсъствено решение по чл.239 от ГПК. Решението е оформено в отделен 

акт. Спазено е изискването за уведомяване на длъжника. 

                         

          2. Качество на съдебните актове  

          През проверявания период са обжалвани 28 съдебни акта, постановени 

от съдия Стефанова. Напълно потвърдените актове от въззивната инстанция 

са 21 акта или 75 на сто, което показва високо качество на правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2013г. 

Към момента на проверката в Районен съд Радомир, в състава 

председателстван от съдия Стефанова няма неприключени дела образувани 

преди 01.01.2013г. За периода на проверката в състава има 9 спрени дела, 

които са администрирани редовно на три месеца. 

            4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Стефанова е разгледала 288 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 349/14г; 370/14г; 808/14г; 639/14г; 

852/14г; 529/14г; 855/14г; 537/14г; 711/14г; 1032/14г; 1021/14г; 1045/14г; 

651/13г; 425/13г;. и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя се подробно и 

надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по 

чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта съгласно чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 
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задължението по чл. 416 от ГПК, за отбелязване издаването на 

изпълнителния лист  върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение. В заповедта, както и върху документа по чл.418, ал.2 

от ГПК се отбелязва издаването на изпълнителния лист. 

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Стефанова  не е разглеждала молби по 

чл.390 от ГПК.  

           

5.3. Други частни граждански дела 

 

         През проверявания период съдия Стефанова е разгледал 20 броя други 

части граждански дела, по които се е произнесла в деня на образуването им. 

 

СЪДИЯ ТАТЯНА ТОДОРОВА 

 

Съдия Татяна Тодорова е със стаж от 13 години и девет месеца по 

чл.164 от ЗСВ към момента на проверката. Тя заема длъжността „съдия” в РС 

– Радомир от 20.01.2014г.  

През цялата 2013г. съдия Тодорова е правораздавала в Районен съд 

Трън, където нейната  правораздавателна дейност по граждански дела е 

проверена и са направени съответните констатации. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През 2014г., видно от Отчетни доклади за дейността на РРС съдия 

Тодорова, е разгледала общо 231 граждански дела, като 204 са приключени 

или 88 на сто. През същата година съдия Тодорова е разгледала и 58 

наказателни дела. Висящността се е увеличила от 5 дела в началото на 

периода до 27 дела в края. Увеличението вероятно се дължи на факта, че 

съдия Тодорова преди това е работила в съд с по-ниска натовареност – РС – 

Трън. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в открито 

заседание съдия Тодорова е насрочила 187 дела, които е разгледал в 41 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 4 дела. От 

насрочените в открито съдебно заседание дела са приключени общо 89 дела, 

от които 67 дела са свършени с решение и 22 дела са прекратени. 

Съотношението на приключени към насрочени дела показва коефициент на 



 27 

ефективност в размер на 48 на сто, който с оглед общата натовареност не е 

висок.  

 

          Проверката на дейността на съдия Тодорова установи следното: 

          Бяха проверени следните дела: гр.д. №№ 526/13г; 1382/13г; 658/13г; 

765/13г; 828/13г; 786/13г; 362/14г; 792/14г; 488/14г; 437/14г; 1056/14г; 

431/14г.; 800/14г; 441/14г; 235/14г; 363/14г; 759/14г ; 272/14г и др. 

 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Тодорова се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в деня на образуване на 

делата или най-късно на следващия ден. Съдът постановява определение по 

чл.140 от ГПК веднага след изтичане на срока за отговор. Определенията 

отразяват задълбочена подготовка на делата в закрито заседание.  Същите са 

подробни и съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по 

допускането на относимите и допустими доказателства. При производствата 

по чл.422 от ГПК изпълнителното производство се прилага незабавно по 

делото поразпореждане на съдията.  

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание.  

Не бе констатирано оставяне на делата без движение в открито съдебно 

заседание. 

Сред проверяваните дела не бяха констатирани случаи на отлагане на  

съдебни заседания, поради нередовно призоваване на страните по делото. 

Следи се за своевременно връчване на призовките и съобщенията, като 

изисква обяснения от длъжностните лица при нередовно оформяне на 

призовките./гр.д.№235/2014г./. Съдът прилага  разпоредбите на Наредба № 14 

за Реда и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до 

НБД „Население”. Редки са и  случаите на  отлагане на съдебни заседания, 

поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 - 2 съдебни заседания.  

          В резултат на добрата предварителна подготовка на разглеждането на 

делата и подробното им проучване преди съдебно заседание, през 

проверявания период, съдия Тодорова е постановила едно определение за 

отменен ход по същество, което обаче не е довело до забавяне хода на делото. 

 Тъй като съдия Тодорова е започнала дейността си в Районен съд 

Радомир от м. януари 2014г., на нея са преразпределени дела, разглеждани до 
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този момент от други състави /на съдия Алексова /, което е станало със 

заповед на председателя на съда. Тази заповед обаче не е прилагана в 

документацията на последните /напр. гр.д. №№1382/13г.; 658/13г.; 765/13г./ , 

което се явява предпоставка за пораждане у страните на съмнение за 

безпристрастното разпределение  и разглеждане на делата. 

 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  В съдебния състав не бяха установени съдебни 

решения постановени извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК. 

 

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

Проверката установи, че сроковете по  производствата по Глава ХХV 

от ГПК не винаги се спазват. Съдия Тодорова е разпореждала размяна на 

книжа в деня на постъпване на исковата молба или най късно на следващия 

ден. Но съдът не се е произнасял с разпореждане, а с определение и то не  в 

деня на постъпване на отговора, а е постановявал делото да се докладва в 

деня на изтичане на срока за отговор, което противоречи на разпоредбата на 

чл.312, ал.1 от ГПК. Така е по следните от проверените дела: гр.д. №№ 

235/14г; 363/14г.; 362/14г.  Делата са насрочвани в триседмичния срок по 

чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Съставен е и писмен доклад. Решенията също са 

постановявани в двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от 

ГПК. С оглед правна прецизност, съдът следва да се произнася с 

разпореждане в съответствие с разпоредбата на чл.312, ал.2 от ГПК. 

Необходимо е също така постановяването на  последното да се прави веднага 

след получаване на отговора от ответната страна, за да се постигне 

максимална бързина на процеса, какъвто е смисълът на глава XXV-та от ГПК. 

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

         Проверката не установи дела, по които съдът да се е произнесъл с 

неприсъствено решение по чл.239 от ГПК. 

                         

           1.6. Качество на съдебните актове  

 

През проверявания период са обжалвани 5 съдебни акта, постановени 

от съдия Татяна Тодорова. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 3 акта или 60 на сто, но  предвид краткия период, през който тя 
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правораздава  в РС Радомир, данните са недостатъчни за да се направи 

категоричен извод. 

 

2.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2013г. 

Към момента на проверката в Районен съд Радомир, състава 

председателстван  съдия Тодорова няма неприключени дела, образувани 

преди 01.01.2013г.  

            

 

3.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

 

4. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

          4.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Тодорова е разгледала 97 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 315/14г; 301/14г; 458/14г; 555/14г; 

277/14г; 310/14г; 206/14г; 282/14г; 297/14г; 326/14г; 266/14г; 557/14г и др. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 

разглеждани в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението, в 

съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК. Заповедта за изпълнение 

по чл.410 от ГПК се постановява с мотивирано разпореждане. 

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта съгласно чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК, за отбелязване издаването на 

изпълнителния лист  върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 
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изпълнение е постановено с изрично разпореждане за незабавно изпълнение 

на паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване на 

издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че 

издадения изпълнителен лист се  отбелязва върху документа по чл.417 от 

ГПК, в съответствие с разпоредбата по чл.418, ал.2 от ГПК. 

 

         4.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Тодорова е разгледала едно дело по 

чл.390 от ГПК – гр.д. № 874/14г. Определила е едномесечен срок за 

предявяване на иска, течащ от момента на получаване на обезпечителната 

заповед, което не съответствува на Тълкувателно решение № 6/2013 от 

14.03.2014г. по т.д. № 6/2013г. на ОСГТК на ВКС, за определяне на начален 

момент за предявяване на обезпечения иск.Отправила е предупреждение по 

чл.390 ал.3 ГПК, до молителя за служебна отмяна на обезпечението при не 

представяне на доказателства за предявен иск в указания срок. Изследвана е  

обезпечителната нужда и вероятната основателност на бъдещия иск. 

 

4.3. Други частни граждански дела 

 

         През проверявания период съдия Тодорова е разгледала 13 броя други 

части граждански дела, по които се е произнесла в деня на образуването им. 

 

IV.Изпълнение на препоръките от предходни проверки 

  

С Акт за резултати от извършена планова проверка в изпълнение на 

Заповед № 68/03.05.2010г. на Главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет са отправени следните препоръки до 

Административния ръководител на Районен съд – Радомир:  

 

1. Препоръчва на председателя на РС - Радомир, в изпълнение на 

правомощията му по ЗСВ, да упражни контрол и да предприеме 

необходимите мерки за подобряване работата на служителите в служба 

„Деловодство”, с цел спазване разпоредбите на ПАРОАВАС и пълно и 

точно отразяване на информация за постъпващите в съда документи за 

образуване на делата, документи, съпровождащи съдебното 

производство, както и документи, във връзка с обжалване на съдебните 

актове в деловодната програма на РС- Радомир;  

 

2. Препоръчва на съдиите от РС – Радомир да уведомяват съответната 

АСП, ДСП по местоживеенето на детето за изпращане на представител в 

с.з., който да изрази становище или при невъзможност, да се предостави 



 31 

социален доклад по делото, съгласно изискването по чл. 15, ал.6 от 

Закона за закрила на детето; 

 

3. Препоръчва на съдиите от РС - Радомир по-задълбочено предварително 

проучване на делата преди насрочването им в открито съдебно 

заседание и преди обявяване ход на делата по същество, с цел 

недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство; 

 

4. Препоръчва на съдиите от РС – Радомир да продължават да 

постановяват съдебните актове в законоустановения двуседмичен и 

едномесечен срок, съобразно изискванията съответно на чл. 316 и чл. 

235, ал.5 от ГПК;  

 

5.  Препоръчва на председателя на РС - Радомир да упражни правомощията 

си по чл.80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на 

което да запознае съдиите и съдебните служители с констатациите и да 

се анализират изводите и препоръките по настоящия акт, както и 

практика на съда по обезпечителните производства и конкретно по 

определяне на началната дата, от която започва да тече срока за 

предявяване на бъдещ иск. 

 

 

На свиканото от Председателят на съда  общо събрание, съдиите от РС 

Радомир с единодушие са взели решение за изпълнение на дадените с акта 

препоръки, за което е уведомен и Главния инспектор на ИВСС. Настоящата 

проверка констатира, че препоръките действително са изпълнени в по-

голямата им част. При настоящата проверка отново бяха констатирани случаи 

на постановяване на определения за отмяната на хода по същество. 

Действително, техния брой  за проверявания период /12бр./ е намален, в 

сравнение с предходната проверка. Доколкото обаче това обстоятелство 

обикновено е предпоставка за забавяне на разглеждането им и като цяло, води 

до забава на правораздавателния процес, следва да продължат усилията за 

намаляване на техния брой. 

 

 

          На основание гореизложените констатации, Инспекторатът към 

ВСС направи следните  
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ИЗВОДИ: 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

През проверявания период, образуването на гражданските дела, 

насрочването и разглеждането им в открити заседания, организацията на 

дейността на съдебното деловодство и съдебните секретари, като цяло е било  

много добре организирано от Председателя на съда, съдия Калин Баталски.  

През периода на проверката, поради съществуващата специализация на 

съдиите между месец май 2013г. и месец юни 2014г. натовареността на 

съдебните състави разглеждащи граждански дела на пръв поглед изглежда 

значително по-висока от тази на съставите разглеждащи само наказателни 

дела, тъй като  формално броят на образуваните граждански дела превишава 

значително броя на наказателните /2748 срещу 1301/. С цел  постигане  на по 

равномерно натоварване на съдиите, от месец юни 2014г., с решение на 

общото събрание на съдиите,тази специализация при разпределение на делата 

е  била премахната. 

В хода на проверката  обаче, бе констатирано, че от образуваните 2748 

граждански дела, 1513, представляват заповедни производства по чл. 410 и 

чл. 417 от ГПК. Безспорно е, че последните  дела са с ниска фактическа и 

правна сложност.Т.е. реално броят на останалите гражданските дела е почти 

равен на наказателните – 1235 към 1301. 

Позовавайки се на досегашния си опит от извършнваните планови 

проверки на  съдилищата в страната, ИВСС счита, че съществуването на 

специализация на съдиите по материя при разглеждане на делата е по-добрия 

вариант, който допринася за  повишаване на качеството на правораздаване, 

както и коефициента на ефективност, като съотношение на приключени, към 

насрочени дела. 

В конкретния случай, въпроса за натовареността на съдебните състави, 

би могъл да бъде решен много по успешно и ефикасно, например чрез 

пропорционалното разпределение между всички съдии на  заповедните дела, 

които  както бе отбелязано по-горе са със значително по ниска  фактическа и 

правна сложност в сравнение с останалите  граждански и наказателни дела. 

Би могло да се помисли и за евентуална смяна на колегиите, на ротационен 

принцип за период, определен от общото събрание на съдиите от РС 

Радомир, респективно, за увеличаване броя на съдиите, разглеждащи 

граждански дела, за сметка  на тези, разглеждащи наказателни дела, 

доколкото численият състав на съдиите в Радомирският районен съд /6 

съдийски длъжности/ позволява  това и пр.  
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В горния смисъл, Инспекторатът към ВСС, ще отправи  препоръка за 

преразглеждане, от страна на ОС на съдиите от РС Радомир, на въпроса за 

разпределението на делата и начинът, по който следва да става това. 

Деловодните книги в Районен съд Радомир са водени  по години, 

съобразно изискванията на ПАРОАВАС /отм./ и ПАС. В електронната 

деловодна система са отразени всички съдопроизводствени действия, с което 

се  осигурява откритост, достоверност и пълнота на информацията, съобразно 

разпоредбата на с разпоредбата на чл.73, ал.1 от ПАС. 

         Делата, чието разглеждане е свързано със съкратени процесуални 

срокове са отбелязани с жълт етикет върху корицата на делото, съобразно 

разпоредбата на чл.78, ал.5 от ПАС. 

В съда действат Правила за случайно разпределение на делата. 

Електронното разпределение обхваща всички дела, с изключение на изрично 

посочените в Правилата. Не бе констатирано отклонение от принципа по чл.9 

от Закона за съдебната власт. Прилагането на принципа се осъществява от 

Административния ръководител на съда, а в отсъствието му, от изрично 

оправомощен съдия. Протоколите за извършеното разпределение се 

съхраняват на хартиен и електронен носител и се прилагат по делата. По 

същия начин се прилагат и заповедите на председателя на съда за 

преразпределение на дела от един състав на друг. Единствено по 

гражданските дела разглеждани от съдия Тодорова последните не са 

приложени. 

          В съда се отлагат цели съдебни заседания по изключение, като за 

проверявания период е отбелязано само едно такова. 

          В Районен съд Радомир е установена много добра координация между 

председател на съдебен състав, съдебен секретар и деловодител. 

Разпорежданията на председателите на състави се изпълняват своевременно, 

което спомага за ускоряване на разглеждането на делата.  

          Призоваването на страните и свидетелите е организирано добре. Рядко 

се допуска отлагане на дела поради непризовани или късно призовани страни. 

Тук също е видна координация между деловодство, съдебни секретари и 

връчители, които с насочените си действия не позволяват отлагане на дела. 

Прилагането на Наредба № 14/19.11.2009г. за реда и начина на предоставяне 

достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”, е регулирано със 

заповед на Председателя на съда, което е предпоставка за безпрепятствено и 

бързо движение на делата. 
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ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

През проверявания период делата в Районен съд - Радомир са 

образувани незабавно след постъпване на книжата в съда. Разпорежданията 

по чл.131 от ГПК и определенията по чл.140 от ГПК са постановявани  

незабавно след постъпване на разпределението на делата или съответно 

изтичане на едномесечния срок за отговор. 

Във всички определения по чл.140 от ГПК по проверените дела се 

съдържат проекти за доклади, както и назначаване на поисканите от страните 

експертизи, което се отразява положително на бързината на разглеждане и 

решаване на делата.  

Висящността през проверявания период бележи увеличение, макар и 

незначително. ИВСС счита, че една от вероятните причини за това, би могло 

да бъде премахването на специализацията по наказателни и граждански дела 

от месец юни 2014г. Проверяващия екип счита, че съдиите от РС Радомир 

разполагат с необходимият капацитет, за решаването на този въпрос.  

Все още е значим броят /12/ на делата с отменен ход по същество, 

въпреки подробните доклади съдържащи се в определенията за насрочване. 

ИВСС счита, че професионалният опит на съдиите и тяхната квалификация 

позволяват за в бъдеще този недостатък да бъде преодолян, като отчита 

направените  усилия в тази насока до този момент. 

По делата, подлежащи на разглеждане по реда на Глава ХХV от ГПК 

„Бързо производство” се констатира, че законоустановените срокове са 

спазвани неизменно, с изключение на постановяваните от съдия Тодорова 

определения по чл.312, ал.1 от ГПК, което става след изтичане на срока за 

получаване на отговор от страна на ищеца, вместо веднага след получаване 

на отговора на ответника. Това обуславя забавянето на процеса на 

правораздаване по тези дела, какъвто не е смисълът и целта на закона. 

Всички съдебни решения  в Районен съд Радомир се обявяват  в срока 

по чл.235, ал.5 от ГПК.  

По отношение на качеството на постановените актове по граждански 

дела се констатира, че като цяло  то е много високо / средно 64 на сто 

потвърдени от горната инстанция/. Пропуски в тази насока бяха 

констатирани единствено в работата на съдия Иганатов - 49  на сто, 

потвърдени от горната инстанция, което пък води до снижаване на общия 

процент на  съда, като цяло. Съдия Игнатов следва да положи  необходимите 

усилия за подобряване на дейността си в тази насока, тъй като разполага с 

необходимия опит и квалификация за това. 



 35 

Установи се наличието на 1 несвършено дело, образувано преди 

01.01.2013г., като забавянето е по обективна причина, дължащо се на 

бездействие на страните. 

 Определените в ГПК срокове, за произнасяне по делата с правно 

основание чл.410 и чл.417 от ГПК, се спазват без отклонение. Следи се за 

спазване на разпоредбите за местна подсъдност. Издаването на 

изпълнителните листи винаги се отбелязва, съобразно разпоредбата на чл.416 

от ГПК. Разпоредбата на  чл.418, ал.2 от ГПК, относно отбелязване на 

издадения изпълнителен лист върху документа, послужил за основание за 

постановяването на заповедта за изпълнение, се спазва без изключения. 

 По частните граждански дела с правно основание чл.390 от ГПК, съдът 

се произнася стриктно, в деня на постъпването на молбата, като се следи за 

спазване на  местната и родова подсъдност. Следва обаче да се обсъди 

въпроса за приложимостта на разпоредбите на чл.129 от ГПК, в 

обезпечителното производство, предвид императивния срок за произнасяне 

по чл.395 ал.2 от ГПК. Следва да се обсъди и въпроса за началния момент, от 

който започва да тече срока за подаване на обезпечения иск и съобразяването 

му с Тълкувателно решение № 6/2013 от 14.03.2014г. по т.д. № 6/2013г. на 

ОСГТК на ВКС, а именно: от датата на постановяване на определението, с 

което се допуска обезпечението на бъдещ иск. По някои от делата липсва  

предупреждението по чл.390 ал.3 от ГПК, досежно последствията при 

непредставяне на доказателства за предявен иск, касаещи служебната им 

отмяна, с оглед разпоредбата на чл.7 от ГПК за служебното начало. Следва 

предупреждението по чл. 390, ал.3 от ГПК да се отправя във всички случаи, 

тъй като то е свързано с неблагоприятни последици за молителя.  

Всички останали частни граждански производства, извън посочените 

по горе, се разглеждат  и приключват в законоустановените срокове.   

 

Предвид гореизложените изводи, Инспекторатът към Висшия 

съдебен съвет, счита за необходимо да отправи до Административния 

ръководител на Районен съд- Радомир, г-н Калин Баталски следните  

 

ПРЕПОРЪКИ:  

 

І. Административният ръководител на Районен съд- Радомир, г-н 

Калин Баталски, в съответствие с правомощията си по чл.8,0 ал.1, т.1 от 

ЗСВ: 

1.Да запознае съдиите от РС Радомир с настоящия Акт и 

констатациите в него.  

 2.Да организира прилагането по делата на всички актове 

/Заповеди/, с които е разпоредена промяна на докладчика при 
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преразпределение на делата в предвидените и допустими от закона 

случаи. 

3.Да следи за стриктното спазване на сроковете по гл.XXV от 

всички съдии. 

 

II. Административният ръководител на Районен съд- Радомир, г-н 

Калин Баталски, да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.9 от 

Закона за съдебната власт и свика общо събрание на съда, на което 

постави за обсъждане следните въпроси: 

 

1.Да се обсъдят възможностите за възобновяване на 

специализацията на делата по материя, /граждански и наказателни/, при 

разглеждането им от съдиите в РС Радомир, съобразно посоченото в 

раздел ”Организация на административната дейност” на настоящия акт.  

          2.Предприемане на мерки за свеждане случаите на отмяна на хода 

по същество до минимум, с цел ускоряване на правораздавателната 

дейност. 

 3.Анализ на причините за отмяна на съдебните решения и 

набелязване на мерки за тяхното преодоляване, особено от състава на 

съдия Игнатов. 

 4.С оглед по-голяма правна прецизност, произнасянето по чл.312, 

ал.1 от ГПК да става с разпореждане, /а не с определение/, в съответствие 

с разпоредбата на чл.312, ал.2 от ГПК;  

5.Да бъде обсъден въпроса за приложимостта на разпоредбите на 

чл.129 от ГПК, в обезпечителното производство, предвид императивния 

срок за произнасяне по чл.395 ал.2 от ГПК. 

          6.Въпроса за началния момент, от който започва да тече срока за 

подаване на обезпечения иск и съобразяването му с Тълкувателно 

решение № 6/2013 от 14.03.2014г. по т.д. № 6/2013г. на ОСГТК на ВКС. 

7.Липсата на указания в някои от определенията, с които е 

допуснато обезпечение по чл.390 от ГПК, за последствията при 

непредставяне на доказателства за предявен иск, касаещи служебната им 

отмяна, с оглед разпоредбата на чл.7 от ГПК за служебното начало. 

 

СРОК: 

           Препоръките да бъдат изпълнени в едномесечен срок, за което да 

бъде уведомен Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет. 

           Актът за резултати от извършена планова проверка на Районен 

съд - Радомир да бъде изпратен на Административния ръководител на 

съда, г-н Калин Баталски, като в съпроводителното писмо изрично да се 
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изиска обратна информация за датата на получаването му и 

уведомяването на председателите на съдебните състави. 

            След изтичане на сроковете за възражения, респективно, отговор 

на постъпили възражения, съгласно чл.58 ал.3 ЗСВ, копие от акта да се 

изпрати на Административния ръководител на Окръжен съд - Перник, г-

жа Елена Николова, И.Ф. Административния ръководител на 

Апелативен съд - София, г-н Стефан Гроздев и на г-жа Соня Найденова, 

представляваща Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

 

 

 

ИНСПЕКТОР:  

/СВЕТЛАНА БОШНАКОВА/ 

 

 


