
 

                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, ет.4-5, тел.факс 989 48 66 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА 

КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА СЪДЕБЕН 

АПЕЛАТИВЕН РАЙОН СОФИЯ 
 

 

 

 

 

А    К    Т 

 

за резултати от планова  проверка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРЪЖЕН  СЪД  ПЕРНИК 

граждански и търговски дела 

 



 2 

Проверката в Окръжен съд Перник е извършена в периода 

24.08.2015г.-28.08.2015г., в изпълнение на Заповед № ПП-01-

66/18.08.2015г. 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 Окръжен съд- Перник; организацията по 

образуване, движение и приключване на гражданските и търговските дела 

в Окръжен съд – Перник; организация по приключване на гражданските и 

търговските дела в законоустановените срокове; приключилите 

граждански и търговски дела и констатиране на противоречива практика. 

Обхват: Проверката обхваща всички граждански и търговски  дела, 

образувани в Окръжен съд Перник 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 непосредствена проверка 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. 

 

През проверявания период, и към момента на проверката, 

административното и организационното ръководство на Окръжен съд-

Перник се осъществява от Председателя на съда, съдия Елена Николова.  

             Със Заповед № 399/04.10.2012г. на административния ръководител 

съдиите в Окръжен съд Перник са разпределени в гражданско и 

наказателно отделение и са формирани съответните първоинстанционни и 
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въззивни състави. През проверявания период по граждански и търговски 

дела са правораздавали следните съдии: 

             Първоинстанционни граждански и търговски  дела 

             съдия Бисерка Милушева; 

             съдия Борислава Александрова; 

 съдия  Десислава Ахладова; 

 съдия Капка Павлова; 

             съдия Красимир Маринов; 

 съдия Людмила Пейчева; 

 съдия Методи Величков; 

 съдия Милена Даскалова; 

 съдия Нели Тошева; 

 съдия Рени Ковачка; 

 съдия Явор Джамалов. 

 

             Съдия Бисерка Милушева е била командирована от Трънски 

районен съд за времето от 01.01.2013г. до 20.03.2014г. Предвид 

предстоящо пенсиониране на съдия Милушева дейността и не е 

проверявана; 

             Съдия Борислава Александрова е напуснала съдебната система, 

поради което дейността и не е проверявана; 

             Съдия Десислава Ахладова е била командирована от Районен съд 

Перник за времето от 03.12.13г.до 03.03.14г. Към момента на проверката е 

административен ръководител на ПРС, където е проверена   дейността и; 

             Съдия Капка Павлова е била командирована през проверявания 

период в Софийска апелативен съд, поради  което дейността и не е 

проверявана; 

              Съдия Явор Джамалов е бил командирован от Районен съд-

Перник за времето от 02.10.14г. до 31.12.14г., поради което дейността му е 

проверена в ПРС. 

              Проверката обхвана дейността на съдиите Красимир Маринов, 

Людмила Пейчева, Методи Величков, Милена Даскалова, Нели 

Тошева и Рени Ковачка.                 

 

               Въззивни граждански и въззивни търговски дела са били 

разглеждани от три  състава, формирани съответно от съдиите 

разглеждащи първоинстанционни граждански и първоинстанционни 

търговски дела.  

    Съдии от наказателно отделение също са разглеждали 

инцидентно граждански дела, но дейността им не е проверявана. 
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            В съда  се прилагат утвърдени със заповед от 2010г. на 

Административния ръководител на съда, „Вътрешни правила за 

разпределение на делата на случаен принцип в Окръжен съд Перник”. 

Правилата са допълнени и изменени със заповед № 127/03.04.2014г. на 

Председателя на съда. Съгласно тези правила, всички граждански, 

въззивни и търговски дела се разпределят при спазване на принципа на 

случаен подбор, чрез системата предоставена от Висшия съдебен съвет. 

Прилагането на принципа на случаен подбор и образуването на 

гражданските и търговски дела  се осъществява от зам.административния 

ръководител  на съда, съдия Милена Даскалова, а в нейно отсъствие от 

определен с изрична заповед съдия. Така определения начин на 

разпределение на делата е в съответствие  с разпоредбата на чл.46, ал. 2 от 

ПАРОАВАС/отм/ и чл.35, ал.4 от ПАС. Съгласно Правилата, всички дела 

се разпределят ежедневно, по поредността на постъпването им чрез 

електронната система. Правилата уреждат всички случаи на разпределение 

на делата, включително и особените хипотези на приложение на принципа 

по чл.9 от ЗСВ. Към последните попадат и са уредени следните случаи: 

 - връщане на прекратено дело за разглеждане по компетентност-  

делото се разпределя на първоначално определения докладчик; 

- връщане на дело от въззивната инстанция за произнасяне по 

очевидна фактическа грешка, тълкуване или допълване на решението- 

разпределя се на докладчика постановил съдебното решение; 

 - обезсилване на съдебно решение и връщане на делото за 

разглеждане от друг състав на същия съд- от електронното разпределение 

се изключва съдията постановил обезсиленото решение; 

- през съдебната ваканция делата, чието разглеждане е свързано с 

кратки процесуални срокове се разпределят измежду съдиите, неползващи 

отпуск; 

- при отвод на съдия се извършва ново разпределение при 

изключване на отвелия се. 

 Изборът на всеки съдия-докладчик се документира чрез отпечатване 

на протокол за извършеното разпределение, който се прилага по делото. 

Дневните протоколи се изпращат на ВСС и екземпляр от тях се класира в 

регистър по дата на изготвяне, който се приключва с изтичане на 

календарната година. 

            Входящият и изходящият регистър се водят на електронен и 

хартиен носител. В електронната деловодна система са отразени всички 

съдопроизводствени действия по делата, както и копия от постановените 

съдебни актове, което осигурява откритост, достоверност и пълнота на 

информацията, в съответствие с разпоредбата на чл.86, ал.1 от 
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ПАРОАВАС/отм./ и чл.73, ал.1 от ПАС. Книгите за открити заседания и 

описната книга се водят акуратно, съобразно изискванията на 

ПАРОАВАС/отм/ и ПАС.  Съдебните актове се публикуват на интернет 

страницата на съда в съответствие с утвърдените „Вътрешни правила за 

публикуване на съдебните актове на ОС-Перник на интернет страницата 

на съда” и се вписват в регистъра по чл.235, ал.5 от ГПК. Публикуването 

се извършва незабавно след произнасянето на съда. 

           Разпорежданията на председателите на състави се изпълняват в срок 

от съдебния секретар и деловодител. Делата се връщат в законния 

тридневен срок в деловодството. Невръчените съобщения и призовки се 

докладват незабавно на председателите на състави. В съда са утвърдени и 

действат „Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез 

електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК”. 

Деловодството и дейността на съдебните секретари са добре 

организирани, поради което не стават причина за забавено движение на 

дела.  

          През проверявания период  в Окръжен съд-Перник  няма  отсрочени   

цели съдебни заседания. Създадена е организация за заместване на 

отсъстващия съдия-докладчик поради внезапно възникнала причина. 

          Делата се насрочват ритмично и през кратки интервали.  

          Проверката установи, че през проверявания период няма изгубени и 

унищожени дела. 

Спрените дела се проверяват ежемесечно.  

Дейността по прилагане на Наредба № 14/19.11.2009г., за реда и 

начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД 

„Население”,е регулирана със съответните заповеди на Административния 

ръководител на съда, определящи лицата имащи право на достъп до 

системата. Утвърдени от административния ръководител са вътрешни 

правила за извършване на справки в автоматизираните информационни 

фондове на НБД „Население”.  

В съответствие с правомощието си по чл.86, ал.1,т.6 от ЗСВ, 

Административният ръководител на Окръжен съд-Перник е разпоредил 

извършване на проверки в районните съдилища на съдебния окръг, 

резултатите, от които са обективирани в доклади. Извършени са и 

частични проверки на отделни граждански състави на РС-Перник, 

резултатите, от които също са изложени в доклади. 
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2. НАТОВАРЕНОСТ НА ГРАЖДАНСКИТЕ, ТЪРГОВСКИТЕ И 

ВЪЗЗИВНИТЕ  СЪСТАВИ. 

 

           През проверявания период 2013г.- 2014г. в Окръжен съд Перник по 

данни от справки за дейността на съдиите са разгледани 2862 

първоинстанционни и въззивни граждански, търговски, частни, фирмени и 

административни дела. Приключени са 2413 дела или 84 на сто от делата. 

Висящността на съда по граждански и търговски дела е намалена от 211 

дела в началото на 2013г. на 169 дела в края на 2014г.,  или с 42 дела.  

            Посочените данни по съдии са следните: 

Съдия Милена Даскалова е разгледала 369 дела и е приключила 

310 дела, или 84 на сто от разпределените и дела. Висящността е 

повишена от 17 дела в началото на проверявания период на 23 дела в края 

му, или с 6 дела. 

Съдия  Красимир Маринов е разгледал 197 дела и е приключил 

148 дела, или 75 на сто от разпределените му дела. Висящността е 

повишена от 0 дела в началото на 2013г. на 39 дела в края на 2014г. 

Съдия Людмила Пейчева е разгледала 377 дела и е приключила 

310 дела, или 82 на сто от разпределените и дела. Висящността е 

непроменена в началото и края на проверявания период- 27 дела. 

Съдия Методи Величков е разгледал 370 дела и е приключил 316 

дела, или 85 на сто от разпределените му дела. Висящността е 

непроменена в началото и в края на проверявания период – 19 дела. 

            Съдия Нели Тошева е разгледала 348 дела и е приключила 288 

дела, или 83 на сто от разпределените и дела.Висящността е намалена от 

37 дела в началото на проверявания период на 19 дела в края му, или с 18 

дела. 

             Съдия Рени Ковачка е разгледала 381 дела и е приключила 322 

дела, или 85 на сто от разпределените и дела.Висящността е повишена от 

19 дела в началото на проверявания период на 24 дела в края му, или с 5 

дела. 

               Посочените данни показват приблизително еднаква  и средна за 

страната натовареност на съдиите-докладчици по критерии възприети от 

ВСС.   

                                 3.УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

                През проверявания период условията за труд в Окръжен съд 

Перник не са били добри. Съдебната палата е била в няколкогодишен 

ремонт поради застрояване на допълнителен етаж за нуждите на 

Административен съд Перник. Но  към момента на проверката ремонтът е 
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приключен и в съда  са създадени  добри условия на труд. Съдиите 

разполагат със самостоятелни кабинети, оборудвани с компютърни 

конфигурации и климатизирани. Съдът разполага с достатъчно съдебни 

зали, също добре оборудвани и климатизирани. Условията за труд не 

препятстват нормалното правораздаване по граждански и търговски дела. 

 

 

         ІІ. ГРАЖДАНСКИ  И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ 

В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ. 

   

                                  

           СЪДИЯ МИЛЕНА ДАСКАЛОВА 

 

            Първоинстанционни дела 

            Съдия Милена Даскалова е заместник административен 

ръководител на ОС Перник и е с 21 години стаж по чл.164 от ЗСВ.  

През проверявания период, съдия Даскалова е разгледала в открито 

заседание 132 първоинстанционни дела. Проведени са 73 съдебни 

заседания. Средно в заседание са разглеждани по около 2 дела.  Свършени 

са 70 дела, от които 47 първоинстанционни дела с решение и 23 дела с 

определение. Коефициентът на ефективност изчислен като отношение на 

свършени към разгледани дела възлиза на 53 на сто. 

Проверката на случайно подбрани първоинстанционни дела, 

разгледани от съдия Милена Даскалова  показа следното: 

             Бяха проверени следните дела: търговски и граждански дела 

№№ 389/14г; 166/13г; 515/14г; 983/13г; 35/14г; 484/14г; 209/14г; 15/13г; 

128814г; 767/13г. и др.             

             Проверката на редовността на исковите молби се извършва от 

съдия Даскалова, най-късно на следващия ден след разпределението им. 

При редовни книжа,съдът се произнася веднага с  Разпореждане чл.131 от 

ГПК, съответно по чл.367 от ГПК, а нередовните молби се оставят без 

движение до поправянето им. След постъпване на поправената искова 

молба,  също  незабавно, съдът разпорежда размяна на книжа по 

посочените законови текстове. По търговските дела се прилага стриктно 

двойната размяна на книжа по чл.372, ал.1 от ГПК. Съобщения и призовки 

до страните се изпращат в деня на произнасяне на съда.   

След изтичане на срока по чл.131 от ГПК, съответно по  чл.372, 

ал.1 от ГПК, съдия Даскалова незабавно се произнася с определение по 

чл.140 от ГПК, съответно по чл.374, ал.1 от ГПК. По голяма част от  

проверените дела,  тези определения съдържат проекти за доклади. 
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Определенията са подробни и  съдържат произнасяне по 

доказателствените искания на страните и по допускане на доказателствата, 

които са относими, допустими и необходими.. Съдът разглежда делата  

обикновено в 2 съдебни заседания, а нерядко и в едно заседание.  Явно е, 

че задълбочената предварителна подготовка на делата, състояща се в 

подробни определения по чл.140 от ГПК и чл.374, ал.1 от ГПК, 

съдържащи и проекти за доклади позволява бързото им разглеждане. При 

затруднения с призоваването, съдът прилага разпоредбите на Наредба № 

14, за служебно установяване адреса на ответника,  с което също се 

ускорява производството. Редки са случаите на отлагане на дела поради 

несвоевременно призоваване на страните. 

За проверявания период не бе констатирано забавяне на 

първоинстанционни производства от съдия Даскалова, поради 

постановяване на определение за отменен ход по същество. 

        

           Въззивни дела 

           През проверявания период, съдия Милена Даскалова е разгледала 

като докладчик във  въззивен състав 158 дела, от които е свършила 152 

дела. Съотношението на свършени към разгледани дела възлиза на 96 на 

сто. 

Проверката на случайно подбрани въззивни граждански и 

търговски дела, разгледани от съдия Милена Даскалова  установи 

следното: 

 Бяха проверени в.гр.д. №№ 26/13г; 120/13г; 225/13г; 280/13г; 

336/13г; 358/13г; 368/13г; 186/14г; 496/14г.и др.  

           Съдия Даскалова провежда подготвително заседание като 

докладчик по въззивни дела, незабавно след разпределението им. 

Определенията по чл.267, ал.1 от ГПК  са подробни и също отразяват в 

пълнота задълбочена  подготовка на делото в закрито заседание. Делата се 

разглеждат обикновено в едно съдебно заседание.                                

              Проверката установи, че през проверявания период съдия 

Даскалова, като докладчик на въззивен състав е  постановила  2 

определения за отменен ход по същество, а именно по в.гр.д. № 87/13г. и 

по  в.гр.д. № 178/13г. Причината за възобновяване на производството и по 

двете дела е субективна, поради недостатъчно задълбочено проучване на 

книжата по делото. Но броят на постановените определения за отменен 

ход по същество е пренебрежимо малък, предвид броя на разгледаните 

въззивни производства от съдия Даскалова като докладчик във въззивен 

състав. 
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 Бързи производства 

             Проверката на делата подлежащи на разглеждане по съкратени 

срокове показа, че последните се спазват неотклонно. Спазени са 

законоопределените срокове, както по Глава ХХV от ГПК, така и по 

специалните закони. 

 

            Срочност на постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове се 

установи, че за проверявания период, съдия Даскалова е постановила 8 

съдебни решения извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. От предоставените 

за целта на проверката справки е видно, че просрочието е в рамките на 

няколко дни след изтичане на едномесечния срок, поради което не следва 

да се приема за сериозно. Изключение правят в.гр.д. № 154/13г; гр.д. № 

569/12г; и гр.д. № 772/12г., по които просрочието е по –голямо, но в 

рамките на разумния срок по чл.13 от ГПК. 

 

            Качество на съдебните актове 

По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 

проверявания период са обжалвани 63  акта, постановени от съдия 

Даскалова, от които изцяло потвърдени са 50 акта или 79 на сто. Налага се 

извод за добро качество на правораздаване от страна на съдия Даскалова. 

 

 

                                СЪДИЯ ЛЮДМИЛА ПЕЙЧЕВА 

 

            Първоинстанционни дела 

 

            Съдия Людмила Пейчева  е с 35 години стаж по чл.164 от ЗСВ.  

През проверявания период, съдия Пейчева е разгледала в открито 

заседание 111 първоинстанционни дела.  Свършени са 58 дела, от които 34 

първоинстанционни дела с решение и 24 дела с определение. 

Коефициентът на ефективност изчислен като отношение на свършени към 

разгледани дела възлиза на 52 на сто. 

Проверката на случайно подбрани първоинстанционни дела, 

разгледани от съдия Людмила Пейчева   показа следното: 

             Бяха проверени следните дела: търговски и граждански дела 

№№ 876/14г; 178/14г; 405/14г; 509/14г; 335/14г; 614/14г; 781/14г; 77/14г; 

732/13г; 687/13г; 750/13г; 439/13г; 667/13г; 928/13г. и др.             

             Проверката на редовността на исковите молби се извършва от 

съдия Пейчева,  най-късно на следващия ден след разпределението им. 
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При редовни книжа,съдът се произнася веднага с  Разпореждане чл.131 от 

ГПК, съответно по чл.367 от ГПК. По търговските дела се прилага 

стриктно двойната размяна на книжа по чл.372, ал.1 от ГПК. Съобщения и 

призовки до страните се изпращат в деня на произнасяне на съда.   

След изтичане на срока по чл.131 от ГПК, съответно по  чл.372, 

ал.1 от ГПК, съдия Пейчева незабавно се произнася с определение по 

чл.140 от ГПК, съответно по чл.374, ал.1 от ГПК. Определенията са 

подробни и съдържат проекти за доклади. Съдържат произнасяне по 

доказателствените искания на страните и по допускане на относимите, 

допустими и необходими доказателства. Делата  се разглеждат обикновено 

в 1 до 2 съдебни заседания. Ускореното движение на делата се дължи на  

задълбочената им предварителна подготовка, състояща се в подробни 

определения по чл.140 от ГПК и чл.374, ал.1 от ГПК. По проверените дела 

не се установи необходимост  от служебно установяване адреса на 

ответника чрез  прилагане разпоредбите на Наредба № 14. Редки са 

случаите на отлагане на дела поради несвоевременно призоваване на 

страните. 

За проверявания период не бе констатирано забавяне на 

първоинстанционни производства от съдия Пейчева, поради 

постановяване на определение за отменен ход по същество. 

        

           Въззивни дела 

           През проверявания период, съдия Людмила Пейчева е разгледала 

като докладчик във  въззивен състав 193 дела, от които е свършила 156 

дела. Съотношението на свършени към разгледани дела възлиза на 81 на 

сто. 

Проверката на случайно подбрани въззивни граждански и 

търговски дела, разгледани от съдия Пейчева  установи следното: 

 Бяха проверени в.гр.д. №№ 587/14г; 827/14г; 984/13г; 246/13г; 

409/13г; 918/13г; 802/13г; 766/13. и др.  

           Съдия Пейчева провежда подготвително заседание като докладчик 

по въззивни дела, незабавно след разпределението им. Определенията по 

чл.267, ал.1 от ГПК  отразяват задълбочената  подготовка на делата в 

закрито заседание. Делата се разглеждат обикновено в едно съдебно 

заседание.                                

              Проверката установи, че през проверявания период съдия 

Пейчева, като докладчик на въззивен състав е  постановила  1 определение 

за отменен ход по същество. Причината за възобновяване на 

производството е обективна - по  молба на страна по делото.    
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 Бързи производства 

   Проверката на делата подлежащи на разглеждане по съкратени 

срокове показа, че същите  се спазват неотклонно. Спазени са 

законоопределените срокове, както по Глава ХХV от ГПК, така и по 

специалните закони. 

 

 

            Срочност на постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове се 

установи, че за проверявания период, съдия Пейчева  е постановила 1 

съдебно решение извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК, но просрочието е в 

размер на 7 месеца и 15 дни. Забавянето е извън разумния срок по чл.13 от 

ГПК, но явно е инцидентно. 

 

            Качество на съдебните актове 

По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 

проверявания период са обжалвани 48  акта, постановени от съдия 

Пейчева, от които изцяло потвърдени са 38 акта или 79 на сто. Налага се 

извод за добро качество на правораздаване от страна на съдия Пейчева. 

 

 

                      СЪДИЯ НЕЛИ ТОШЕВА 

 

            Първоинстанционни дела 

 

            Съдия Нели Тошева е с 23 години стаж по чл.164 от ЗСВ.  

През проверявания период, съдия Тошева е разгледала в открито 

заседание 84 първоинстанционни дела. Проведени са 64 открити  съдебни 

заседания.  Свършени са 52 дела, от които 31 първоинстанционни дела с 

решение и 21 дела с определение. Коефициентът на ефективност изчислен 

като отношение на свършени към разгледани дела възлиза на 62 на сто. 

Проверката на случайно подбрани първоинстанционни дела, 

разгледани от съдия Нели Тошева  показа следното: 

             Бяха проверени следните дела: търговски и граждански дела 

№№ 886/14г; 107/14г; 50/14г; 686/14г; 565/13г; 362/13г; 57/13г; 505/13г; 

74/13г; 903/13г; 541/13г; 170/13г; 933/13г; 778813г; 783/13г; 325/13г. и 

др.             

             Проверката на редовността на исковите молби се извършва от 

съдия Тошева най-късно на следващия ден след разпределението им. При 

редовни книжа,съдът се произнася веднага с  Разпореждане чл.131 от ГПК, 
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съответно по чл.367 от ГПК, а нередовните молби се оставят без движение 

до поправянето им. След постъпване на поправената искова молба,  също  

незабавно, съдът разпорежда размяна на книжа по посочените законови 

текстове. По търговските дела се прилага стриктно двойната размяна на 

книжа по чл.372, ал.1 от ГПК. Съобщения и призовки до страните се 

изпращат в деня на произнасяне на съда.   

След изтичане на срока по чл.131 от ГПК, съответно по  чл.372, 

ал.1 от ГПК, съдия Тошева незабавно се произнася с определение по 

чл.140 от ГПК, съответно по чл.374, ал.1 от ГПК. По голяма част от  

проверените дела,  тези определения съдържат проекти за доклади. 

Определенията са подробни и  съдържат произнасяне по 

доказателствените искания на страните и по допускане на доказателствата, 

които са относими, допустими и необходими. Съдът разглежда делата  

обикновено в 2 съдебни заседания. По проверените дела не бяха 

установени случаи на  затруднения с призоваването, които да наложат  

служебно установяване адреса на ответника по реда  на Наредба № 14. 

Редки са случаите на отлагане на дела поради несвоевременно призоваване 

на страните. Бе установено само едно дело, по което производството е 

оставено без движение в открито съдебно заседание. По гр.д. № 74/13г. 

съдът е разпоредил оставяне на исковата молба без движение до 

вписването и.  

За проверявания период не бе констатирано забавяне на 

първоинстанционни производства от съдия Тошева, поради постановяване 

на определение за отменен ход по същество. 

        

           Въззивни дела 

           През проверявания период, съдия Нели Тошева е разгледала като 

докладчик във  въззивен състав 163 дела, от които е свършила 134 дела. 

Съотношението на свършени към разгледани дела възлиза на 82 на сто. 

Проверката на случайно подбрани въззивни граждански и 

търговски дела, разгледани от съдия Нели Тошева  установи следното: 

Бяха проверени в.гр.д. №№ 571/14г; 537/14г; 514/14г; 902/14г; 

941/14г; 985/13г; 1039/13г; 132/14г; 639/14г; 713/13г; 691/13г; 598/13г.и 

др.  

           Съдия Тошева провежда подготвително заседание като докладчик 

по въззивни дела, веднага след разпределението им. Делата се разглеждат 

обикновено в едно съдебно заседание, което показва задълбочената им 

предварителна подготовка.                                

              Проверката установи, че през проверявания период съдия Тошева 

като докладчик на въззивен състав е  постановила  1 определение за 
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отменен ход по същество, а именно по в.гр.д. № 727/2013г. Причината за 

възобновяване на производството е по молба на страна по делото и е извън 

съда. 

 

 Бързи производства 

             Проверката на делата подлежащи на разглеждане по съкратени 

срокове показа, че последните се спазват неотклонно. Спазени са 

законоопределените срокове, както по Глава ХХV от ГПК, така и по 

специалните закони. 

 

 

            Срочност на постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове се 

установи, че за проверявания период, съдия Тошева е постановила 33 

съдебни решения извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. От предоставените 

за целта на проверката справки е видно, че просрочието е в рамките на 

няколко дни след изтичане на едномесечния срок, поради което не следва 

да се приема за сериозно.  

 

            Качество на съдебните актове 

По отношение качеството на работа, следва да посочим, че през 

проверявания период са обжалвани 81  акта, постановени от съдия Тошева. 

Изцяло потвърдени са 53 акта или 65 на сто, което показва  добро 

качество на правораздаване. 

  

 

                                СЪДИЯ МЕТОДИ ВЕЛИЧКОВ 

 

            Първоинстанционни дела 

 

            Съдия Методи Величков  е с 22 години стаж по чл.164 от ЗСВ.  

През проверявания период, съдия Величков е разгледал в открито 

заседание 76 първоинстанционни дела. Проведени са 51 открити съдебни 

заседания.  Свършени са 42 дела, от които 27 първоинстанционни дела с 

решение и 15 дела с определение. Коефициентът на ефективност изчислен 

като отношение на свършени към разгледани дела възлиза на 55 на сто. 

Проверката на случайно подбрани първоинстанционни дела, 

разгледани от съдия Методи Величков   показа следното: 
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             Бяха проверени следните дела: търговски и граждански дела 

№№ 593/14г; 802/14г; 899/14г; 219/13г; 328/14г; 548/13г; 197/13г; 75/13г; 

205/13г; 334/13г; 592/13г533/15г;484/15г.  и др.             

             Съдия Величков проверява редовността на исковите молби  и се 

произнася с  Разпореждане чл.131 от ГПК, съответно по чл.367 от ГПК 

най-късно на следващия ден след разпределението им. Стриктно се 

прилага двойната размяна на книжа по чл.372, ал.1 от ГПК по търговските 

дела. Съобщения и призовки до страните се изпращат в деня на 

произнасяне на съда.   

След изтичане на срока по чл.131 от ГПК, съответно по  чл.372, 

ал.1 от ГПК, съдия Величков също незабавно се произнася с определение 

по чл.140 от ГПК, съответно по чл.374, ал.1 от ГПК. Определенията са 

подробни и съдържат проекти за доклади. Съдържат произнасяне по 

доказателствените искания на страните и по допускане на относимите, 

допустими и необходими доказателства. Делата  се разглеждат обикновено 

в 1 до 2 съдебни заседания. Подробните определения по чл.140 от ГПК и 

чл.374, ал.1 от ГПК показват задълбочената предварителна подготовка на 

делата, която се отразява на ускореното им движение. По проверените 

дела не се установи необходимост  за служебно установяване адреса на 

ответника чрез  прилагане разпоредбите на Наредба № 14. Редки са 

случаите на отлагане на дела поради несвоевременно призоваване на 

страните. 

За проверявания период не бе констатирано забавяне на 

първоинстанционни производства от съдия Величков поради 

постановяване на определение за отменен ход по същество. 

        

           Въззивни дела 

           През проверявания период, съдия Методи Величков е разгледал 

като докладчик във  въззивен състав 174 дела, от които е свършил 152 

дела. Съотношението на свършени към разгледани дела възлиза на 87 на 

сто. 

Проверката на случайно подбрани въззивни граждански и 

търговски дела, разгледани от съдия Величков  установи следното: 

 Бяха проверени в.гр.д. №№ 449/14г; 557/13г; 992/14г; 20/13г; 

141/13г; 756/13г; 931/13г; 301/13г; 3/13г; 333/14г; 395/14г; 20/13г. и др.  

           Съдия Величков провежда подготвително заседание като докладчик 

по въззивни дела, незабавно след разпределението им. Определенията по 

чл.267, ал.1 от ГПК  отразяват задълбочената  подготовка на делата в 

закрито заседание. Делата се разглеждат обикновено в едно съдебно 

заседание.                                
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              Проверката установи, че през проверявания период съдия 

Величков, като докладчик на въззивен състав е  постановил  1 определение 

за отменен ход по същество. Причината за възобновяване на 

производството е необходимост от допълнителни указания на ищеца, 

които  е следвало да бъдат направени на по ранен етап на производството.    

  

             Бързи производства 

             Проверката на делата подлежащи на разглеждане по съкратени 

срокове показа, че същите  се спазват неотклонно. Спазени са 

законоопределените срокове, както по Глава ХХV от ГПК, така и по 

специалните закони. 

 

            Срочност на постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове се 

установи, че за проверявания период, съдия Величков  е постановил 4 

съдебни решения извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. Просрочията по гр.д. 

№ 461/12г. и 413/12г. са в размер на 2 месеца и  не надвишават разумния 

срок по чл.13 от ГПК, но въпреки това биха могли да бъдат избегнати. 

 

            Качество на съдебните актове 

По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 

проверявания период са обжалвани 60  акта, постановени от съдия 

Величков, от които изцяло потвърдени са 48 акта или 80 на сто. Данните 

обективират  извод за добро качество на правораздаване от страна на 

съдия Величков. 

 

 

                          СЪДИЯ КРАСИМИР МАРИНОВ 

 

            Първоинстанционни дела 

 

            Съдия Красимир Маринов  е с 20 години стаж по чл.164 от ЗСВ. 

Правораздава в гражданско отделение от 2014г.  

През проверявания период, съдия Маринов е разгледал в открито 

заседание 27 първоинстанционни дела. Проведени са 15 открити съдебни 

заседания.  Свършени са 21 дела, от които 9 първоинстанционни дела с 

решение и 12 дела с определение. Коефициентът на ефективност изчислен 

като отношение на свършени към разгледани дела възлиза на 78 на сто. 

Проверката на случайно подбрани първоинстанционни дела, 

разгледани от съдия Красимир Маринов   показа следното: 
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             Бяха проверени следните дела: търговски и граждански дела 

№№ 80/14г; 665/14г; 517/13г; 829/13г; 1029/13г; 722/14г; 696/14г; 

343/14г; 465/14г; 455/14г; 892/14г; 557/14г. и др.             

             Съдия Маринов проверява редовността на исковите молби  и се 

произнася с  Разпореждане чл.131 от ГПК, съответно по чл.367 от ГПК, 

най-късно на следващия ден след разпределението им. Стриктно се 

прилага двойната размяна на книжа по чл.372, ал.1 от ГПК по търговските 

дела. Съобщения и призовки до страните се изпращат в деня на 

произнасяне на съда.   

След изтичане на срока по чл.131 от ГПК, съответно по  чл.372, 

ал.1 от ГПК, съдия Маринов също незабавно се произнася с определение 

по чл.140 от ГПК, съответно по чл.374, ал.1 от ГПК. Определенията са 

подробни. Съдържат произнасяне по доказателствените искания на 

страните и по допускане на доказателства. Делата  се разглеждат 

обикновено в 1 до 2 съдебни заседания. Подробните определения по 

чл.140 от ГПК и чл.374, ал.1 от ГПК показват задълбочената 

предварителна подготовка на делата, която се отразява на ускореното им 

движение. По проверените дела не се установи необходимост  за служебно 

установяване адреса на ответника чрез  прилагане разпоредбите на 

Наредба № 14. Редки са случаите на отлагане на дела поради 

несвоевременно призоваване на страните. 

За проверявания период не бе констатирано забавяне на 

първоинстанционни производства от съдия Маринов, поради 

постановяване на определение за отменен ход по същество. 

        

           Въззивни дела 

           През проверявания период, съдия Красимир Маринов е разгледал 

като докладчик във  въззивен състав 93 дела, от които е свършил 80 дела. 

Съотношението на свършени към разгледани дела възлиза на 86 на сто. 

Проверката на случайно подбрани въззивни граждански и 

търговски дела, разгледани от съдия Маринов  установи следното: 

 Бяха проверени в.гр.д. №№ 369/14г; 889/13г; 836/14г; 762/14г; 

767/14г; 577/14г; 604/14г; 627/14г; 649/14г; 712/14г; 756/14г; 505/14г; 

518/14г; 338/14г. и др.  

             Съдия Маринов провежда подготвително заседание като 

докладчик по въззивни дела, незабавно след разпределението им. 

Определенията по чл.267, ал.1 от ГПК, както и определенията по чл.140 от 

ГПК са подробни и   отразяват задълбочената  подготовка на делата в 

закрито заседание. Делата се разглеждат обикновено в едно съдебно 

заседание, както и в другите състави.                                
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              Проверката установи, че през проверявания период съдия 

Маринов, като докладчик на въззивен състав е  постановил  1 определение 

за отменен ход по същество. Причината за възобновяване на 

производството е подаден от него отвод. 

            

              Бързи производства 

              Проверката на делата подлежащи на разглеждане по съкратени 

срокове показа, че същите  се спазват неотклонно. Спазени са 

законоопределените срокове, както по Глава ХХV от ГПК, така и по 

специалните закони. 

 

            Срочност на постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове се 

установи, че за проверявания период, съдия Маринов  няма постановени  

съдебни решения извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК.  

 

            Качество на съдебните актове 

По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 

проверявания период са обжалвани 7  акта, постановени от съдия 

Маринов, от които изцяло потвърдени са 6 акта или 86 на сто.  Данните са 

малко за категоричен извод, но наличните показват добро качество на 

правораздаване от страна на съдия Маринов. 

 

 

                                 СЪДИЯ РЕНИ КОВАЧКА 

 

            Първоинстанционни дела 

 

            Съдия Рени Ковачка е с 19 години стаж по чл.164 от ЗСВ.  

През проверявания период, съдия Ковачка е разгледала в открито 

заседание 145 първоинстанционни дела. Проведени са 82 съдебни 

заседания. Средно в заседание са разглеждани по около 2 дела.  Свършени 

са 64 дела, от които 47 първоинстанционни дела с решение и 17 дела с 

определение. Коефициентът на ефективност изчислен като отношение на 

свършени към разгледани дела възлиза на 78 на сто. 

Проверката на случайно подбрани първоинстанционни дела, 

разгледани от съдия Рени Ковачка  показа следното: 

             Бяха проверени следните дела: търговски и граждански дела 

№№ 33/14г; 112/13г; 187/13г; 245/15г; 531/13г; 782/13г; 887/14г. и др.             
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             Проверката на редовността на исковите молби се извършва от 

съдия Ковачка най-късно на следващия ден след разпределението им. При 

редовни книжа,съдът се произнася веднага с  Разпореждане чл.131 от ГПК, 

съответно по чл.367 от ГПК, а нередовните молби се оставят без движение 

до поправянето им. След постъпване на поправената искова молба,  също  

незабавно, съдът разпорежда размяна на книжа по посочените законови 

текстове. По търговските дела се прилага стриктно двойната размяна на 

книжа по чл.372, ал.1 от ГПК. Съобщения и призовки до страните се 

изпращат в деня на произнасяне на съда.   

След изтичане на срока по чл.131 от ГПК, съответно по  чл.372, 

ал.1 от ГПК, съдия Ковачка незабавно се произнася с определение по 

чл.140 от ГПК, съответно по чл.374, ал.1 от ГПК.  Определенията 

съдържат проекти за доклади и съответно произнасяне по 

доказателствените искания на страните. Съдът разглежда делата  

обикновено в 2 съдебни заседания,а нерядко и в едно заседание.  Явно е, 

че задълбочената предварителна подготовка на делата, състояща се в 

подробни определения по чл.140 от ГПК и чл.374, ал.1 от ГПК, позволява 

бързото им разглеждане. Редки са случаите на отлагане на дела поради 

несвоевременно призоваване на страните. 

За проверявания период не бе констатирано забавяне на 

първоинстанционни производства от съдия Ковачка поради постановяване 

на определение за отменен ход по същество. 

        

           Въззивни дела 

           През проверявания период, съдия Рени Ковачка е разгледала като 

докладчик във  въззивен състав 185 дела, от които е свършила 165 дела. 

Съотношението на свършени към разгледани дела възлиза на 89 на сто. 

Проверката на случайно подбрани въззивни граждански и 

търговски дела, разгледани от съдия Рени Ковачка  установи следното: 

 Бяха проверени в.гр.д. №№ 70/13г; 117/13г; 146/13г; 227/13г; 

285/13г; 560/13г; 570/13г; 660/13г; 361/14г; 416/14г; 755/14г;862/14г. и 

др.  

           Съдия Ковачка провежда подготвително заседание като докладчик 

по въззивни дела, най-късно в деня, след разпределението им. 

Определенията по чл.267, ал.1 от ГПК  са подробни и отразяват в пълнота 

задълбочена  подготовка на делота в закрито заседание. Съдържат доклад 

по делото. Делата се разглеждат често в едно съдебно заседание.                                

              Проверката установи, че през проверявания период съдия 

Ковачка, като докладчик на въззивен състав е  постановила  2 определения 

за отменен ход по същество. Производството и по двете дела е 
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възобновено поради късно установена необходимост от допълнителни 

доказателства. Но предвид общия брой въззивни дела, разгледани през 

проверявания период, броят на определенията за отменен ход по същество 

не е значителен. 

 

 Бързи производства 

             Проверката на делата подлежащи на разглеждане по съкратени 

срокове показа, че последните се спазват неотклонно. Спазени са 

законоопределените срокове, както по Глава ХХV от ГПК, така и по 

специалните закони. 

 

            Срочност на постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове се 

установи, че за проверявания период, съдия Ковачка е постановила 14 

съдебни решения извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. От предоставените 

за целта на проверката справки е видно, че просрочието е в рамките на 

един месец след изтичане на едномесечния срок, но е  в рамките на 

разумния срок по чл.13 от ГПК. Въпреки, че просрочията не са големи, във 

възможностите  на съдия Ковачка е да преодолее този недостатък в 

работата си. 

 

            Качество на съдебните актове 

По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 

проверявания период са обжалвани 53  акта, постановени от съдия 

Ковачка, от които изцяло потвърдени са 45 акта или 85 на сто. Данните 

показват   добро качество на правораздаване от страна на съдия Ковачка. 

 

 

 

 ІІІ. ДЕЛА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 

 

            В хода на проверката бяха проверени, част от делата по 

несъстоятелност. Не бяха констатирани отклонения по движението им. 

Делата се движат ритмично, без забавяне. Съобщенията до страните се 

изпращат своевременно. Постановените актове съдържат предписаното от 

Търговския закон.  
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ІV.НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ                            

01.01.2013г.  И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

             Към момента на проверката, в Окръжен съд Перник са висящи  2 

дела, образувани преди 01.01.2013г., но причините за неприключването им 

са обективни. 

Спрени са 3 дела, които  се администрират редовно, като се 

изискват справки, относно състоянието на преюдициалния спор.  

 

 

V. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ И 

      КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ 

 

Постъпилите по делата въззивни и касационни жалби се 

администрират своевременно. Не беше установено забавяне при 

проверката на редовността им, съгласно чл.262 и съответно  чл.285, ал.1 от 

ГПК  и изпращането им на горната инстанция. 

 

 

              VІ.ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ  ДЕЛА 

 

През проверявания период в Окръжен съд Перник, видно от 

предоставените за целта на проверката справки, са образувани общо 652 

първоинстанционни и въззивни частни граждански и търговски дела. 

Всички дела са приключени. Образувани са и 41 частни граждански и 

частни търговски дела за обезпечение на бъдещ иск по чл.390 от ГПК. 

По делата с правно основание чл.390 от ГПК молбите се разглеждат 

в деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата на чл.395, ал.2 

от ГПК.  

           Следи се за местната и родова подсъдност. 

           В  определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск се  

определя срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с 

разпоредбата на 390, ал.3 от ГПК. Началният момент на срока се определя 

от датата на получаване на обезпечителната заповед. Необходимо е 

началният момент на срока да бъде съобразен с ТР №6 по т.д. № 6/13г. на 

ОСГТК на ВКС. 

           Определенията на съда по чл.390 от ГПК, за допускане на исканото 

обезпечение, са подробни и показват обективната преценка на съда за 

наличието на предпоставките по чл.391 от ГПК. Налаганите обезпечения 

са до размера на цената на бъдещия иск. Недостатък на  определенията за 
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допускане на предварително обезпечение, е обстоятелството, че в някои от 

тях липсват указания до бъдещия ищец за  последствията при 

непредставяне на доказателства за предявен иск, касаещи служебната  им 

отмяна. Въпреки това, съдът  прилага  разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК 

за служебна отмяна на наложените обезпечения, при наличие на 

законовите условия за това и прекратява съответните производства.  

 

VІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ НА ИВСС, ОТПРАВЕНИ 

ПРИ ПРЕДИШНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА 

 

Инспекторатът към ВСС е извършил планова проверка на ОС 

Перник през 2010г., която е приключила с Акт за резултати от проверка. 

Предвид констатирани недостатъци в работата на съда, в Акта са 

отправени препоръки до Административния ръководител на съда.           

Настоящата проверка  констатира, че препоръките са изпълнени.  

 

 

                        VІІІ. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА 

 

В Окръжен съд Перник не бе установена противоречива практика 

при разглеждане и решаване на делата. 

 

           На основание гореизложените фактически констатации от 

проверката, извършена от Инспектората към Висшия съдебен съвет 

на Окръжен съд Перник  се налагат следните  

 

            ИЗВОДИ: 

 

            І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ. 

                 

            Административната дейност в Окръжен съд Перник  е много добре 

организирана, в съответствие с административния опит на Председателя 

на съда, съдия Елена Николова.  

             В съда действат Вътрешни правила за случайно разпределение на 

делата. Всички дела, без изключение, се разпределят чрез електронна 

система при спазване на разпоредбата на чл.9 от Закона за съдебната 

власт. Делата се образуват и  разпределят ежедневно, по поредността на 

постъпването на книжата, от зам. административния ръководител на съда, 

а в негово отсъствие от съдия,  в съответствие с разпоредбата на мл.46, 

ал.2 от ПАРОАВАС/отм/ и чл.35, ал.4 от ПАС. Разпечатки от протоколите 
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за случайния подбор се прилагат по делата. Дневните  протоколи за 

електронното разпределение  се съхраняват на хартиен и електронен 

носител. Не бяха констатирани външни белези за допълнително 

манипулиране на електронната системата, с оглед избягване прилагането   

на случайния подбор на съдия-докладчик.  

Деловодните книги се водят  редовно и акуратно, съобразно 

изискванията на ПАРОАВАС. Коректното водене на книгата за открити 

заседания  осигурява информация за насрочените за определена дата дела 

и техния статус и е в съответствие  с разпоредбата на чл. 57, ал.1 от 

ПАРОАВАС/отм/ и чл.43, ал.1 и 3 от ПАС.  

             В електронната  деловодна система са  отразени   всички 

съдопроизводствени действия по висящите дела. Води се и регистър за 

съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК. Съдебните актове се 

публикуват и на интернет страницата на съда в съответствие с 

разпоредбите на ЗЗКИ и ЗЗЛД. Публикуването се извършва незабавно 

след произнасянето на съда. Редовното и акуратно водене на деловодните 

книги, своевременното отразяване в електронната деловодна система на 

съдопроизводствените действия и на съдебните актове, както и 

своевременното им публикуване на интернет страницата на съда, 

осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията, в 

съответствие с разпоредбата на чл.86, ал.1 от ПАРОАВАС/отм./ и чл.73, 

ал.1 от ПАС. 

            В съда е създадена много добра организация относно следене на 

процесуалните срокове, докладването на делата и изпълнението в срок на 

разпорежданията на съдиите докладчици. Съдебните секретари изготвят и 

предават в срок протоколите от съдебните заседания. Деловодителите 

изпълняват незабавно указанията на съда. Деловодствата и дейността  на 

съдебните секретари са добре организирани, поради което не стават 

причина за забавено движение на делата. 

            Проверката не установи отлагане на дела поради небрежност на 

връчители, което показва отличната им организация, В съда са утвърдени 

и действат „Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки 

чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. От ГПК”.  

Делата се насрочват ритмично и през кратки интервали.   

Положителна практика в организацията на административната 

дейност на съда е извършването на  проверки по реда на чл.86,ал.1,т.6 от 

Закона за съдебната власт,  на дейността на съдиите в районните съдилища 

по конкретни видове дела. Докладите от тези проверки и съдържащите се 

в тях препоръки  водят до допълнително мобилизиране на  районните 

съдии за срочно и  ефективно изпълнение на задълженията им.  
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               Приложението на Наредба № 14/18.11.2009г. за реда и начина на 

предоставяне на достъп на органите на съдебната власт до НБД 

„Население” е регулирано със съответната заповед, с което се създават 

условия за ускоряване на процеса и е в съответствие със засиленото 

служебно начало по чл.7 от действащия ГПК. 

  Проверката  на спрените дела се извършва ежемесечно, в 

съответствие с издадената от Административния ръководител заповед. 

  Няма изгубени или унищожени дела, преди изтичане срока на 

съхранението им. 

  Натовареността на първоинстанционните и въззивни  състави е 

равномерна и средна за страната по критериите възприети от ВСС. 

Съдиите, видно от стажа им по чл.164 от ЗСВ са с висока квалификация. 

Съотношението  на приключени към разгледани дела възлиза на 84 на сто 

и е много добър показател. 

              Съдът разполага с добра материална база позволяваща 

безпрепятствено правораздаване. 

 

 

                   ІІ. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

Образуването  на  първоинстанционните  и въззивните граждански 

и търговски дела и частните граждански дела, насрочването и 

разглеждането им в Окръжен съд - Перник   в  открити заседания, е  

организирано добре, в съответствие  с професионалния опит на съдиите. 

Председателите на състави проверяват редовността и допустимостта на 

исковите молби незабавно след постъпването им. Книжата се проучват 

внимателно и не се допуска оставяне без движение на делата в открито 

заседание. Също своевременно е произнасянето с определения по чл.140 и 

чл.374, ал.1 от ГПК. Определенията са подробни и показват действително 

извършена подготовка на делата в закрито заседание. Допускането на 

доказателствените искания, включително и експертизи в тази фаза на 

производството води до ускоряването му.  При разглеждане на въззивните  

дела, съставите също се произнасят своевременно,  и със съответните 

определения по чл.267 от ГПК. Добрата предварителна подготовка 

ускорява  съдопроизводството, и  делата се разглеждат в две до три 

съдебни заседания и приключват бързо.  

                  Съдебните заседания се насрочват през кратки интервали от 

време. Делата не се отлагат безпричинно. 

                  Съдебните решения невинаги се изготвят в съответствие с 

разпоредбата на чл.235, ал.5 от ГПК. Просрочията не надвишават 
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разумния срок по чл.13 от ГПК, но с оглед натовареността на съда е редно 

да бъде спазван едномесечния срок за произнасяне със съдебно решение. 

Срочността на решаването на делата би могла да бъде подобрена чрез 

посочване на дата на обявяване на решението, съобразно разпоредбата на 

чл.149, ал.2 от ГПК.  

                 Делът на изцяло потвърдените съдебни актове от горестоящата 

инстанция, към обжалваните такива възлиза на 79 на сто, което е много 

добър показател, но  предвид професионалния стаж и квалификацията  на 

съдиите, качеството на съдебните актове  може да бъде повишено.  

                 Въззивните и касационните жалби се проверяват своевременно 

относно редовността им, и  се изпращат на съответната горна инстанция 

незабавно. 

     Срочно се образуват и решават първоинстанционните частни 

граждански  и въззивните частни граждански дела.  

                 Определенията за допускане на обезпечение по чл.390 от ГПК 

съдържат срок за предявяване на обезпечения иск, но е необходимо  

началния му момент да бъде съобразен с ТР №6 по т.д. №6/2013г. на 

ОСГТК на ВКС. Недостатък на  определенията по чл.390 от ГПК е, че в 

някои от тях липсват указания за  последствията при непредставяне на 

доказателства за предявен иск, касаещи служебната  им отмяна. С оглед 

разпоредбата на чл.7 от ГПК за служебното начало, следва този пропуск 

да бъде отстранен.  

 

                 На основание  гореизложените изводи и на основание чл.58, 

ал.2 от Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия 

съдебен съвет счита за необходимо да отправи към Председателя на 

Окръжен съд Перник , съдия Елена Николова следните 

  

            ПРЕПОРЪКИ:  

 

            І. Председателят на Окръжен съд Перник, съдия Елена 

Николова да упражни правомощието си по чл.86, ал.1, т.12 от Закона 

за съдебната власт и свика общо събрание на съда, на което да бъдат 

обсъдени следните  въпроси: 

 

             1.Запознаване на съдиите от Окръжен съд - Перник с 

констатациите, изводите и препоръките по настоящия Акт; 

             2. Необходимостта от прилагане на разпоредбата на чл.149, ал.2 от 

ГПК, като самодисциплинираща мярка за спазване на срока по чл.235, ал.5 

от ГПК; 
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              3. Съобразяване на практиката по делата с правно основание 

чл.390 от ГПК с предписаното от разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК, 

относно указване на бъдещия ищец на  последствията при непредставяне 

на доказателства за предявен иск в срок;  

              4. Съобразяване на практиката по делата с правно основание 

чл.390 от ГПК, относно началния момент на срока за предявяване на 

обезпечения иск, с приетото в  ТР №6 по т.д. №6/2013г. на ОСГТК на 

ВКС. 

 

          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 Окръжен 

съд Перник да бъде изпратен на Административния ръководител, 

съдия Елена Николова, като в съпроводителното писмо изрично да се 

изиска обратна информация за датата на получаването му и 

уведомяването на магистратите. 

 

 След изтичане на сроковете за изпращане на възражения, 

респективно отговор на постъпили възражения съгласно чл.58, ал.3 

ЗСВ, копие от акта за проверка да се изпрати на 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 


