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ОБЩИ ЧАСТИ 

 

 

 

Проверката в Районен съд - Перник, е извършена за времето от 

15.06.2015г.  до 23.06.2015г., в изпълнение на Заповед № ПП-01-

42/08.06.2015г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет Теодора Точкова, 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-Перник; 

организацията по образуване, движение и приключване на 

гражданските дела в проверяваните състави; организация по 

приключване на гражданските дела в законоустановените срокове; 

приключилите граждански дела и констатиране на противоречива 

практика. 

 

Обхват: Проверката обхваща всички граждански дела 

образувани през проверявания период в Районен съд-Перник. 

 

Проверяван период: Проверяваният период включва времето от 

01.01.2013г. – 31.12.2014г. 

 

Задача 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: 
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І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ. 

НАТОВАРЕНОСТ  ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 

УСЛОВИЯ НА ТРУД. 

 

1.ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА 

ДЕЙНОСТ 

 

Административното и организационното ръководство на Районен 

съд- Перник след 17.07.2014г., когато е избрана за председател, е 

осъществявано от съдия Десислава Ахладова. Преди посочената дата 

съдия Ахладова е била зам.председател на съда. 

В Районен съд- Перник през проверявания период са били 

обособени гражданско и наказателно отделение. В гражданско 

отделение са сформирани 10 съдебни състава. Титуляри на съставите 

през проверявания период са били следните съдии: 

І съдебен състав – съдия МИЛА КОЛЕВА до 21.11.2014г. след 

която дата правораздава в ОС-Варна. 

                                   Съдия ТЕМИСЛАВ ДИМИТРОВ, 

командирован от ОС-Силистра от 01.12.2014г.- 31.12.2014г. 

ІІ съдебен състав – съдия НИКОЛИНА ЯНЧЕВА до 

22.04.2014г. след която дата правораздава в АССГ. 

                                   съдия АНТОНИЯ АТАНАСОВА-

АЛЕКСОВА от 22.04.2014г. до момента на проверката; 

ІІІ съдебен състав – съдия АНТОНИ ЙОРДАНОВ ДО 

22.04.2014г., след която дата правораздава в АССГ;   

                                               съдия ЗОРНИЦА ДОЙЧИНОВА от 

17.06.2014г. до момента на проверката; 

ІV съдебен състав – съдия ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА; 

V  съдебен състав  – съдия ГЕРГАНА КОЮМДЖИЕВА; 

VІ съдебен състав  -  съдия  ДИАНА МАТЕЕВА; 

          VІІ съдебен състав – съдия ЯВОР ДЖАМАЛОВ до 02.10.2014г., 

когато е командирован в ОС-Перник; 

           VІІІ съдебен състав – съдия КРИСТИАН ПЕТРОВ от 

04.03.2013г. до момента на проверката; 

            ІХ съдебен състав – съдия ПЕТЪР БОСНЕШКИ; 
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            Х съдебен състав-съдия АНТОНИЯ АЛЕКСОВА от 

05.03.2014г.-22.04.2014г;   

 

           Делата В Районен съд Перник са разпределяни съобразно 

„Вътрешни правила за случайното електронно  разпределение на 

делата в РС-Перник”, утвърдени със Заповед на Административния 

ръководител на съда. Съгласно същите, определянето на съдия-

докладчик се извършва от административния ръководител на съда, 

заместниците му, или изрично овластен съдия. Всички  дела през 

проверявания период са разпределяни, електронно в деня и по 

поредността на постъпването им, посредством предоставената от ВСС 

програма „LAW CHOICE” версия 4. 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; 

- 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; 

- при предстоящ отпуск или командировка, от разпределение на 

делата по заповедно производство  се изключва съответния съдия 2 

работни дни преди началото на отпуска или командировката; 

- 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. 

  Дежурствата през проверявания период са определени с 

ежемесечни заповеди на административния ръководител. По дежурство 

се разпределят разрешенията за извършване на разпоредителни 
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действия от непълнолетни и малолетни, разрешенията за вписване, 

приемане и отказ от наследство, искания за назначаване на особен 

представител при разпоредителни действия и противоречие в 

интересите между представляван и представител.  

   При разпределение на делата се спазва неотклонно принципа по 

чл.9 от ЗСВ, освен случаите представляващи изключение, каквито са 

особените хипотези на разпределение посочени по – горе. 

Проверяващите не установиха видими данни за манипулиране на 

електронната система на разпределение на делата, водещи до 

нарушаване на принципа по чл.9 от ЗСВ. 

В Районен съд Перник 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.86, ал.1 от ПАРОАВАС/отм./ и 

чл.73, ал.1 от ПАС.  

          В съда се водят всички книги и регистри предписани от 

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

години, като книгата за открити заседания е обща за съдебните състави. 

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 книгата 

за открити заседания,  като папките на делата са маркирани с жълт 

етикет, съобразно изискванията на чл.92, ал.5 от ПАРОАВАС/отм./ и 

чл.78ал.5 от ПАС. 

Разпорежданията на председателите на състави се изпълняват в 

срок от съдебния секретар и деловодител. След разглеждането им в 

открито съдебно заседание, делата се връщат в законния тридневен 

срок в деловодството. Невръчените съобщения и призовки се докладват 

незабавно на председателите на състави. Съгласно заповед № 

150/18.05.2015г. на административния ръководител на РС-Перник, 

съдебните деловодители са задължени в едномесечен срок от 

допускане на обезпечението по чл.390 от ГПК да докладват делата на 

съдиите, с оглед преценка на обстоятелствата по чл.390, ал.3 от ГПК.  
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Заповедта регулира и безпрепятственото движение на производствата 

по ЗЗДН, производствата по ЗКИ, спазването на сроковете по чл.312, 

ал.1, т.2 и чл.316 от ГПК. Деловодството и дейността на съдебните 

секретари са добре организирани, поради което не стават причина за 

забавено движение на дела. Изключение е организацията по прилагане 

на заповедните производства към делата по чл.422 от ГПК. Съгласно 

същата, след разпореждане на председателя на съдебния състав, комуто 

производството по чл.422 от ГПК е разпределено, съдебният 

деловодител изпраща писмо до деловодителя на състава разгледал 

заповедното производство. Отново с писмо, последният изпраща 

заповедното производство за прилагане към производството по чл.422 

от ГПК. По този начин на работа, за кореспонденцията между 

деловодителите, работещи в едно или съседни помещения,  е 

необходимо време от около седмица, през което е възможно да бъде 

извършена проверка на редовността и допустимостта на исковата 

молба по чл.422 от ГПК и да бъде започната процедура по размяна на 

книжа по чл.131 от ГПК. Необходимо е да бъде подобрена посочената 

процедура с оглед ускоряването и. 

          През проверявания период  в Районен съд-Перник  не бе 

констатирано отсрочване на   цели съдебни заседания. В съда е 

създадена организация за заместване на отсъстващи, поради внезапно 

възникнали причини, съдии. 

          Делата се насрочват ритмично и през кратки интервали.  

          Няма загубени и унищожени дела преди изтичане срока им на 

съхранение. 

Съгласно Заповед на Председателя на Районен съд Перник, 

спрените дела се проверяват от съдебните деловодители и се  докладват 

на всеки три месеца. Но е добре проверката да бъде извършвана 

ежемесечно с оглед недопускане забавяне на движението на делата. 

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 с „Вътрешни правила”. Със заповед № 

380/16.12.2009г. на административния ръководител на ПРС са 

определени три съдебни служители за работа със системата. Но 

председателите на състави твърде рядко прилагат служебното начало 

по чл.7, ал.1 от ГПК и разпореждат извършването на справки в 
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системата, едва след като са се изчерпали възможностите на ищеца за 

установяване адреса на ответника. Този начин на действие забавя 

движението на делата, което се отразява особено негативно по делата 

за издръжка, или по делата свързани със защита интересите на 

малолетни и непълнолетни лица.  

 

 

2. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА 

ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

По данни от Справки за дейността на съдиите за 2013г., в 

Районен съд-Перник са разгледани  общо 8793 граждански дела, 

включително граждански дела, бързи производство по чл.310 от ГПК, 

административни дела, частни граждански дела, заповедни 

производства по чл.410 и чл.417 от ГПК и други.  Приключени са 7973 

дела или 91на сто от делата. Висящността на съда е намалена от 998 

дела в началото на периода, на 820 дела в края на периода или с 178 

дела. 

По данни от Справки за дейността на съдиите за 2014г., в 

Районен съд-Перник, са разгледани 8269 граждански дела, 

включително граждански дела, бързи производство по чл.310 от ГПК, 

административни дела, частни граждански дела, заповедни 

производства по чл.410 и чл.417 от ГПК и други. Приключени са 7493 

дела или 91 на сто от делата. Висящността на съда е намалена от 820 

дела в началото на периода на 776 дела в края на периода или с 44 

дела.Натовареността на съда е висока по критериите възприети от ВСС.  

 

 

                                       3. УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

Материалната база на Районен съд -Перник  е добра и достатъчна 

за работата на съда. Съдиите   разполагат със самостоятелни 

климатизирани кабинети, и са оборудвани с  персонални компютърни 

конфигурации. Съдът разполага с достатъчно съдебни   зали, което 

позволява безпрепятствено правораздаване на гражданските състави. 
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ІІ.ДВИЖЕНИЕНА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА,РАЗГЛЕЖДАНИ 

В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ. РЕШАВАНЕ НА ДЕЛАТА. 

 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2013г. 

 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

                         ПЪРВИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

СЪДИЯ МИЛА КОЛЕВА 

СЪДИЯ ТЕМИСЛАВ ДИМИТРОВ 

 

Съдия Мила Колева е титуляр е на І съдебен състав  в Районен 

съд - Перник от началото на проверявания период до 21.11.2014г. 

Съдия Темислав Димитров е титуляр на състава от 01.12.2014г. – 

31.12.2014г. 

 

                          СЪДИЯ МИЛА КОЛЕВА 

 

Към момента на проверката съдия Мила Колева е с 16 годишен  

стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2013-2014г., съдия Мила Колева, 

видно от Справки за дейността на съдиите /статистическа форма/ е 

разгледала общо 1470 дела. Приключени са 1286 дела, или 87 на сто от 

разпределените и дела. Висящността на състава е намалена от 147 дела 

в началото на периода на 0 дела в края на 2014г.  

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в 

открито заседание съдия Колева е насрочила 719 дела, които е 

разгледала в 62 заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 

около 12 дела, което показва  голяма уплътненост на съдебните 

заседания. От насрочените в открито съдебно заседание дела, са 
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приключени общо 365 дела, от които 323 дела са свършени с решение и 

42 дела са прекратени. Съотношението на приключени към насрочени 

дела показва коефициент на ефективност в размер на 51 на сто. 

Проверката на дейността на съдия Колева установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 2941/14г; 3118/13г; 743/13г; 457/13г; 

6225/12г; 7719/12г; 42262/12г; 9566/13г; 48129/11г; 58359/11г; 

40549/12г; 9607/12г; 6085/13г; 4059/13г; 6410/13г; 30/13г; 850/13г; 

3657/13г; 3747/13г; 2818/13; 2435/13г; 7487/13г; 3478/13г; 3759/13г; 

473/14г; 6266/13г; 8384/13г; 1571/14г; 2651/14г; 2399/14г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Колева се е произнасяла с Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК, или с разпореждане за оставяне на делото без движение, веднага 

след разпределение на делото и докладването му. С Определение по 

чл.140 от ГПК, съдът се произнасял също  веднага след изтичане на 

срока за отговор. Изключение е  гр. д. № 6085/13г., по което съдът  се е 

произнесъл 15 дни след изтичане на срока за отговор. Определенията 

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

допускането на доказателства, включително и назначаване на 

експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито 

заседание. По делата, образувани по установителни искове с правно 

основание чл.422 от ГПК, заповедните производства се изискват 

веднага след 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. Но Разпоредбите на Наредба 

№ 14 за Реда и начина на предоставяне достъп на органите на 

съдебната власт до НБД „Население” се прилагат, само след като са 
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изчерпани възможностите на ищеца да предостави информация за 

адреса на ответника. 

Делата обикновено се решават в 1 до 3 съдебни заседания.Не 

бяха установени случаи на разглеждане на делата в повече от 3 

заседания в съдебния състав председателстван от съдия Колева. 

           По разглежданите през 2013г. и 2014г. дела, съдебният състав по 

данни от предоставената справка не е постановявал определение за 

отменен  ход по същество, което показва  задълбочено проучване на 

делата в подготвителната  им фаза и непосредствено преди съдебно 

заседание. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Колева е постановила през проверявания период 

60 решения извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. Забавянето е било в 

най - често между месец и два месеца след срока. 

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

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се 

спазват без отклонение. Съдия Колева 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 

         По проверените дела не се установиха неприсъствени решения. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 104 съдебни акта 

постановени от съдия Мила Колева. Напълно потвърдените актове от 
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въззивната инстанция са 85 или 82 на сто, което показва много добро 

качество на правораздаване,. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО  

ДЕЛА,  ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2013г. 

Към момента на проверката в Пернишкия районен съд, в състава 

председателстван от  съдия Колева няма неприключени дела, 

образувани  преди 01.01.2013г.  Има едно спряно дело, а именно гр.д. 

№ 3746/13г., което се администрира 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, в І-ви състав на ПРС са разгледани 

863 дела,  образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела 

са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 4235/14г; 2374/14г; 2939/14г; 

906/14г; 1294/14г; 2940/14г; 1293/14г;4739/14г; 4745/14г; 4748/14г; 

4872/14г. 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 - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 

410 от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  
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При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е 

издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В 

заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на 

паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване 

на издадения изпълнителен лист. По всички проверени дела се 

установиха отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК, в 

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

 

         5.2.Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Колева е разгледала 5 молби по 

чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 2977/13г; 6350/13г; 

6369/13г; Съдът се е произнасял в деня на постъпване на молбите. 

Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани. Определя 

се двуседмичен срок за предявяване на иска, който започва да тече от 

датата на връчване на определението. Но съдът не отправя 

предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК.  

  

                              СЪДИЯ ТЕМИСЛАВ ДИМИТРОВ 

 

            Поради краткия  период на правораздаване в І-ви състав на 

ПРС, а именно от 01.12.2014г. до 31.12.2014г. дейността на съдия 

Темислав Димитров не е проверявана. 

 

ВТОРИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

СЪДИЯ НИКОЛИНА ЯНЧЕВА 

СЪДИЯ АНТОНИЯ АЛЕКСОВА 

 

Съдия Николина Янчева е била титуляр  на ІІ съдебен състав на 

Пернишки районен съд през цялата 2013г. до 22.04.2014г. След тази 

дата до края на 2014г., титуляр на състава е съдия Антония Алексова.  

 

                   СЪДИЯ НИКОЛИНА ЯНЧЕВА  

 

          Към момента на проверката,  съдия Янчева е с 11 годишен  стаж  

по чл.164 от ЗСВ. В момента правораздава в АССГ. 
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1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО       

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период съдия Янчева, видно от Справки за 

дейността на съдиите в  ПРС/статистическа форма/ е разгледала общо 

1035 дела, от които са свършени 924 дела или 89 на сто. Висящността 

на състава е намалена от 99 дела в началото на проверявания период, на  

80 дела в края на 2014г. или с 19 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в 

открито заседание съдия Янчева е   насрочила 514 дела, които е 

разгледала в 50 заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 

10 дела. От насрочените в открито съдебно заседание дела са 

приключени общо 255 дела, от които 222 дела са свършени с решение и 

33 дела са прекратени. Съотношението на приключени към насрочени 

дела показва коефициент на ефективност в размер на 50 на сто. 

          

             Проверката на дейността на съдия Янчева  установи следното: 

             Бяха проверени гр.д. №№ 1172/13г; 7487/12г; 5563/13г; 

2675/13г; 7028/14г; 6680/14г; 8005/13г; 6362/13г; 1057/14г; 8366/13г; 

699/13г; 7064/13г; 8060/13г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

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

или с разпореждане за оставяне на делото без движение в деня на     

разпределение на делото и докладването му, или най-късно на 

следващия ден. С Определение по чл.140 от ГПК, съдът се произнася 

веднага след изтичане на срока за отговор. Определенията са подробни 

и  съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по допускането 

на доказателства, включително и назначаване на експертизи. Отразяват 

задълбочената подготовка на делата в закрито заседание, което 

съкращава времето на процеса. По установителните искове с правно 

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

произнасянето на съда с разпореждане по чл.131 от ГПК. 
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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 

Не се установиха отлагания на насрочени дела поради нередовно 

призоваване на страните по делото. Съдът следи за своевременно 

връчване на призовките и съобщенията. Не се установиха случаи на 

необходимост от прилагане  на разпоредбите на Наредба № 14 за Реда 

и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до 

НБД „Население”. Бе констатиран един  случай на  отлагане на съдебни 

заседания поради неявяване на вещи лица, или неизготвена в срок 

експертиза, по гр.д. № 1172/13г. По посоченото дело е било отсрочено 

съдебното заседание за 30.08.13г. поради неизготвена в срок 

експертиза.  Следващото съдебно заседание, насрочено за 04.10.13г. 

също не се е провело поради неявяване на вещото лице, станало 

причина за отлагане на предходното съдебно заседание. Въпреки 

нехайното отношение на вещото лице, съдът не го е санкционирал.  

Делата обикновено се решават в 2 до 3 съдебни заседания. Редки 

са случаите на разглеждане на делата в повече от 3 съдебни заседания, 

което е характерно за делата с фактическа и правна сложност. 

           По разглежданите през проверявания период дела, съдия Янчева 

по данни от предоставената справка, няма постановени  определения за 

отменен  ход по същество. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Янчева е постановила 11 съдебни акта 

извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК, като просрочието по всички дела е 

с около един месец след законовия срок. Няма постановени съдебни 

актове извън разумния срок по чл.13 от ГПК. 

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

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се 

спазват. Съдия Янчева е разпореждала размяна на книжа в деня на 

постъпване на исковата молба. Съдът се е произнасял с разпореждане 
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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 са постановени 

неприсъствени решения. 

 

 

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 114 съдебни акта 

постановени от съдия Николина Янчева. Напълно потвърдените актове 

от въззивната инстанция са 77 или 68 на сто, което показва добро 

качество на правораздаване, но съществуват резерви, с оглед опита на 

съдия Янчева. 

  

                       СЪДИЯ АНТОНИЯ АТАНАСОВА - АЛЕКСОВА 

 

Към момента на проверката съдия Алексова е с 6 години стаж по 

чл.164 от ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО                                                                                                               

ЗАСЕДАНИЕ. 

През периода 22.04.2014г. - 31.12.2014г., съдия Алексова, видно 

от Справки за дейността на съдиите в ПРС /статистическа форма/ е 

разгледала общо 728 дела. Приключени са 683 дела, или 94 на сто от 

разпределените и дела. Общата висящност на състава е повишена от  80 

дела в началото на периода, на 85 дела в края на 2014г. или с 5 дела. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в 

открито заседание съдия Алексова е   насрочила 207 дела, които е 

разгледал в 25 заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 

8 дела. От насрочените в открито съдебно заседание дела са 

приключени общо 143 дела, от които 125 дела са свършени с решение и 
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18 дела са прекратени. Съотношението на приключени към насрочени 

дела показва коефициент на ефективност в размер на 69 на сто, което е 

много добър показател предвид общата натовареност на състава и 

неголемия опит на съдия Алексова. 

          Проверката на дейността на съдия Алексова  установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 4836/14г; 2828/14г; 5696/14г; 

4996/14г; 4209/14г; 5045/14г; 3552/14г; 4335/14г; 5439/14г; 4821/14г. 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 в деня на    

разпределение на делото и докладването му. Определение по чл.140 от 

ГПК съдът постановява също веднага, след изтичане на едномесечния 

срок за отговор. Определенията са подробни и  съдържат проекти за 

доклади, както и произнасяне по допускането на доказателства, 

включително  и назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената 

подготовка на делата в закрито заседание. По делата с правно 

основание чл.422 от ГПК, заповедните производства се изискват 

веднага след разпределение и докладване на делата. 

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 

Не бяха установени  отлагания на насрочени дела поради 

нередовно призоваване на страните по делото. Съдът следи за 

своевременно връчване на призовките и съобщенията. Не бяха 

установени случаи на прилагане на Наредба № 14 за Реда и начина на 

предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД 

„Население”. Не бяха констатирани случаи на  отлагане на съдебни 

заседания поради неявяване на вещи лица, или неизготвена в срок 

експертиза. 
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Делата обикновено се решават в 2 съдебни заседания, а често и в 

едно, което показва че добрата им предварителна подготовка 

съкращава времето на процеса.  

           По разглежданите през периода 22.04.2014г. - 31.12.2014г. дела, 

съдия Алексова, по данни от предоставената справка, не е 

постановявала определение за отмяна хода по същество, което също 

показва задълбочена предварителна подоготовка.  

           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Алексова   няма постановени съдебни 

актове извън  разумния срок по чл.13 от ГПК. Решенията по  6 дела са 

постановени  в рамките на  15 дни , след изтичане на срока по чл.235, 

ал.5 от ГПК, което забавяне е пренебрежимо малко. 

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

Проверката установи, че сроковете по бързите производства се 

спазват неотклонно. 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 са постановени 

неприсъствени решения. 

 

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 6 съдебни акта, 

постановени от съдия Антония Алексова. Напълно потвърдените 

актове от въззивната инстанция са 5 или 83 на сто, което показва много 

добро качество на правораздаване, предвид  опита на съдия Алексова.  
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3.НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ДЕЛА,  ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2013г. 

 

Към момента на проверката във ІІ състав на Районен съд – 

Перник,  няма   неприключени  дела, образувани  преди 01.01.2013г. 

Спрени са 5 дела, от които 2 дела  по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК,  и 3 дела 

по чл.229, ал.1,т.1 от ГПК, като всички се  администрират редовно, 

съгласно заповедта на административния ръководител на съда. 

 

          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, в състава председателстван  от съдия 

Янчева и съдия Алексова са   разгледани общо 659 дела,  образувани по 

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

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 6427/13г; 6433/13г; 6430/13г; 

1292/14г; 1118/14г; 899/14г; 1291/14г; 1744/14г; 1074/14г; 5316/13г; 

6634/13г; 5741/14г; 5740/14г; 3851/14г; 1559/14г; 4911/14г; 4658/14г; 

3983/14г; 6648/14г. 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 
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връчван препис от заповедта по чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК за отбелязване на изпълнителния лист  

върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК. 

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

издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В 

заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на 

паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване 

на издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че 

винаги са правени отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК, в 

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

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Янчева  и съдия Алексова са 

разгледали общо 6 молби по чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. 

№№ 7992/12г; 5785/13г; 3867/14г; 5722/14г. Съдът се е произнасял в 

деня на постъпване на молбите. Определенията на съда са подробни и 

надлежно мотивирани. По ч.гр.д. №№ 7992/12г. и 5785/13г. съдия 

Янчева е оставила производствата без движение с указания за 

представяне на допълнителни доказателства и за конкретизиране на 

обезпечителната мярка. Възниква въпроса, приложими ли са правилата 

на чл. 129 от ГПК в обезпечителното производство по чл.390 от ГПК, 

както с оглед задължителния еднодневен срок за произнасяне по 

чл.395, ал.5 от ГПК, така и с оглед изричния текст на чл.129 за 

приложимостта му относно исковите молби. 

          Съдът определя едномесечен срок за предявяване на обезпечения 

иск, считано от датата на връчване на постановеното определение. 

Началният срок следва да бъде съобразен с постановеното  през 2014г. 

Решение №6 по ТД №6/2013г. на ОСГТК на ВКС. Не  всички 

определения съдържат предупреждение по чл.390, ал.3 от ГПК за 

служебна отмяна на обезпечението при непредставени доказателства за 

предявен обезпечен иск. Не по всички дела се отменя обезпечението 

при наличие на условията на чл.390, ал.3 от ГПК. 
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                                     ТРЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ            

                                    СЪДИЯ АНТОНИ ЙОРДАНОВ 

СЪДИЯ ЗОРНИЦА ДОЙЧИНОВА 

 

Съдия Антони Йорданов е титуляр е на ІІІ съдебен състав  на 

Районен съд Перник от началото на проверявания период до 

22.04.2014г., когато е встъпил на длъжност „съдия” в АССГ. Към 

момента на проверката, съдия Йорданов е с 9 годишен  стаж  по чл.164 

от ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2013-2014г., съставът 

председателстван  от съдия Йорданов, видно от Справки за дейността 

на съдиите /статистическа форма/ е разгледал общо 866 дела. 

Приключени са 785 дела, или 91 на сто от разпределените му дела. 

Висящността на състава е намалена от 12 дела в началото на периода 

на 0 дела в  края на 2014г. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в 

открито заседание съдия Йорданов е насрочил 189 дела, които е 

разгледал в 52 заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 

около 4 дела.От насрочените в открито съдебно заседание дела са 

приключени общо 122 дела, от които 105 дела са свършени с решение и 

17 дела са прекратени. Съотношението на приключени към насрочени 

дела показва коефициент на ефективност в размер на 65 на сто. 

           

Проверката на дейността на съдия Йорданов установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 5631/13г; 4175/13г; 4183/13г; 

3906/13г; 3761/13г; 4171/13г; 5187/13г; 4122/13; 10119/13г; 7253/13г; 

6046/13г; 1397/14г; 327/14г; 25/14г; 26/14г; 5488/13г; 1214/13г; 

592513г; 7343/14г; 4319/14г; и др. 
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1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Йорданов се е произнасял с Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК, или с разпореждане за оставяне на делото без движение веднага 

след разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с 

Определение по чл.140 от ГПК съдът е  правил обикновено 5-10 дни 

след изтичане на срока за отговор. Определенията са кратки и не 

съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по допускането и 

назначаване на експертизи. По делата, образувани по установителни 

искове с правно основание чл.422 от ГПК, заповедните производства 

се изискват преди 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. Разпоредбите на Наредба № 14 

за Реда и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната 

власт до НБД „Население” се прилагат, само след като са изчерпани 

възможностите на ищеца да предостави информация за адреса на 

ответника. 

Делата обикновено се решават в 1 до 3 съдебни заседания. Но 

бяха установени случаи на разглеждане на делата в повече от три 

заседания като  гр. д. №.3761/13г. и гр. д. №5631/13г., което  вероятно 

се дължи на недостатъчно задълбочената предварителна подготовка на 

делата. 

           По разглежданите през 2013г. и 2014г. дела, съдебният състав по 

данни от предоставената справка не е постановявал определение за 

отмяна хода по същество, с което да забави производството. 
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           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Йорданов няма постановени решения 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 Йорданов 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 на посочените по-горе дела, не установи постановени 

неприсъствени решения.  

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 16 съдебни акта 

постановени от съдия Антони Йорданов. Напълно потвърдените актове 

от въззивната инстанция са 10 или 63 на сто, което показва добро 

качество на правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ДЕЛА,  ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2013г. 

Към момента на проверката в Пернишкия районен съд, в състава 

председателстван от съдия Йорданов няма неприключени дела, 

образувани  преди 01.01.2013г.  Установени бяха  3 спрени дела, които 

се администрират редовно. 
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           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 и за изпращане на делото във въззивната инстанция след 

изтичане на срока за отговор. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период съдия Йорданов е разгледал 634 дела,  

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

приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 32/13г; 3868/13г; 3049/13г; 

8093/13г; 7883/13г; 134/13г; 3887/13г; 7689/13г; 509/14г; 3846/13г; 

7353/13г. 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. 

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

ГПК е подробно и надлежно мотивирано. 

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 - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 

410 от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

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

издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В 

заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на 

паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване 

на издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че 

винаги са правени отбелязвания върху документа по чл.417от ГПК ,в 

съответствие с разпоредбата по чл.418, ал.2 от ГПК. 
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           5.2.Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Йорданов не е разглеждал  

молби по чл.390 от ГПК.  

  

 

СЪДИЯ ЗОРНИЦА ДОЙЧИНОВА 

 

Съдия Зорница Дойчинова е титуляр е на ІІІ съдебен състав  на 

Районен съд Перник от 17.06.2014г. до настоящия момент. Към 

момента на проверката,  съдия Дойчинова е с 9 годишен  стаж  по 

чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

От 17.06.2014г. до края на  проверявания период, съдия 

Дойчинова, видно от Справки за дейността на съдиите /статистическа 

форма/ е разгледала общо 532 дела. Приключени са 477 дела, или 90 на 

сто от разпределените и дела. В края на проверявания период в състава 

са останали висящи общо 81 дела, но повишената висящност следва да 

се обясни с обстоятелството, че съдия Дойчинова е поела съдебния 

състав, едва пред втората половина на 2014г.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в 

открито заседание съдия Дойчинова е насрочила 207 дела, които е 

разгледала в 23 заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 

около 9 дела, което показва  голяма уплътненост на съдебните 

заседания. От насрочените в открито съдебно заседание дела са 

приключени общо 102 дела, от които 87 дела са свършени с решение и 

15 дела са прекратени. Съотношението на приключени към насрочени 

дела показва коефициент на ефективност в размер на 49 на сто. 

           

Проверката на дейността на съдия Дойчинова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 4042/14г; 6947/14г; 5783/14г; 

5698/14г; 5110/14г; 1908/14г; 4867/14г; 5241/14г; 7134/14г; 5144/14г; 
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4288/14г; 4232/14г; 4122/14г; 6608/14г; 4681/14г; 2381/14г; 6319/14г; 

7343/14г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Дойчинова се е произнасяла с Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК или с разпореждане за оставяне на делото без движение веднага 

след разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с 

Определение по чл.140 от ГПК съдът е  правил неизменно веднага след 

изтичане на срока за отговор. Определенията са подробни и съдържат 

проекти за доклади, както и произнасяне по допускането на 

доказателства. Отразяват задълбочената подготовка на делата в 

закрито заседание. По делата с правно основание чл.422 от ГПК, се 

изискват заповедните производства веднага след 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 

По проверените дела не се установиха такива, които да са 

отлагани поради нередовно призоваване на страните по делото. Съдът 

следи за своевременно връчване на призовките и съобщенията. 

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

на органите на съдебната власт до НБД „Население” се прилагат, само 

след като са изчерпани възможностите на ищеца да предостави 

информация за адреса на ответника. 

Делата обикновено се решават в 1-2, рядко 3 съдебни заседания. 

Не бяха установени случаи на разглеждане на делата в повече от три 

заседания в съдебния състав на съдия Дойчинова. 

           По разглежданите през 2014г. дела, съдебният състав на съдия 

Дойчинова, по данни от предоставената справка, е постановил едно 

определение за отмяна хода по същество – по гр. дело № 2381/14г. 

причина за отмяната се явява късно докладвана молба от процесуалния 

представител на една от страните за отлагане на съдебното заседание. 
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            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Дойчинова няма постановени  решения 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 Дойчинова 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.  Съставян 

е писмен доклад. Решенията също са постановявани в двуседмичен 

срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК. Всички законови 

разпоредби, касаещи производството по дела в съкратени срокове са 

спазвани неизменно. 

 

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

         Проверката на делата установи едно неприсъствено решение за 

проверявания период – по гр.дело № 4042/14г, като разпоредбите на 

закона са спазени стриктно и ответната страна е била надлежно 

уведомена за решението по реда на чл.240, ал.1 от ГПК.  

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 7 съдебни акта 

постановени от съдия Дойчинова. Напълно потвърдените актове от 

въззивната инстанция са 5 или 71 на сто, което показва много добро 

качество на правораздаване, но данните са малко за да се направи 

категоричен извод. 

3.НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ДЕЛА,  ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2013г. 

Към момента на проверката в Пернишкия районен съд, в състава 

председателстван от съдия Дойчинова няма неприключени дела, 
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образувани  преди 01.01.2013г.  Има едно 3 спрени 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 Дойчинова е разгледала 336 

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

приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 4857/14г; 5271/14г; 4858/14г; 

4859/14г; 4856/14г; 4076/14г; 5763/14г; 4367/14г; 43425/14г; 4443/14г; 

5700/14г. 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, обикновено в деня следващ постъпването им.  Винаги се изготвя 

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 - чл.411, ал.3 от ГПК. Съобщението до 

длъжника е изпращано в срок до три дни от издаване на заповедта. 

Изпълнява се задължението по чл. 416 от ГПК върху заповедта за 

изпълнение по чл. 410 от ГПК да се отбелязва издаването на 

изпълнителен лист.  

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

издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В 

заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на 

паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване 

на издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че 
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винаги са правени отбелязвания върху документа по чл.417от ГПК, в 

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

 

         5.2.Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Дойчинова е разгледала 5 

молби по чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 4774/14г; 

7276/14г; 4652/14г; Съдът се произнася в деня на постъпване на 

молбите. Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани. 

Определя се едномесечен срок за предявяване на иска, който започва 

да тече от датата на връчване на определението. Тези обстоятелства 

обаче не фигурират в диспозитива на определението, а само са 

посочени в мотивите към него. Същото се отнася и за 

предупреждението по чл.390, ал.3 от ГПК за непредставяне на 

доказателства за предявяване на обезпечения иск в срок.   

  

 

         ЧЕТВЪРТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                               СЪДИЯ ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА 

       

 

Съдия Десислава Ахладова е била титуляр  на ІV съдебен състав 

на Пернишки районен съд през цялата 2013г. и 2014г. Съдия Ахладова 

е  със стаж от 17 години по реда на чл.164 от ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО       

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период съдия Ахладова, видно от Справки за 

дейността на съдиите в  ПРС/статистическа форма/ е разгледала общо 

1451 дела, от които са свършени 1199 дела или 83 на сто. Висящността 

на състава е намалена от 128 дела в началото на проверявания период, 

на  98 дела в края на 2014г. или с 30 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в 

открито заседание съдия Ахладова е   насрочила 675 дела, които е 
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разгледала в 61 заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 

11 дела. От насрочените в открито съдебно заседание дела са 

приключени общо 345 дела, от които 305 дела са свършени с решение и 

40 дела са прекратени. Съотношението на приключени към насрочени 

дела показва коефициент на ефективност в размер на 51 на сто. 

          

             Проверката на дейността на съдия Ахладова  установи 

следното: 

             Бяха проверени гр.д. №№ 6370/13г; 8308/13г; 5012/13г; 

2638/13г; 680/14г; 4031/13г; 3240/13г; 2455/13г; 4925/14г; 3166/14г; 

3434/14г; 5783/13г; 7977/13г; 10042/13г; 6194/13г; 5784/14г; 2039/13г; 

6779/14г; 937/13г; 2621/13г;1223/12г; 10026/12г; 3051/13г; 9469/12г; 

5696/09г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Ахладова  постановява Разпореждане по чл. 131 от ГПК, 

или разпореждане за оставяне на делото без движение в деня на     

разпределение на делото и докладването му. С Определение по чл.140 

от ГПК, съдът се произнася веднага след изтичане на срока за отговор. 

Определенията са подробни и  съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по допускането на доказателства, включително и 

назначаване на експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на 

делата в закрито заседание, което съкращава времето на процеса. По 

установителните искове с правно основание чл.422 от ГПК, се изискват 

заповедните производства преди произнасянето на съда с 

разпореждане по чл.131 от ГПК. 

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 

Не се установиха отлагания на насрочени дела поради нередовно 

призоваване на страните по делото. Съдът следи за своевременно 

връчване на призовките и съобщенията. Не се установиха случаи на 
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необходимост от прилагане  на разпоредбите на Наредба № 14 за Реда 

и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до 

НБД „Население”. Не бе  констатирано  отлагане на съдебни заседания 

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

резултат на задълбочената  предварителна подготовка, делата се 

решават в 2 съдебни заседания, а често и в едно.  

           По разглежданите през проверявания период дела, съдия 

Ахладова, по данни от предоставената справка е постановила 5  

определения за отменен  ход по същество. По четири от делата 

причината за възобновяване на производството е субективна, но 

предвид общата натовареност на съдия Ахладова, включително и като 

административен ръководител на съда, пропускът не следва да се 

преценява като съществен. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Ахладова няма постановени съдебни 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 стриктно. Съдия Ахладова 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 са постановени 

неприсъствени решения. 
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                        2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБИТЕ АКТОВЕ 

През проверявания период са обжалвани 75 съдебни акта 

постановени от съдия Десислава Ахладова. Напълно потвърдените 

актове от въззивната инстанция са 62 или 83 на сто, което показва 

много добро качество на правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ДЕЛА,  ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2013г. 

 

Към момента на проверката във ІV състав на Районен съд – 

Перник, не са   приключени 3 дела, образувани  преди 01.01.2013г.с 

предмет делба.  Спряно  е 1 дело по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК,  което се  

администрира 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, в състава са    разгледани  807 дела,  

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

приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 154/14г; 300/14г; 620/14г; 1516/13г; 

2356/13г; 2687/13г; 1698/14г; 2444/14г; 2785/14г; 1398/13г; 2884/13г; 

3006/13г. 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.  

Постановявани са  подробни и надлежно мотивирани разпореждания за 

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



 32 

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

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

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

задължението по чл. 416 от ГПК за отбелязване на изпълнителния лист  

върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК. 

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

издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В 

заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на 

паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване 

на издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че 

винаги са правени отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК, в 

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

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Ахладова е разгледала 3 молби 

по чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 4679/14г; 2429/14г. и 

6703/13г. Съдът се  е произнасял в деня на постъпване на молбите. 

Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани.          

Съдът е определял едномесечен срок за предявяване на обезпечения 

иск, считано от датата на връчване на постановеното определение, 

или от датата на връчване на обезпечителната заповед. Началният 

срок следва да бъде съобразен с постановеното  през 2014г. Решение 

№6 по ТД №6/2013г. на ОСГТК на ВКС. Не  всички определения 

съдържат предупреждение по чл.390, ал.3 от ГПК, за служебна отмяна 

на обезпечението, при непредставени доказателства за предявен 

обезпечен иск.  

 

 ПЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                  СЪДИЯ ГЕРГАНА КУЮМДЖИЕВА 

 

Съдия Гергана Куюмджиева е титуляр е на V съдебен състав  в 

Районен съд Перник през целия проверяван период. Към момента на 

проверката,  съдия Куюмджиева е с 16 годишен  стаж  по чл.164 от 

ЗСВ. 
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1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2013-2014г., съдия Коюмджиева, 

видно от Справки за дейността на съдиите /статистическа форма/ е 

разгледала общо 1761 дела. Приключени са 1544 дела. Висящността на 

състава е намалена от 169 дела в началото на периода на 96 дела в края 

на 2014г.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в 

открито заседание съдия Куюмджиева е насрочила 964 дела, които е 

разгледала в 88 заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 

около 11 дела, което показва  голяма уплътненост на съдебните 

заседания. От насрочените в открито съдебно заседание дела са 

приключени общо 432 дела, от които 391 дела са свършени с решение и 

41 дела са прекратени. Съотношението на приключени към насрочени 

дела показва коефициент на ефективност в размер на 45 на сто, което 

предвид професионалния опит на съдия Коюмджиева показва, че 

съществуват резерви за подобряване на този показател на работата и. 

Проверката на дейността на съдия Куюмджиева установи 

следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 2941/14г; 2058/13г; 520/13г; 524/13г; 

3692/13г; 3864/13г; 5804/13г; 10024/13г; 3773/13г; 7482/13г; 1985/13г; 

7965/13г; 8406/13г; 3392/13г; 1132/13г; 8242/13г; 5904/14г; 6610/14г; 

5622/14г; 6586/14г; 5575/14г; 1935/12г; и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Куюмджиева се е произнасяла с Разпореждане по чл. 131 

от ГПК, или с разпореждане за оставяне на делото без движение 

веднага след разпределение на делото и докладването му. 

Произнасянето с Определение по чл.140 от ГПК съдът е  правил 

обикновено след изтичане на срока за отговор. Но по гр. д. № 5575/14г. 

се е произнесла 30 дни след изтичане на срока за отговор. 

Определенията са подробни и  съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по допускането и назначаване на експертизи. Отразяват 
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задълбочената подготовка на делата в закрито заседание. По делата, 

образувани по установителни искове с правно основание чл.422 от 

ГПК, заповедните производства се изискват преди 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. Разпоредбите на Наредба № 14 

за Реда и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната 

власт до НБД „Население” се прилагат, едва след като са изчерпани 

възможностите на ищеца да предостави информация за адреса на 

ответника. 

Делата обикновено се решават в 1 до 3 съдебни заседания. При 

проверката се установи само едно дело /гр.д.№7482/13г./, разгледано в 

5 съдебни заседания, като отлаганията на заседанията се е наложило за 

изготвянето на допълнителни експертизи. 

           По разглежданите през 2013г. и 2014г. дела, съдебният състав по 

данни от предоставената справка не е постановявал определение за 

отменен ход по същество. Това обстоятелство показва задълбочено 

проучване на делата в подготвителната им фаза. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Куюмджиева няма постановени решения 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 Куюмджиева 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. 



 35 

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 постановени неприсъствени решения по 

проверените дела. 

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 99 съдебни акта 

постановени от съдия Куюмджиева. Напълно потвърдените актове от 

въззивната инстанция са 76 или 77 на сто, което показва много добро 

качество на правораздаване,. 

 

3.НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ДЕЛА,  ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2013г. 

Към момента на проверката в V състав на Пернишки районен съд 

са   неприключени 6 дела, образувани  преди 01.01.2013г.  Въпреки, че 

се касае за дела с фактическа и правна сложност, необходимо е 

съдебния състав да предприеми действия за своевременното им 

приключване.  Има 2 спрени дела, образувани преди 01.01.2013г., 

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. 
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5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, в V-ти състав на ПРС са разгледани 

991 дела,  образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела 

са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 521/14г; 1151/14г; 1045/14г; 

3225/14г; 1041/14г; 2961/14г; 3227/14г; 2958/14г; 6147/13г; 190/13г; 

6148/13г; 6149/13г; 1198/13г; 2245/13г; 2252/13г; 3061/13г. 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.  Винаги 

се изготвя 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 - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 

410 от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

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

издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В 

заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на 

паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване 

на издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че 

винаги са правени отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК, в 

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

 

         5.2.Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Куюмджиева е разгледала 5 

молби по чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 6512/13г; 

6963/13г; 7145/14г; 2513/14г. Съдът се произнася в деня на постъпване 

на молбите. Определенията на съда са подробни и надлежно 

мотивирани. Определя се едномесечен срок за предявяване на иска, 

който започва да тече, или от датата на постановяване на 

определението / гр.д. № 6963/13г. и гр.д. № 6512/13г./ или от датата 
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на получаване на обезпечителната заповед /гр.д. № 7145/14г./ Съдът 

винаги отправя предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от 

ГПК.  

 

  

 

ШЕСТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

СЪДИЯ ДИАНА МАТЕЕВА 

       

Съдия Диана Матеева е била титуляр  на VІ съдебен състав на 

Пернишки районен съд през цялата 2013г. и 2014г. Към момента на 

проверката  съдия Матеева е  със стаж от 16 години по реда на чл.164 

от ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО       

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период съдия Матеева, видно от Справки за 

дейността на съдиите в  ПРС/статистическа форма/ е разгледала общо 

1719 дела, от които са свършени 1542 дела или 90 на сто. Висящността 

на състава е намалена от 127 дела в началото на проверявания период, 

на  90 дела в края на 2014г. или с 37 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в 

открито заседание съдия Матеева е   насрочила 966 дела, които е 

разгледала в 75 заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 

13 дела. От насрочените в открито съдебно заседание дела са 

приключени общо 446 дела, от които 391 дела са свършени с решение и 

55 дела са прекратени. Съотношението на приключени към насрочени 

дела показва коефициент на ефективност в размер на 46 на сто, който 

също като в предишния състав е невисок и е във възможностите на 

съдия Матеева, с оглед опита и, да подобри работата си по този 

показател. 

          

             Проверката на дейността на съдия Матеева  установи следното: 
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             Бяха проверени гр.д. №№ 1342/13г; 7020/12г; 4159/13г; 

3653/14г; 2385/14г; 306/14г; 203/14г; 638/14г; 4146/13г; 6060/13г; 

1572/13г; 5806/13г; 8262/13г; 5371/13г; 2679/13г; 3183/14г; 4820/14г; 

6519/14г; 2576/14г; 1380/14г; 860/14г; 2081/14г;5184/13г;2291/13г. и 

др. 

 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Матеева  постановява Разпореждане по чл. 131 от ГПК, 

или разпореждане за оставяне на делото без движение в деня на     

разпределение на делото и докладването му, или най-късно на 

следващия ден. С Определение по чл.140 от ГПК, съдът се произнася 

също веднага след изтичане на срока за отговор. Определенията са 

подробни и  съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по 

допускането на доказателства, включително и назначаване на 

експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито 

заседание, което съкращава времето на процеса. По установителните 

искове с правно основание чл.422 от ГПК, заповедните производства 

се изискват преди произнасянето на съда с разпореждане по чл.131 от 

ГПК. 

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 

Не се установиха отлагания на насрочени дела поради нередовно 

призоваване на страните по делото. Съдът следи за своевременно 

връчване на призовките и съобщенията. Не бе  констатирано  отлагане 

на съдебни заседания поради неявяване на вещи лица, или неизготвена 

в срок експертиза.  

           По разглежданите през проверявания период дела, съдия 

Матеева, по данни от предоставената справка няма постановени   

определения за отменен  ход по същество, което показва задълбочена 

предварителна подготовка на делата преди съдебно заседание. 
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            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Матеева е постановила извън срока по  чл.235, 

ал.5 от ГПК само решението по гр.д. № 2646/13г., но просрочието е с 

около 14 дни, поради което не следва да се възприема за сериозно. 

 

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

Проверката установи, че невинаги се спазват изричните 

разпоредби касаещи бързина на производството в делата по Глава ХХV 

от ГПК. Така по гр.д.  № 7020/12г. съдът се е произнесъл с 

„определение по чл.140 от ГПК”, а не с разпореждане по чл.312 от ГПК 

на 07.12.2012г. при изтекъл срок за отговор 4 дни по рано, на 

03.12.2012г; Със забавяне от 9 дни се е произнесъл съда и по гр.д. № 

3653/14г. с предмет издръжка, като е постановил „определение по 

чл.312 от ГПК” на 25.08.2014г., а не на 16.08.2014г., когато е изтекъл 

срока за отговор. И по двете дела не е спазен срокът за произнасяне, 

определен в разпоредбата на чл.312, ал.1 от ГПК. И по двете посочени 

дела не е изготвен писмен доклад по делото в съответствие с изричната 

разпоредба на чл.312, ал.1, т.2 от ГПК.  

 По гр.д. № 3653/14г. и по гр.д. № 1342/13г., което е също с 

предмет издръжка, съдът вместо да приложи служебното начало и да 

издири сам адресите на ответниците, ползвайки правомощията си по 

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

съдебната власт до НБД „Население” е изискал удостоверения от 

ищците, като по този начин е забавил значително производството. 

Забавянето и по двете дела е с около месец и не следва да се допуска 

предвид защитата на особено важни обществени отношения, свързани с 

правото на издръжка на малолетни и непълнолетни лица.  

 Срокът по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК за насрочване на делата в 

триседмичен срок се спазва неотклонно по проверените дела. Спазва се 

и двуседмичния срок за решаване на делата по чл.316 от ГПК. 
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 1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от 

ГПК 

         Проверката установи само едно  дело, по което е постановено 

неприсъствено решение, а именно гр.д. № 7020/12г. Към датата на 

проверката, 19.06.2015г. решението по делото не е връчено на 

ответника, съобразно разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК. В самото 

решение не е указано връчването му. По делото липсват данни  за 

връчване и на съобщение за постановеното решение. Неспазването на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК е пропуск изцяло на съдия 

Матеева, предвид липсата на указания за това в съдебното решение. 

 

                        2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

През проверявания период са обжалвани 127 съдебни акта 

постановени от съдия Диана Матеева. Напълно потвърдените актове от 

въззивната инстанция са 59 или 46 на сто, което не показва добро 

качество на правораздаване, предвид опита на съдия Матеева 

  

3.НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ДЕЛА,  ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

 

Към момента на проверката във VІ състав на Районен съд – 

Перник, няма неприключени  дела, образувани  преди 01.01.2013г.  

Спряно  е 1 дело по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК,  което се  администрира 

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. 
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5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, в състава са    разгледани  1013 дела,  

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

приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 5106/13г; 21/13г; 308/13г; 732/13г; 

4775/13г; 6605/14г; 7175/14г; 6334/14г; 7076/14г; 5630/14г; 5616/14г; 

220/13г; 798/13г. 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.  

Постановявано е  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 по чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК, за отбелязване на изпълнителния лист  

върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК. 

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

издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В 

заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на 

паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване 

на издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че 

винаги са правени отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК, в 

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

 

         5.2.Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Матеева е разгледала 3 молби 

по чл.390 от ГПК. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 7263/14г; 3644/13г; 

2160/14г. Съдът се произнася в деня на постъпване на молбите. 

Определенията на съда са подробни и надлежно мотивирани.          

Съдът определя едномесечен срок за предявяване на обезпечения иск, 

считано от датата на връчване на постановеното определение. Не  

всички определения съдържат предупреждение по чл.390, ал.3 от ГПК 
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за служебна отмяна на обезпечението, при непредставени 

доказателства за предявен обезпечен иск.  

 

СЕДМИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                         СЪДИЯ ЯВОР ДЖАМАЛОВ 

 

Съдия Явор Джамалов е титуляр на VІІ съдебен състав  на 

Районен съд-Перник от началото на проверявания период до 

02.10.2014г., когато е командирован на длъжност „съдия” в Окръжен 

съд Перник. Към момента на проверката, съдия Джамалов е с 17 

годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2013-2014г., съставът 

председателстван  от съдия Джамалов, видно от Справки за дейността 

на съдиите /статистическа форма/ е разгледал общо 1505 дела. 

Приключени са 1321 дела, или 88 на сто от разпределените му дела. 

Висящността на състава е намалена от 114 дела в началото на периода 

на 89, или с 25 дела.  

По данни от предоставени за целта на проверката справки, в 

открито заседание съдия Джамалов е насрочил 873 дела, които е 

разгледал в 86 заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 

около 10 дела, което показва  висока уплътненост на съдебните 

заседания. От насрочените в открито съдебно заседание дела са 

приключени общо 395 дела, от които 364 дела са свършени с решение и 

31 дела са прекратени. Съотношението на приключени към насрочени 

дела показва коефициент на ефективност в размер на 45 на сто, който 

показател следва да бъде подобрен.  

Проверката на дейността на съдия Джамалов установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 7599/13г; 2926/13г; 1558/13г; 

5855/13г; 3761/13г; 1694/14г; 3514/14; 27/14; 3611/14г; 5771/14г; 

4219/14г; 1178/13г; 3278/13г; 6245/14г; 5051/14г; 5093/14г; 5016/14г; 

205/14г; 1840/14г; 6866/14г; 5218/14; 6824/14г и др. 
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1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Джамалов се е произнасял с Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК, или с разпореждане за оставяне на делото без движение веднага 

след разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с 

Определение по чл.140 от ГПК, съдът е правил обикновено веднага 

след изтичане на срока за отговор. Като правило, определенията са 

кратки и не съдържат проекти за доклади, но има произнасяне по 

допускането на доказателства. По делата, образувани по установителни 

искове с правно основание чл.422 от ГПК, заповедните производства 

се изискват преди  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. 

Не се установиха отлагания на насрочени заседания поради 

нередовно призоваване на страните по делото. Съдът следи за 

своевременно връчване на призовките и съобщенията.  

Делата обикновено се решават в 1 до 3 съдебни заседания. Но 

бяха установени случаи на разглеждане на делата в повече от 3 

заседания, като по гр. д. №.5093/14г. и гр.д. №1694/14г.,  което 

вероятно се дължи на фактическата им и правна сложност. 

           По разглежданите през 2013г. и 2014г. дела, съдебният състав по 

данни от предоставената справка е постановил 3 определения за отмяна  

на хода по същество. По гр.д. №№ 6780/13г. и 10097/13г. 

производството е възобновено за изслушване на експертизи, за които 

разноски не са внесени своевременно. Съдът нито е санкционирал 

виновната за възобновяването страна, нито е приложил преклузията на 

доказателствените искания. По гр.д. № 2641/12г. съдът е постановил 

определение за отменен ход по същество, поради късно направена 

преценка за липса на предпоставките по чл.239, ал.3 от ГПК, което е 

наложило допълване на  доклада си по чл.146 от ГПК и възобновяване 
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на  производството. И в трите случая причината за забавяне на 

производството е субективна, на съда. 

 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Джамалов няма постановени  решения 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 Джамалов е разпореждал 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. 

Разпорежданията по чл.312 от ГПК съдържат писмен доклад с 

изключение на  гр.д.№ 2926/13г. и  гр.д.№ 7599/13г. Решенията 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 на делата, установи 1 постановено неприсъствено 

решения за проверявания период. Съдията е постановил изрично 

ответникът да бъде своевременно уведомен за постановеното решение 

и същото му е изпратено. 

                         

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 140 съдебни акта 

постановени от съдия Явор Джамалов. Напълно потвърдените актове 

от въззивната инстанция са 88 или 63 на сто, което показва добро 

качество на правораздаване, но предвид опита му, показателят може да 

бъде подобрен. 
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3.НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ДЕЛА,  ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2013г. 

Към момента на проверката, в VІІ състав на ПРС  има 2 

неприключени дела, образувани  преди 01.01.2013г. Спрени са 6 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 Джамалов е разгледал 870 

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

приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 1118/13г; 3362/13г; 1345/13г; 

2727/13г; 3360/13г; 3597/13г; 6223/13г; 6586/13г; 55152/14г; 5114/14г; 

5604/14г; 921/14г; 6688/13г. 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.  Винаги 

се изготвя 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 - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 

410 от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

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

издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В 

заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на 

паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване 
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на издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че 

са правени отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК, в 

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

 

         5.2.Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Джамалов е разгледал 5 молби 

по чл.390 от ГПК. Проверени бяха следните дела: ч. гр. д. №№ 

3128/13г.; 3277/14г.; 3129/13г. 415/14г.; Съдът се е произнасял по 

молбите за обезпечаване на бъдещ иск в деня на постъпване на 

молбата. Спазена е местната и родовата подсъдност. Определян е 

едномесечен срок за предявяване на обезпечения иск от датата на 

получаване на обезпечителната заповед. Винаги се отправя 

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

непредставяне на доказателства за предявяването на обезпечения иск, в 

срок, както и се следи за спазването му. 

  

 

                                    ОСМИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                        СЪДИЯ КРИСТИАН ПЕТРОВ 

 

Съдия Кристиан Петров е титуляр VІІІ състав  в Районен съд 

Перник от 04.03.2013г. до края на проверявания период. Към момента 

на проверката, съдия Петров е с 8 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2013-2014г., съставът 

председателстван  от съдия Петров, видно от Справки за дейността на 

съдиите /статистическа форма/ е разгледал общо 1730 дела. 

Приключени са 1574 дела, или 91 на сто от делата. Висящността на 

състава е непроменена  в началото на периода и в края му – 82 дела. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в 

открито заседание, съдия Петров е насрочил 576 дела, които е 
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разгледал в 67 заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по 

около 9 дела, което показва  висока уплътненост на съдебните 

заседания. От насрочените в открито съдебно заседание са приключени 

общо 317 дела, от които 274 дела са свършени с решение и 43 дела са 

прекратени. Съотношението на приключени към насрочени дела 

показва коефициент на ефективност в размер на 55 на сто. 

           

Проверката на дейността на съдия Петров установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 5805/13г; 5490/13г; 5489/13г; 

5286/14г; 768/14г; 3958/14г; 7658/13г; 7260/13г; 8281/13г; 4943/14г; 

2996/14г; 6288/14г; 807/14г; 4721/14г; 5625/14г; 5935/14г; 1286/14г; 

5649/14г; 1223/14г; 2341/14г; 6631/13г; 5916/13г; 4064/13г; 4041/13г; 

6632/13г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Петров се е произнасял с Разпореждане по чл. 131 от ГПК, 

или с разпореждане за оставяне на делото без движение веднага след 

разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с 

Определение по чл.140 от ГПК съдът е правил също незабавно след 

изтичане на срока за отговор. Определенията са подробни и  съдържат 

произнасяне по допускането и назначаване на експертизи. По делата, 

образувани по установителни искове с правно основание чл.422 от 

ГПК, заповедните производства се изискват преди 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. 

Рядко се отлагат насрочени заседания поради нередовно 

призоваване на страните по делото, както и поради неизготвена в срок 

експертиза или неявяване на вещо лице. Съдът следи за своевременно 

връчване на призовките и съобщенията. Разпоредбите на Наредба № 14 

за Реда и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната 
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власт до НБД „Население” се прилагат, само след като са изчерпани 

възможностите на ищеца да предостави информация за адреса на 

ответника. 

Делата обикновено се решават в 2 до 3 съдебни заседания.  

          По разглежданите през 2013г. и 2014г. дела съдия Петров, по 

данни от предоставената справка, е постановил 2 определения за 

отмяна  на хода по същество. И в двата случая производството е 

възобновено поради необходимост от представяне на нови 

доказателства, но с оглед натовареността, пропускът на съда не е 

съществен. 

 

           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Петров е постановил  11 съдебни решения извън   

срока по чл.235, ал.5 от ГПК. През 2013г. са забавени решенията по 10 

дела, което вероятно се дължи на обстоятелството, че съдия Петров е 

довършвал дела на предишен докладчик. През 2014г. извън 

едномесечния срок е постановено само 1 решение. Никое от решенията 

не е постановено извън срока по чл.13 от ГПК. Обикновено 

просрочието е в рамките на 10-15дни след 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 Петров е разпореждал 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. Изготвян е 

и писмен доклад, съобразно разпоредбата на чл.312, ал.1, т.2 от ГПК. 

Решенията са постановявани в двуседмичен срок, съобразно 

разпоредбата на чл.316 от ГПК.  
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1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката не установи  дела, по които съдия Петров да се е 

произнесъл с неприсъствено решение. 

                        

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 78 съдебни акта 

постановени от съдия Кристиан Петров. Напълно потвърдените актове 

от въззивната инстанция са 66 или 85 на сто, което показва много 

добро качество на правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ДЕЛА,  ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2013г. 

Към момента на проверката, в  VІІІ състав на Пернишкия 

районен съд няма  неприключени  дела, образувани  преди 

01.01.2013г., както 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 Петров разгледал 1080 дела,  

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

приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 5569/13г; 3931/13г; 7137/13г; 

2345/13г; 7585/13г; 5254/13 г; 7500/13г; 7041/13г; 1768/14г; 5270/14г; 

1468/14г; 1629/14г; 474/14г; 3284/14г; 2376/14г; 533/14г; 6335/14г; 

2936/14г; 8349/13г; 8121/13г; 2438/13г.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 
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ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги 

се изготвя 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 - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 

410 от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

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

издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В 

заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на 

паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване 

на издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че 

винаги са правени отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК, в 

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

 

         5.2.Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Петров е разгледал 5 молби по 

чл.390 от ГПК. Проверени бяха следните дела: ч. гр. д. №№ 5401/13г; 

365/13г; 5280/14г; 7268/14г;330/14г. Съдът се е произнасял по молбите 

за обезпечаване на бъдещ иск в деня на постъпване на молбата. 

Спазена е местната и родовата подсъдност. Определян е едномесечен 

срок за предявяване на обезпечения иск от датата на получаване на 

обезпечителната заповед. Отправя се предупреждението по чл.390, 

ал.3 от ГПК за последствията при непредставяне в срок на 

доказателства за предявяването на обезпечения иск.  

  

 ДЕВЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

СЪДИЯ ПЕТЪР БОСНЕШКИ 

 

Съдия Петър Боснешки е титуляр на ІХ съдебен състав  на 

Районен съд Перник през целия проверяван период. Към момента на 

проверката, съдия Боснешки е с 12 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 
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1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2013-2014г., съставът 

председателстван  от съдия Боснешки, видно от Справки за дейността 

на съдиите /статистическа форма/ е разгледал общо 1661 дела. 

Приключени са 1532 дела, или 92 на сто от разпределените му дела. 

Висящността на състава е намалена от 115 дела в началото на периода 

на 68 дела в края му. Намалената висящност ускорява 

администрирането на делата. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, в 

открито заседание съдия Боснешки е разгледал 752 дела, в 80 

заседателни дни. Средно в заседание са разглеждани по около 9 дела, 

което показва  висока уплътненост на съдебните заседания. От 

насрочените в открито съдебно заседание дела са приключени общо 

425 дела, от които 382 дела са свършени с решение и 43 дела са 

прекратени. Съотношението на приключени към насрочени дела 

показва коефициент на ефективност в размер на 57 на сто. 

           

Проверката на дейността на съдия Боснешки установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 8078/13г; 936/13г; 458/13г; 698/13г; 

7960/13г; 7171/13г; 6731/13г; 219/13г; 994/14г; 1995/14г; 2995/14г; 

7261/14г; 6242/14г; 245/14г; 6449/14г; 3974/14г; 2854/14г; 326/14г; 

4941/14г; 7359/14г; 5180/14; 5015/14г и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Боснешки се е произнасял с Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК, или с разпореждане за оставяне на делото без движение веднага 

след разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с 

Определение по чл.140 от ГПК, съдът е правил обикновено на другия 

ден след изтичане на срока за отговор. Определенията са подробни и 

съдържат проекти за доклади, има произнасяне по допускането на 

доказателства, включително назначаване на експертизи. По делата, 

образувани по установителни искове с правно основание чл.422 от 
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ГПК, заповедните производства се изискват преди извършването на  

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. 

Не се установиха отлагания на насрочени заседания поради 

нередовно призоваване на страните по делото. Съдът следи за 

своевременно връчване на призовките и съобщенията. Разпоредбите на 

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

съдебната власт до НБД „Население” се прилагат, само след като са 

изчерпани възможностите на ищеца да предостави информация за 

адреса на ответника. 

Делата обикновено се решават в 1 до 3 съдебни заседания. Не 

бяха установени случаи на разглеждане на делата в повече от три 

заседания. 

           По разглежданите през 2013г. и 2014г. дела, съдебният състав по 

данни от предоставената справка е постановил 1 определение за отмяна  

на хода по същество, по молба на процесуалния представител на 

ищеца.  

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Боснешки няма постановени  решения 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 Боснешки е разпореждал 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. Винаги е 

изготвян писмен доклад. Решенията са постановявани в двуседмичен 

срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК.  
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1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, не установи  постановени неприсъствени 

решения за проверявания период.                         

            

2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 121 съдебни акта, 

постановени от съдия Петър Боснешки. Напълно потвърдените актове 

от въззивната инстанция са 88 или 73 на сто, което показва добро 

качество на правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧЕНИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ДЕЛА,  ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2013г. 

Към момента на проверката в ІХ състав на Пернишки районен 

съд е  неприключено гр. д. № 3004/12г., образувано  преди 01.01.2013г.  

Няма спрени дела. 

 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав на съдия Боснешки въззивни 

жалби се администрират своевременно. Последните 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 Боснешки е разгледал 1002 

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

приключени.  
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Бяха проверени ч.гр.д. №№ 7546/13г; 3667/13г; 3672/13г; 

3447/13г; 3437/13г; 5293/14г; 6681/14г; 6938/14г; 5917/14г; 5197/14г; 

1312/14г; 5295/14г; 3440/13г. 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.  Винаги 

се изготвя 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 - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 

410 от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

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

издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В 

заповедта за изпълнение е постановено незабавно изпълнение на 

паричното задължение, издаване на изпълнителен лист и отбелязване 

на издадения изпълнителен лист. По проверените дела се установи, че 

винаги са правени отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК,в 

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

 

         5.2.Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период съдия Боснешки е разгледал 3 молби 

по чл.390 от ГПК. Проверени бяха следните дела: ч. гр. д. №№ 

3127/13г.; 5208/14г.; 935/13г. Съдът се е произнасял по молбите за 

обезпечаване на бъдещ иск в деня на постъпване на молбата. Спазена е 

местната и родовата подсъдност. Определян е едномесечен срок за 

предявяване на обезпечения иск от датата на постановяване на  

определението за допускане на обезпечението. Винаги се отправя 

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

непредставяне в срок  на доказателства за предявяването на 

обезпечения иск, като при неизпълнение  обезпечението се отменя. 
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  ДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

 СЪДИЯ АНТОНИЯ АЛЕКСОВА 

 

          За времето от 05.03.2014г. до 22.04.2014г. титуляр на състава е 

била съдия Антония Алексова. Поради краткия период на 

правораздаване в Х състав, проверка на дейността и бе извършена като 

титуляр в ІІ съдебен състав. 

 

 

                       ІІІ. ДРУГИ ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

           По данни от представените справки, през проверявания период в 

Районен съд Перник са разгледани 422 други частни граждански дела, 

извън заповедните и обезпечителните производства. Всички дела са 

приключени. По делата отнасящи се до защита интересите на 

малолетни и непълнолетни лица се изискват и прилагат социални 

доклади от Дирекция „Социално подпомагане”, или се призовават 

техни представители, съобразно разпоредбата на чл.15, ал.6 от ЗЗДт. 

 

 

ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ НА ИВСС, 

ОТПРАВЕНИ 

ПРИ ПРЕДИШНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА 

 

Инспекторатът към ВСС е извършил планова проверка на РС 

Перник по граждански дела 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. Настоящата проверка установи, че препоръките са 

изпълнени. 

 

 

          На основание гореизложените констатации, Инспекторатът 

към ВСС направи следните  
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            ИЗВОДИ: 

 

            ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

В Районен съд Перник е създадена много добра организация по 

образуването на гражданските дела, насрочването и разглеждането им 

в открити заседания, организацията на дейността на съдебното 

деловодство и съдебните секретари, в съответствие с професионалния 

опит на Административния ръководител на съда, съдия Десислава 

Ахладова. 

           В съда е създадена специализация на съдиите по гражданска и 

наказателна материя, което е предпоставка за бързото и 

безпрепятствено разглеждане на гражданските дела. Натовареността на 

съдебните състави е равномерна и висока за страната по критериите 

възприети от ВСС. 

Деловодните книги се водят на електронен и хартиен носител, 

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

деловодна система се отразяват всички съдопроизводствени действия, с 

което се  осигурява откритост, достоверност и пълнота на 

информацията, съобразно разпоредбата на чл.86, ал.1 от 

ПАРОАВАС/отм/ и чл.73, ал.1 от ПАС. 

Делата, чието разглеждане е свързано със съкратени процесуални 

срокове, се маркират  с жълт етикет върху корицата на делото, 

съобразно разпоредбата на чл.92, ал.5 от ПАРОАВАС/отм./ и чл.78, 

ал.5 от ПАС.  

В съда действат „ Вътрешни правила за случайното електронно  

разпределение на делата в РС-Перник”, съобразени с разпоредбата на 

чл.9 от ЗСВ. Електронното разпределение обхваща всички дела, както 

и особените хипотези, изрично посочени в Правилата. Делата се 

разпределят от административния ръководител на съда, заместниците 

му или изрично определен със заповед съдия, съобразно разпоредбата 

на чл.35, ал.4 от ПАС. 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. 
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Проверяващите не установиха видими данни за манипулиране на 

електронната система на разпределение на делата, водещи до 

нарушаване на принципа по чл.9 от ЗСВ. 

Дежурствата през проверявания период са определени с 

ежемесечни заповеди на административния ръководител. По дежурство 

се разпределят дела по охранително производство. 

            При проверката се констатира, че в съда е създадена добра 

координация между председател на съдебен състав, съдебен 

деловодител и секретар. Разпорежданията на председателите на 

състави се изпълняват своевременно. Деловодството и дейността на 

съдебните секретари са добре организирани, поради което не стават 

причина за забавено движение на дела. Изключение е организацията по 

изпълнение разпореждането на председателя на състава за прилагане на 

заповедните производства към делата по чл.422 от ГПК. Съгласно 

същата за изпълнение на разпореждането е необходимо време от около 

седмица, както бе посочено в обстоятелствената част на акта, което 

забавя производството. Необходимо е този начин на работа да бъде 

усъвършенстван и подобрен.  

 Призоваването на страните и участниците в гражданския процес 

се извършва своевременно и коректно, като случаите на отлагане на 

дела поради нередовно призоваване са редки. Невръчените съобщения 

и призовки се докладват незабавно на председателите на състави. Но се 

установиха случаи на отлагане на дела поради неизготена експертиза, 

или несвоевременно внесени разноски за експертизи. Необходимо е 

съдът да дисциплинира вещите лица  и страните, с оглед 

своевременното изпълняване на указанията на съда. 

            Делата се насрочват ритмично и през кратки интервали.  

            Не бе констатирано отсрочване на   цели съдебни заседания. В 

съда е създадена организация за заместване на отсъстващи съдии, 

поради внезапно възникнали причини.      

            Няма загубени и унищожени дела преди изтичане срока им на 

съхранение.  

  Със заповед на административния ръководител е регулирано 

съдебните деловодители да проверяват и докладват на всеки три месеца 

спрените дела. Но е добре проверката да бъде извършвана ежемесечно, 

с оглед недопускане забавяне на движението на делата. 
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   Със заповед е регулирано задължението на съдебните 

деловодители в едномесечен срок от допускане на обезпечението по 

чл.390 от ГПК да докладват делата на съдиите, с оглед преценка на 

обстоятелствата по чл.390, ал.3 от ГПК,  както и безпрепятственото 

движение на производствата по ЗЗДН, производствата по ЗКИ, 

спазването на сроковете по чл.312, ал.1, т.2 и чл.316 от ГПК.  

          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 уредена с „Вътрешни правила”. Определени са съдебни 

служители за работа със системата. Но председателите на състави 

твърде рядко прилагат служебното начало по чл.7, ал.1 от ГПК и 

разпореждат извършването на справки в системата, едва след като са се 

изчерпали възможностите на ищеца за установяване адреса на 

ответника. Този начин на действие забавя движението на делата, което 

се отразява особено негативно по делата за издръжка, или по делата 

свързани със защита интересите на малолетни и непълнолетни лица.  

Натовареността на съда е висока по критериите възприети от 

ВСС. Но въпреки това висящността на съда е намалена от 820 дела в 

началото на периода на 776 дела в края на периода, или с 44 дела.  

 

           ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

 Делата в Районен съд Перник  се образуват в деня на 

постъпването им в съда, като своевременно се постановяват   

разпорежданията по чл.131 от ГПК и съответно  определенията по 

чл.140 ГПК. Определенията по чл.140 от ГПК са подробни и съдържат 

произнасяне по направените доказателствени искания на страните, 

включително и назначаване на експертизи, което ускорява 

производството още в подготвителната му фаза. 

Средният коефициентът на ефективност в гражданското 

правораздаване възлиза на 53 на сто. С оглед професионалния опит на 

председателите на съдебни състави съществуват  резерви за 

повишаването му.   

Направената проверка констатира, че са постановени ограничен 

брой определения за отменен ход по същество,с оглед разгледаните 

дела през двугодишния проверяван период, което показва, че делата се 
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проучват задълбочено веднага след образуването им и непосредствено 

преди съдебно заседание.  

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

ГПК „Бързо производство” се констатира, че императивния срок по 

чл.312, ал.1 от ГПК, досежно датата на произнасяне на съда с 

разпореждане за насрочване на делото невинаги  се спазва. Необходимо 

е съдът да съобрази практиката си с посочената разпоредба и да се 

произнася в деня на постъпване на отговора, а само ако такъв не е 

постъпил в деня на изтичане на едномесечния  срок. Също е 

необходимо съдебните състави да се произнасят с разпореждане по 

чл.312 от ГПК/арг.чл.312,ал.2 от ГПК/, а не с определение с оглед 

правна прецизност. 

Невинаги се съблюдава разпоредбата на чл.235, ал.5 от ГПК за 

решаване на делата в едномесечен срок. Просрочията не надвишават 

разумния срок по чл.13 от ГПК, но е необходимо да се положат усилия 

за преодоляване на този недостатък в работата. 

Необходимо е по уверено да се прилага служебното начало по 

чл.7, ал.1 от ГПК и съдебните състави да проявяват инициатива за 

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

наложително е да бъде ползвано това правомощие на съда по делата, 

защищаващи интересите на малолетни и непълнолетни лица. 

 Въпреки, че в съдът не бяха установени голям брой 

неприсъствени решения, необходимо е задължително след 

произнасянето им, съдът да уведомява неприсъствалата страна по реда 

на чл.240, ал.1 от ГПК. 

   Относно качеството на съдебните актове по данни от справки за 

обжалвани и изцяло потвърдени актове, бе установено, че последните 

съставляват средно 71 на сто от всички обжалвани актове. Това е 

много добър показател за работата на съда, предвид високата му 

натовареност, но  може да бъде подобрен предвид професионалния 

опит на съдиите. 

             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 приложимостта на разпоредбите на чл.129 от ГПК в 

обезпечителното производство, предвид императивния срок за 
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произнасяне по чл.395, ал.2 от ГПК. Необходимо е също началния 

момент на срока за предявяване на обезпечения иск да бъде уеднаквен 

във всички съдебни състави и да бъде съобразен с ТР № 6/2014г. 

постановено по ТД №6/13г. на ОСГТК на ВКС. Следва съдебните 

състави да съобразят практиката си с разпоредбата на чл.390, ал.3 от 

ГПК, като  определенията  съдържат предупреждението по чл.390, ал.3 

от ГПК, както и да бъдат своевременно отменяни обезпеченията при 

непредставяне на доказателства за предявен обезпечен иск в срок. 

             Определените в ГПК срокове за произнасяне по делата с правно 

основание чл.410 и чл.417 от ГПК се спазват. Следи се и за местната 

подсъдност. Издадените изпълнителни листи се отбелязват, съобразно 

разпоредбата на чл.416 от ГПК и  чл.418, ал.2 от ГПК.  

Всички останали частни граждански производства, извън 

посочените по горе, се разглеждат  и приключват в кратки срокове.   

  

         Предвид гореизложените изводи, Инспекторатът към Висшия 

съдебен съвет счита за необходимо да отправи до 

Административния ръководител на Районен съд Перник, съдия 

Десислава Ахладова следните препоръки: 

 

 

 

         ПРЕПОРЪКИ:  

 

         І. Административният ръководител на Районен съд Перник, 

съдия Десислава Ахладова да запознае проверените съдии с 

констатациите, изводите и препоръките по настоящия Акт. 

 

         ІІ.Административният ръководител на Районен съд Перник, 

съдия Десислава Ахладова да упражни правомощието си по чл.80, 

ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт, за общо организационно и 

административно ръководство на съда и да предприеме 

необходимите мерки за: 

                 1. Ускоряване на процедурата по прилагане на заповедните 

производства към делата по чл.422 от ГПК; 

          2. Администриране на спрените дела ежемесечно;   



 61 

          3. Подобряване на срочността при решаване на делата, с 

оглед спазване на срока по чл.235, ал.5 от ГПК. 

          5. Спазване на императивните срокове по Глава ХХV от ГПК 

„Бързо производство”. 

 

         ІІІ. Административният ръководител на Районен съд Перник  

съдия Десислава Ахладова да упражни правомощието си по чл.80, 

ал.1, т.9 от Закона за съдебната власт и свика Общо събрание на 

съда, на което да постави на обсъждане следните въпроси: 

 

1. Дисциплиниране на вещите лица и страните  с оглед 

своевременното изпълняване на разпорежданията и указанията на 

съда. 

          2. Уверено прилагане на  служебното начало по чл.7, ал.1 от 

ГПК,  относно  извършването на справки по реда на Наредба № 

14/19.11.2009г., за реда и начина на предоставяне достъп на 

органите на съдебната власт до НБД „Население”, особено по 

делата за издръжка, или по делата свързани със защита интересите 

на малолетни и непълнолетни лица, с оглед недопускане забавяне в 

съдопроизводството им; 

           3.  Повишаване на ефективността на разглеждане на делата 

като съотношение на приключени и насрочени дела в отделните 

състави, предвид съществуващата професионалния опит на 

съдиите; 

4. Произнасянето с разпореждане по чл.312, ал.1 от 

ГПК/арг.чл.312,ал.2 от ГПК/ по делата, разглеждани по реда на 

Глава ХХV от ГПК „Бързо производство”, с оглед правна 

прецизност; 

           5. Неприсъствените решения да съдържат разпореждане за 

връчването им на неприсъствалата страна; 

6. Приложимостта на разпоредбата на чл.129 ал.2 от ГПК в 

обезпечителното производство, предвид изричния законов текст, че 

се отнася до исковите молби и  императивния срок за произнасяне 

на съда по чл.395, ал.2 от ГПК; 

7. Уеднаквяване на началния момент на срока за 

предявяване на обезпечения иск в производствата по чл.390 от 
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ГПК в различните състави и съобразяването му с ТР №6/2014г. по 

ТД №6/2013г. на ОСГТК на ВКС; 

8. Определенията по чл.390 от ГПК да съдържат 

предупреждение по чл.390, ал.3 от ГПК и служебната отмяна на 

обезпеченията при непредставяне в срок на доказателства за 

предявен обезпечен иск. 

 

          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 Перник да бъде изпратен на Административния 

ръководител, съдия Десислава Ахладова, като в съпроводителното 

писмо изрично да се изиска обратна информация за датата на 

получаването му и уведомяването на председателите на съдебни 

състави. 

 След изтичане на сроковете за изпращане на 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, съдия Елена Николова, на 

иф Административния ръководител на Апелативен съд София, г-н 

Стефан Гроздев и на г-жа Соня Найденова, представляваща 

Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

 

 

                                             ИНСПЕКТОР:  

 

                                                                      СВЕТЛАНА БОШНАКОВА 

 

 


