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Контролната планова проверка в Районен съд - Поморие бе
извършена в периода от 21.06.2021г. до 25.06.2021г. в изпълнение на
Заповед № КП -21-14/14.06.2021 г. на Главния инспектор на Инспектората
към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ от инспектор Теодора Нинова, експерт
Диана Иванова и експерт Мария Илиева.

ЦЕЛ на контролната проверка
Да се контролира изпълнението на препоръките, дадени с Акт за

резултати от извършена комплексна планова проверка в Районен съд -
Поморие, по граждански дела, в периода 30.05.2016г. – 03.06.2016г. от
инспектор Теодора Нинова, експерт Диана Иванова и експерт Мария
Илиева, в изпълнение на Заповед № ПП-01-35/26.05.2016 г. на главния
инспектор на ИВСС, издадена на основание чл.58, ал.1 от Закона за
съдебната власт и съобразно приетата годишна програма за провеждане на
планови проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет на
съдилищата, прокуратурите и следствените отдели към окръжните
прокуратури за 2016 г.

ПЕРИОД и ОБХВАТ на контролната проверка
Проверката включва периода 01.01.2019г. – 31.12.2020г., с обхват

дейността по образуване, разпределение, движение и приключване на
граждански дела в  Районен съд - Поморие, съобразно дадените препоръки.

МЕТОД на контролната проверка
· Непосредствена проверка на граждански дела в Районен съд -

Поморие;
· Индивидуални разговори и анализ на документацията и

констатациите по делата.

ИЗТОЧНИЦИ на информация
·  Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по

граждански дела в Районен съд - Поморие, в изпълнение на Заповед № ПП-
01-35/26.05.2016 г. на главния инспектор на ИВСС;

· Допълнителна информация, изискана от председателя на Районен
съд - Поморие с писмо за справки изх. №  И-01-34/08.04.2021 г.

Плановата комплексна проверката в Районен съд – Поморие по
гражданските дела бе извършена в периода 30.05.2016г. – 03.06.2016г. от
инспектор Теодора Нинова, експерт Диана Иванова и експерт Мария
Илиева и включваше образуването, разглеждането и приключването на
гражданските дела, образувани през 2014г. и  2015г.

В изготвения акт, въз основа на направените констатации, на
основание чл. 58,ал.2 ЗСВ са дадени следните
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ПРЕПОРЪКИ:

1. Председателят на РС - Поморие да упражнява постоянен
контрол върху дейността на служба „Съдебно деловодство” и да
предприема необходимите мерки за подобряване работата на служителите в
него, с цел отстраняване и недопускане на констатираните с настоящия акт
пропуски, за спазване изискванията на ПАС при подреждане, движение и
администриране на делата и водене на деловодните книги и регистри;

2. Съдиите от РС - Поморие по всички дела, по които са засегнати
права и законни интереси на малолетни и непълнолетни деца, да
уведомяват компетентната Дирекция “Социално подпомагане” по
настоящия им адрес за изпращане на представител в съдебно заседание,
който да изрази становище или при невъзможност, да се предостави
социален доклад по делото, съгласно изискването по чл. 15, ал. 6 от Закона
за закрила на детето. Да спазват разпоредите на чл. 15, ал. 1 и ал. 2 на
същия закон при изслушване (или неизслушване) на навършилите 10-
годишна възраст деца по делата, по които се засягат техните права и
законни интереси, като мотивират изрично причините за взетото решение;

3. Съдиите от РС - Поморие да извършват по-задълбочено
предварително проучване на делата преди насрочването им в открито
съдебно заседание и преди обявяване на устните заседания за приключени,
в интерес на страните в процеса, с цел недопускане неоснователно забавяне
на съдебното производство и изплащане на обезщетения за забавено
правосъдие по реда на глава 3а ЗСВ;

4. Съдиите от РС - Поморие да спазват предвидените основания
за отвод - чл. 22 от ГПК, с оглед вмененото им от законодателя задължение
за безпристрастност, предвидено в чл.4 от ЗСВ и да предприемат мерки за
срочното и периодично разглеждане на делата в разумни срокове,
включително и като използват предвидените в ГПК процесуални средства
за дисциплиниране на страните и на вещите лица;

5. Съдиите от РС - Поморие на общо събрание да анализират и
обобщят практиката на съда по: насрочване на делата по общия исков ред и
тези, разглеждани по реда на бързото производство (съдебен акт, момент на
насрочване, проект на доклад, доклад, произнасяне по доказателствата и
пр.); обезпечително производство и заповедно производство;

6. Всички съдии от РС – Поморие да спазват законово-
предвидените срокове по движение на делата и да постановяват съдебните
актове в сроковете по чл. 235, ал.5 и чл. 316 ГПК. Председателят на РС -
Поморие да изпрати до ИВСС подробни справки за непостановените в
законоустановения срок съдебни актове както следва – в срок до
15.01.2017г. – за периода от 01.06.2016г. до 31.12.2016г. и в срок до
15.01.2018г. - за периода от  01.01.2017г. до 31.12.2017г.;
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7.   Председателят на РС - Поморие да издаде нарочна заповед, с
която на основание чл. 337 ЗСВ да не разрешава ползването на платен
годишен отпуск преди съответният съдия да изготви всички свои актове и
да върне делата, които са му възложени, да регламентира условията при
получаване на целеви парични награди (допълнителни средства за
материално стимулиране, ако такива са предвидени по съответния ред) на
всеки магистрат и съдебен служител в РС- Поморие, като ги обвърже с
конкретните, индивидуално постигнати резултати през съответната година,
както и да осъществява контрол по изпълнението й;

8.   Председателят на РС – Поморие да упражни правомощията си
по чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на което да
запознае всички съдии и съдебни служители с констатациите, да се
анализират изводите и да се обсъди предприемането на мерки за
изпълнение на препоръките по настоящия Акт.

КОНСТАТАЦИИ от извършената контролна проверка:

За нуждите на контролната проверка и с оглед  изпълнение на
препоръките, дадени с Акт за резултати от извършена през 2016г.
комплексна планова проверка по граждански дела в РС-Поморие, бяха
изискани с писмо от изх. №  И-01-34/19/08.04.2021г. и подготвени справки,
въз основа на които и от извършената на място контролна проверка на
произволно избрани дела, констатациите са следните:

Организация на административната дейност на съда.
Административно ръководство. Щатна и кадрова осигуреност.

Административното ръководство на РС – Поморие се осъществява
от Административен ръководител – председател на съда – Нася Иванова
Япаджиева, и административен секретар – Г       Д        Б    .

Нася Иванова Япаджиева е назначена на длъжност
“административен ръководител – председател” на РС - Поморие с решение
на Висшия съдебен съвет по протокол № 9 от 26.02.2015 г. и е встъпила в
длъжност на 09.03.2015 г. С решение на Съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет по протокол №7 от 25.02.2020 г.  съдия Япаджиева е
назначена за изпълняващ функциите “административен ръководител –
председател” на РС – Поморие, считано от 10.03.2020 г. до встъпване в
длъжност на нов административен ръководител.

В РС- Поморие към момента на проверката е утвърден щат от 17
души, от които 3 щ. бр. съдии, 1 щ.бр. ДСИ, 1 щ.бр. съдия по вписванията и
11 щ. бр. съдебни служители.
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Информацията относно щатната осигуреност на съда през всяка
една от проверяваните години е следната:

- за 2019 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 3 бр.,
действително заети щатни длъжности – 3 бр., администрация – общ брой
служители - 12 бр. и действително заети длъжности - 12бр.;

- за 2020 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 3 бр.,
действително заети щатни длъжности – 3 бр., администрация – общ брой
служители - 12 бр. и действително заети длъжности - 12бр.

Към момента на проверката, общият брой съдии по щат  е 3, от
които заети  - 3 бр. Съдии в продължителен отпуск – няма.

Командировани съдии в друг РС или в РС - Поморие през
проверявания период и през настоящата година – няма.

Съдии и състави в РС- Поморие

В Районен съд – Поморие няма обособени колегии – тримата съдии
разглеждат граждански и наказателни дела.

През проверявания период действително са работили 3 съдии:
Нася Иванова Япаджиева – и.ф.административен ръководител,

председател с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ – II състав
Димитър Маринов Димитров – районен съдия с ранг „съдия в ОС“ –

III състав и
Ивайло Йорданов Бъчваров – районен съдия с ранг „съдия в ОС“ –

IV състав.
Промяна в съставите за двугодишния период – няма.

Данни за съдебен администратор, административен секретар – име,
образование, встъпване в длъжност:

Г       Б     има придобито висше образование по специалност
„Счетоводство и контрол“ и „Икономика на търговията“. Назначен е на
длъжност «счетоводител», считано от 01.10.2002 г. след проведен конкурс и
на длъжност «административен секретар», считано от 01.02.2005 г.

Поощрения и наложени дисциплинарни наказания в РС–
Поморие на съдии и съдебни служители, за двете проверявани години -
няма.
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Информация за ползван отпуск за проверявания период на всеки
съдия, разглеждал граждански дела както и за съдиите, ангажирани в
изпълнението на други служебни задачи, извън основната им дейност, с
конкретизирате задачите им, за двете проверявани години:

Информация за използван отпуск - приложени справки по съдии –
Приложение 1, 2 и 3.

Съдиите, ангажирани в изпълнението на други служебни задачи,
извън основната им дейност за двете проверявани години:

- Съдия Димитър Димитров – участва в постоянно действаща
комисия за атестиране на съдебните служители; в постоянно действаща
комисия за проверка на наличността, условията за съхраняването и
опазването на документите в съда; в комисия за извършване периодични и
текущи проверки на веществените доказателства по делата и
разпореждането с тях, финансов контрольор; в комисии при конкурси за
нови служители;

- Съдия Ивайло Бъчваров – участва в постоянно действаща
комисия за атестиране на съдебните служители,  както и в комисии при
конкурси за нови служители.

Административни служби – обща и специализирана
администрация. Съдебно деловодство:

Към 07.06.2021 г. в РС - Поморие е утвърдено щатно разписание с
12 бр. съдебни служители. Администрацията на РС- Поморие е обща и
специализирана. Общата администрация се състои от 2 бр. служители: по
отдели или сектори и длъжности, както следва:

- "Финансова дейност и снабдяване"- 1 бр.;
- "Информационно обслужване, статистика и информационни

технологии"- 1 бр.

В специализираната администрация работят общо 8 служители,
организирани в служби и длъжности, както следва:

„Съдебно деловодство”- 3 бр. съдебни деловодители - за гр. дела и
наказателни дела;

Служба СИС – 1 бр. съд. деловодител
„Съдебни секретари” - 3 бр.;
„Архив”- 1 бр.;
Техническите длъжности са общо 1 бр. – чистач.
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Длъжностни лица, съвместяващи длъжности са:

1.
Г      
Д        Б    

Адм. секретар Замества  системния администратор. При
отсъствие на чистача организира почистването
и връчването на призовки

2.
М      П      
М     

Гл. счетоводител Замества при отсъствие административния
секретар

3.
И      Т       
Т       

Системен
администратор

Обслужва Районен съд – Поморие и Районна
прокуратура – Поморие, изготвя
статистическите отчети

4.
Й     Т       
Т       

Съд. секретар Замества при отсъствие съд. секретари.
Осъществява дейността по защита на
класифицираната информация съгласно ЗЗКИ и
ППЗЗКИ

5.
В        
А        
А          

Съд. секретар Замества при отсъствие съд. секретари.
Осъществява дейността по защита на
класифицираната информация съгласно ЗЗКИ и
ППЗЗКИ / зав. регистратура/

6.
Д        
С        

Съд. секретар Замества при отсъствие съд. секретари и
служителя в Бюро Съдимост” и „Архив”

7.
А       
А        
П      

Съд. деловодител
в СИС

Изпълнява функциите и на касиер и на
служител по чл. 5 ал.2 от Наредба № 14 за реда
и начина на предоставяне на достъп на ОСВ до
НБ „Население”; осъществява достъп до
Имотния регистър чрез приложението И-
Кадастър и др.

8.
А    А      
Я     

Съд. деловодител Изпълнява функциите и на „Регистратура”.
Замества при отсъствие съд. деловодители;
приема и регистрира постъпилите веществени
доказателства /
Извършва разпределение на делата.

9.
А       
Г         Ж     

Съд. деловодител  Изпълнява функциите и на „Регистратура”;
Замества при отсъствие съд. деловодители и
съд. деловодител в СИС и служителя в Бюро
Съдимост” и „Архив”.; приема и регистрира
постъпилите веществени доказателства ;
Изпълнява функциите и на служител по чл. 5
ал.2 от Наредба № 14 за реда и начина на
предоставяне на достъп на ОСВ до НБ
„Население”; осъществява достъп до Имотния
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регистър чрез приложението И-Кадастър

10.
Р     Д     
К     

Съд. деловодител
в служба „Бюро
Съдимост”  и
служба  „Архив”

Изпълнява и част от функциите на служба
деловодство във връзка с изпълнение на
присъдите

11.
А    А        
Х         

Чистач-призовкар Връчва призовки и други съд. книжа

Натовареност
Обща натовареност (граждански и наказателни дела) в РС –

Поморие за двете проверявани години:
за 2019г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –

45.78;
Действителна натовареност към свършени дела – 36.97
1.за 2020г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –

41.75;
Действителна натовареност към свършени дела – 32.58

Натовареност – граждански дела за двете проверявани години:
2.за 2019г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –

32.58;
Действителна натовареност към свършени дела – 25.97
3.за 2020г.
Действителна натовареност към общ брой дела за разглеждане –

31.67;
Действителна натовареност към свършени дела – 24.55

Натовареност по съдии – спрямо разпределени и спрямо свършени
дела (решени и прекратени), в това число частни производства и процент на
натовареност при разпределение на постъпващите дела, за двете
проверявани години:

Граждански  дела
за 2019г.

Съдия Разпр.
дела

гр. дела         частни гр.дела общо
свършен

%
натоваре
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решени прекратени решени      прекратени и ност при
разпреде
ление на
делата

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВА

327 83 25 186 27 321 100 %

ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ

330 84 22 183 30 319 100 %

ИВАЙЛО
БЪ ЧВАРОВ

324 61 23 186 25 295 100 %

за 2020 г.
     Съдия Разпр.

дела
гр. дела

решени  прекратени

        частни гр.дела

решени      прекратени

общо
свършен

и

%
натоваре
ност при
разпреде
ление на
делата

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВА

309 75 31 175 35 316 100 %

ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ

302 58 19 166 41 284 100 %

ИВАЙЛО
БЪЧВАРОВ

291 68 25 161 30 284 100 %

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2020 г. всички  съдиите са с 100%
натовареност при разпределение на делата. Няма съдии с намален процент
или изключени от разпределението.

Общи данни за РС-Поморие за 2019г. и 2020г.
За 2019 г.
Гр. дела:
През 2019г. в РС-Поморие са постъпили общо 350 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 180 бр. дела или общо за разглеждане – 530бр.  дела. От тях
свършени през 2019г. са 251 бр. дела.

Частни граждански дела:
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През 2019г. в РС- Поморие са постъпили общо 631 бр. ч.гр.дела,
останали несвършени от минали години – 12. бр. ч.гр.дела или общо за
разглеждане – 643 бр.  ч.гр.дела. От тях  свършени през 2019г. са 637 бр.
ч.гр.дела.

Общ брой гр. дела и ч.гр.дела:

През 2019г. в РС- Поморие са постъпили общо 981бр. дела, останали
несвършени от минали години – 192 бр. дела или общо за разглеждане –
1173 бр.  дела. От тях  свършени през 2019г. са 935 бр. дела.

Информация по съдии:
Съдия Япаджиева  -     висящи в началото на год.  -  59бр.  общо,  в

т.число 4бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 327 бр. общо, в т.число 210
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 386 бр., в т.число 216 бр. частни гр.
д.;  свършени - 321 бр. общо, в т.число 213 бр. частни гр. д.;

Съдия  Димитров  -     висящи в началото на год.  –  192 бр.  общо,  в
т.число 12 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  – 330 бр. общо, в т.число
бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 396 бр., в т.число 216 бр. частни гр.
д.;  свършени -319 бр. общо, в т.число 213 бр. частни гр. д.;

Съдия  Бъчваров  -    висящи в началото на год. - 67 бр. общо, в
т.число 4 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 324 бр. общо, в т.число
207 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 391 бр., в т.число 211 бр. частни
гр. д.;  свършени - 295. бр. общо, в т.число 211 бр. частни гр. д.;

За 2020 г.
Гр. дела:
През 2020г. в РС- Поморие са постъпили общо 292 бр. дела,

разглеждани в открито съдебно заседание, останали несвършени от минали
години – 232 бр. дела или общо за разглеждане – 514 бр.  дела. От тях
свършени през 2020г. са 276 бр. дела.

Частни граждански дела:
През 2020г. в РС- Поморие са постъпили общо 610 бр. ч.гр.дела,

останали несвършени от минали години – 6 бр. ч.гр.дела или общо за
разглеждане – 616. бр.  ч.гр.дела. От тях  свършени през 2020г. са 608 бр.
ч.гр.дела.

Общ брой гр. и ч.гр. дела:
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През 2020г. в РС- Поморие са постъпили общо 902 бр. дела,
останали несвършени от минали години – 238 бр. дела или общо за
разглеждане – 1140 бр.  дела. От тях  свършени през 2020г. са 884 бр. дела.

Информация по съдии:
Съдия Япаджиева  -  висящи в началото на год. - 65 бр. общо, в

т.число 3 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 309 бр. общо, в т.число
207 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 374 бр., в т.число 210 бр. частни
гр. д.;  свършени - 316 бр. общо, в т.число 210 бр. частни гр. д.;

Съдия  Димитров  -  висящи в началото на год. – 77 бр. общо, в
т.число 3 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 302 бр. общо, в т.число
207 бр. частни гр. д.; общо за разглеждане - 379 бр., в т.число 210 бр. частни
гр. д.;  свършени - 284 бр. общо, в т.число 207 бр. частни гр. д.;

Съдия Бъчваров -  висящи в началото на год. - 96 бр. общо, в т.число
0 бр. частни гр. д.; постъпили през год.  - 291 бр. общо, в т.число 196 бр.
частни гр. д.; общо за разглеждане - 387 бр., в т.число 196 бр. частни гр. д.;
свършени - 284 бр. общо, в т.число 191 бр. частни гр. д.

Информация за изпълнение на дадената препоръка № 1 на акта,
според която председателят на РС- Поморие да упражнява постоянен
контрол върху дейността на служба „Съдебно деловодство” и да
предприема необходимите мерки за подобряване работата на
служителите в него, с цел отстраняване и недопускане на
констатираните с настоящия акт пропуски, за спазване изискванията
на ПАС при подреждане, движение и администриране на делата и
водене на деловодните книги и регистри:

Издадена e  Заповед № 103/21.07.2016  г.  на председателя на РС-
Поморие, според която при изпълнение на задълженията си по чл. 38 т.10
ПАС съдебните деловодители да удостоверяват извършената ежемесечна
проверка с отразяване по делото, с подпис и дата на извършилия проверка
деловодител. Актуална информация да бъде прилагана и относно
движението на преюдициалните дела, висящи пред същия съд. Заповедта се
изпълнява и контролира.

Със Заповед № 104/21.07.2016 г. е наредено административният
секретар да упражнява постоянен контрол върху дейността на служба
„Съдебно деловодство” и да предприема необходимите мерки за
подобряване на работата на служителите в него, като извършените
проверки да бъдат удостоверяване с подпис и дата. Изготвяни са протоколи
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за резултатите от проверките, копия на част от които бяха предоставени на
проверяващия екип.

Със Заповед № 105/21.07.2016 г. е наредено е регистърът на
съдебните решения по чл. 235 ал. 5 ГПК да се заведе считано от 01.08.2016
г. при спазване изискванията на чл. 50б ПАС. Заповедта се изпълнява.

С издадената Заповед № 118/12.08.2016г. на председателя на съда е
наредено: да се изготвя справка на всеки четири месеца за всички частни
граждански дела по чл. 390 от ГПК, която да съдържа: номер на делото,
съдия - докладчик, дата на постъпване на молбата, дата на произнасяне,
определение, срок за предявяване на иска и предявен ли е иска; да се
изготвя справка на всеки четири месеца за всички спрени дела, която да
съдържа: номер на делото, съдия-докладчик, дата на спиране на делото и
основание за спиране. Заповедта се спазва.

Председателят на съда е предприел мерки, които се контролират и
спазват. Препоръката е изпълнена.

Информация за изпълнение на дадената препоръка № 2 на акта,
според която съдиите от РС-Поморие по всички дела, по които са
засегнати права и законни интереси на малолетни и непълнолетни
деца, да уведомяват компетентната Дирекция “Социално
подпомагане” по настоящия им адрес за изпращане на представител в
съдебно заседание, който да изрази становище или при невъзможност,
да се предостави социален доклад по делото, съгласно изискването по
чл. 15, ал. 6 от Закона за закрила на детето. Да спазват разпоредите на
чл. 15, ал. 1 и ал. 2 на същия закон при изслушване (или неизслушване)
на навършилите 10-годишна възраст деца по делата, по които се
засягат техните права и законни интереси, като мотивират изрично
причините за взетото решение:

На Общо събрание, проведено на 13.07.2016г., съдиите са се
запознали с констатациите в акта и са отбелязали, че по всички дела по СК
и по ЗЗДт е спазвана разпоредбата на чл.15, ал.1 от Закона за закрила на
детето и се уведомява Д „СП", като се изисква социален доклад или
становище. По дела, образувани по ЗЗДН, по които домашно насилие е
осъществено в присъствието на малолетно или непълнолетно лице не
винаги е уведомявана Д „СП". Съдиите са се обединили около
становището, че следва да уведомяват Д „СП" , а когато по дела,
образувани по реда на ЗЗДН насилието е осъществено в присъствие на дете,
да изслушват и навършилите 10 години деца.
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Граждански дела по Закона за защита срещу домашното
насилие:

За 2019г. са образувани общо 14 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Япаджиева - 6 бр.;
Съдия Димитров - 4 бр.;
Съдия Бъчваров - 4 бр.

2019г.
Съдия № на

делото
Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество

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

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, номер и дата

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВ
А

143/2019 7.2.2019
14.03.2019 Решение №

51/29.3.2019
29.03.2019

Необжалвано

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВ
А

155/2019 8.2.2019

26.03.2019 Решение №
77/18.4.2019
18.4.2019

Оставя в сила
решението
Решение ІV-80 от
15.7.2019  БОС

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВ
А

659/2019 3.9.2019

04.10.2019 Определение
№
641/4.10.2019
Прекратява
делото-
постигната
спогодба
между
страните
4.10.2019

Необжалвано

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

685/2019 16.9.2019

 з.з. 07.10.2019
Определение №
642/7.10.2019
Прекратява
делото-
оттегляне на
иска
7.10.2019

Необжалвано
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НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

692/2019 24.9.2019

 з.з.15.10.2019
Определение №
678/15.10.2019
Прекратява
делото-не
отстранени
нередовности

Необжалвано

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

823/2019 12.11.2019
05.12.2019 Решение №

275/17.12.2019
18.12.2019

Необжалвано

ДИМИТЪР М.
ДИМИТРОВ

77/2019 22.1.2019
15.05.2019 Решение №

125/8.7.2019г
8.7.2019г

Необжалвано

ДИМИТЪР М.
ДИМИТРОВ

487/2019 28.6.2019
24.07.2019 Решение №

134/29.7.2019
29.7.2019

Необжалвано

ДИМИТЪР М.
ДИМИТРОВ

716/2019 30.9.2019
30.10.2019 Решение №

242/11.11.2019
11.11.2019

Необжалвано

ДИМИТЪР М.
ДИМИТРОВ

843/2019 15.11.2019
24.1.2020 Решение №

20/10.2.2020
10.2.2020

Необжалвано

ИВАЙЛО
БЪЧВАРОВ

122/2019 1.2.2019

 з.з.08.02.2019
Определение №
80/8.2.2019
Прекратява
делото-
оттегляне на
иска

Необжалвано

ИВАЙЛО
БЪЧВАРОВ

174/2019 19.2.2019

 з.з. 25.02.2019
Определение №
96/25.2.2019
Прекратява
делото-ЗЗДН е

Необжалвано
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неприложим

ИВАЙЛО
БЪЧВАРОВ

666/2019 9.9.2019
09.10.2019 Решение №

3/03.1.2020
03.01.2020

Необжалвано

ИВАЙЛО
БЪЧВАРОВ

872/2019 25.11.2019

20.12.2019 Определение
№
871/20.12.2019
Прекратява
делото-
оттегляне на
иска
20.12.2019

Необжалвано

За 2020г.  са образувани общо 17 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Япаджиева - 8 бр.;
Съдия Димитров - 5 бр.;
Съдия Бъчваров - 4 бр.

2020г.
Съдия № на

делото
Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество

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

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, номер и дата

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВ
А

202021601
00466

02.09.2020 13.10.2020 Решение
№196/04.11.202
0
04.11.2020

Частично
изменено
№ Решение ІI-231
от 24.02.2021
БОС

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВ
А

202021601
00476

09.09.2020 з.з.09.09.2020
Определение №
391/10.2.2020
прекратява
производството
Изпраща делото
на  ОС Бургас за
определяне на
друг съд който
да разгледа
делото

Необжалвано
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НАСЯ
ЯПАДЖИЕВ
А

71/2020

05.02.2020 з.з.10.02.2020
Определение №
69/10.2.2020
Прекратява
делото
Основание-
оттегляне на
иска

Необжалвано

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВ
А

178/2020

27.04.2020 19.5.2020 Решение №
142/19.6.2020
19.6.2020

Необжалвано

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВ
А

243/2020

16.06.2020  з.з.18.06.2020
Определение №
225/18.6.2020г.
Прекратява
делото-ЗЗДН е
неприложим

Необжалвано

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВ
А

349/2020

30.07.2020  з.з. 31.07.2020
Определение №
312/31.7.2020г.
Прекратява
делото-
подсъдност на
РС – Варна

Необжалвано

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВ
А

597/2020

06.10.2020 29.10.2020 Определение
№
260129/29.10.2
020
Прекратява
делото-
оттегляне на
иска
29.10.2020

Необжалвано

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВ
А

761/2020

18.11.2020 17.12.2020 Решение №
260007/14.1.20
21
14.1.2021

Необжалвано

ИВАЙЛО
БЪЧВАРОВ

202021601
00441

26.08.2020 08.02.2021

ИВАЙЛО
БЪЧВАРОВ 186/2020

04.05.2020  з.з. 18.05.2020
Определение №
184/18.5.2020г.
Прекратява
делото-
оттегляне на
иска

Необжалвано

ИВАЙЛО
БЪЧВАРОВ 200/2020

18.05.2020 з.з. 25.06.2020
Определение №
242/25.6.2020г.
Прекратява
делото –
неотстранени
нередовности

Необжалвано
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ИВАЙЛО
БЪЧВАРОВ 391/2020

17.08.2020 30.09.2020 Определение
№
260069/30.9.20
20 Прекратява
делото-
Оттегляне на
иска
30.09.2020

Необжалвано

ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ

202021601
00418

21.08.2020 З.з 01.09.2020
Проведено
Прекратено
производство -
Отказ от иска

Необжалвано

ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ

202021601
00502

14.09.2020 13.11.2020 Решение
№5/08.02.2021
08.02.2021

Необжалвано

ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ 191/2020

13.05.2020 10.06.2020 Решение №
174/27.7.2020
27.07.2020

Необжалвано

ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ 206/2020

22.05.2020 19.08.2020 Решение №
260015/07.10.2
020
07.10.2020

Оставя в сила
решението
Решение № VI-7/
4.12.2020г.БОС

ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ 249/2020

19.06.2020 10.07.2020 Определение
№
275/10.7.2020
Прекратява
делото -
ответникът по
молбата е
починал след
завеждане на
производствот
о
10.07.2020

Необжалвано

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

Гр. дело № 823/2019г. - на доклад на съдия Япаджиева. Делото е
образувано и разпределено на 12.11.2019г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С разпореждане в з.з.
от 12.11.2019г. съдът е дал указания и е насрочил делото в о.с.з. на
05.12.2019г. На 12.11.2019г. е издадена заповед за незабавна защита. В
съдебно заседание на 05.12.2019г.  делото е изяснено от фактическа страна
и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 03.01.2020г. Решението
е постановено на 17.12.2019г. Няма данни дали решението е обявено в
публично заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН. Върху него е направено
отбелязване за издаден изпълнителен лист. Наложените мерки за защита са
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по чл.5, ал.1, т.1 ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в размер на 200 лв., на
основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН. На 17.12.2019г. е издадена и заповед за защита
от домашно насилие. Решението като необжалвано е влязло в сила.

Гр. дело № 761/2020г. – на доклад на съдия Япаджиева. Делото е
образувано и разпределено на 18.11.2020г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в съда в същия ден. С
разпореждане в з.з. от 18.11.2020г. съдът е дал указание и е насрочил о.с.з.
на 17.12.2020г. На 18.11.2020г. е издадена заповед за незабавна защита. В
о.с.з. на 17.12.2020г. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение в едномесечен срок. Решението е постановено
на 14.01.2021г. Наложените мерки за защита са по чл.5, ал.1, т.1 и  т.3
ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в размер на 200 лв., на основание чл. 5, ал.4
ЗЗДН. Решението като необжалвано е влязло в сила. На 14.01.2021г. е
издадена и заповед за защита. Върху решението е направено отбелязване за
издаден изпълнителен лист, съобразно чл. 406, ал.3 ГПК.

Гр. дело № 716/2019г. - на доклад на съдия Димитров. Делото е
образувано и разпределено на 30.09.2019г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, постъпила в съда в същия ден. Делото
веднага е докладвано на съдията-докладчик и с разпореждане от същата
дата делото е насрочено в о.с.з. на 30.10.2019г. и са дадени указания.
Заповед за незабавна защита е издадена на 30.09.2019г. и с нея е наложена
мярка за защита са по чл.5, ал.1, т.1 ЗЗДН, като извършителят е
предупреден по чл. 21,ал.3 ЗЗДН. Препис от заповедта е връчена на
страните и на РУ на МВР гр. Поморие. В насроченото о.с.з. на 30.10.2019г.
е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в законния срок. Решението е постановено на 11.11.2019г. Няма
данни да е обявено в о.с.з. Наложените мерки за защита са по чл.5, ал.1, т.1
и  т.3 ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в размер на 200 лв., на основание чл.
5, ал.4 ЗЗДН. Решението като необжалвано е влязло в сила. На 11.11.2020г.
е издадена и заповед за защита. Върху решението е направено отбелязване
за издаден изпълнителен лист, съобразно чл. 406, ал.3 ГПК.

Гр. дело № 191/2020г. - на доклад на съдия Димитров. Делото е
образувано и разпределено на 13.05.2019г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, постъпила в съда в същия ден. Делото
веднага е докладвано на съдията-докладчик и с разпореждане от
13.05.2019г. делото е насрочено в о.с.з. на 10.06.2020г. и са дадени
указания. Заповед за незабавна защита е издадена на 13.05.2020г. и с нея е
наложена мярка за защита са по чл.5, ал.1, т.1 ЗЗДН.  Препис от заповедта е
връчена на страните и на РУ на МВР гр. Поморие. В насроченото о.с.з. на
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10.06.2020г. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в законния срок. Решението е постановено на
27.07.2020г. Няма данни да е обявено в о.с.з. С решението съдът е оставил
молбата без уважение и като необжалвано е влязло в сила.

Гр. дело № 666/2019г. - на доклад на съдия Бъчваров. Делото е
образувано и разпределено на 09.09.2019г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, постъпила в съда в същия ден. Делото
веднага е докладвано на съдията-докладчик и е издадена заповед за
незабавна защита на 09.09.2019г. С разпореждане в з.з. на 09.09.2019г.
съдът е насрочил делото за 09.10.2019г. /след 1 м./. В насроченото о.с.з. на
09.09.2019г. е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. Решението е постановено на 03.01.2020г. –
няма данни да е спазена нормата на чл. 15, ал.1 ЗЗДН и решението да е
обявено в Издадена е и заповед за защита от домашно насилие на същата
дата. Наложените мерки за защита са по чл.5, ал.1, т.1 ЗЗДН. Съдът е
наложил и глоба в размер на 200 лв., на основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН.
Решението като необжалвано е влязло в сила.

Гр. дело № 441/2020г. - на доклад на съдия Бъчваров. Делото е
образувано и разпределено на 26.08.2020г. по молба по реда на Закона за
защита от домашното насилие, подадена в същия ден. С  определение в з.з.
от 26.08.2020г. съдът е указал да се издаде заповед за незабавна защита,
издадена на 26.08.2020г. С разпореждане в з.з. от 27.08.2020г. делото е
насрочено в о.с.з. на 16.09.2020г. - след 20 дни, отложено по
доказателствата за 19.10.2020г., отложено по доказателствата за
16.11.2020г., когато по молба на адвоката  на ответника е отложено за
18.01.2021г., отново отложено за разпит на свидетел за 08.02.2021г. В това
о.с.з. делото е изяснено от фактическа страна и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. Решението е постановено на 11.06.2021г. Няма
данни решението да е постановено в о.с.з. Издадена е и заповед за защита
от домашно насилие на същата дата. Наложените мерки за защита са по
чл.5, ал.1, т.1 ЗЗДН. Съдът е наложил и глоба в размер на 200 лв., на
основание чл. 5, ал.4 ЗЗДН. Решението като необжалвано е влязло в сила.

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

констатирано, че са образувани в деня на постъпване на молбата в съда.
Разпределяни са на съдия - докладчик в деня на образуването им.
Съобразно разпоредбата на  чл. 18, ал.4 от ЗЗДН, е спазван едномесечния
срок за насрочване на открито съдебно заседание, като по някои от
проверените  дела, о.с.з. е насрочвано и в по-кратък срок – 20 дни. При
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наличие на данни за пряка и непосредствена, последваща опасност за
живота или здравето на пострадалото лице, съдът на основание чл. 18, ал.1
от ЗЗДН в з.з. без призоваване на страните, е издавал заповед за незабавна
защита в срок до 24 часа от получаването на молбата, най-често в същия
ден на депозиране на молбата по чл. 8 ЗЗДН в съда.

Провеждани са обикновено по едно съдебно заседание, по
изключение едно от проверените дела – 4 о.с.з., насрочвани до един месец.
По част от делата има данни, че са засегнати права на малолетни и
непълнолетни дела и компетентната ДСП е била уведомявана за
представяне на становище или социален доклад, според чл. 15,ал.6 ЗЗДт, -
гр.дело № 155/2019г., гр. дело № 71/2020г. Препоръката е изпълнена.

Проверените дела са приключили с решение, но същото не е
обявявано в публично заседание, съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН. Не по всички
дела се съдържат копия от издадените заповеди за незабавна защита и
заповеди за защита, съобразно изискването по чл. 38, т.16 ПАС, според
което съдебният служител в служба "Съдебно деловодство" оставя копия от
изходящите документи, които се съхраняват към съответните съдебни дела
или папки, като прави отбелязвания върху копието.

Във всички случаи съдът е налагал на извършителя на домашното
насилие глоба в рамките на посочения от чл. 5, ал. 4 ЗЗДН размер, като по
всички проверени дела наложената глоба е в размер на 200 лв. Мерките по
чл. 5, ал. 1, т.5 ЗЗДН, с която извършителят на насилието е задължен да
посещава специализирани програми  и по чл. 5, ал. 1, т.6 ЗЗДН – насочване
на пострадалите лица към програми за възстановяване, не са налагани от
РС-Поморие в описаните по-горе производства.

Изпълнение на дадената препоръка № 3 на акта, според която
съдиите от РС - Поморие да извършват по-задълбочено предварително
проучване на делата преди насрочването им в открито съдебно заседание и
преди обявяване на устните заседания за приключени, в интерес на
страните в процеса, с цел недопускане неоснователно забавяне на
съдебното производство и изплащане на обезщетения за забавено
правосъдие по реда на глава 3а ЗСВ:

В РС-Поморие не се констатира голям брой дела, при които е налице
отменен ход по същество.  Съдия Димитров и съдия Бъчваров нямат дела с
ОХС за двете проверявани години, а съдия Япаджиева има четири дела с ОХС.

Дела, по които е постановено определение за отмяна хода по
същество /върнати в съдебно заседание или прекратени/, през 2019г.  и
2020г.  отделно за двете години и по съдии:

Общо дела 4 бр. за 2019г.   и 1 бр. за  2020г. , по съдии, са както
следва:
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Съдия Япаджиева - 3 бр. за 2019г. ; 1 бр. за 2020г. ;
Съдия Димитров -  0 бр. за 2019г. ; 0 бр. за 2020г. ;
Съдия Бъчваров -  0 бр. за 2019г. ; 0 бр. за 2020г.

Гр. дела, по които е постановено определение за ОХС през 2019г.
съдия № на

делото

Дата на образуване
и правно основание Дата на с.з.

по същество
Дата на
определен
ието за
отмяна
хода по
същество

Съдебен акт и дата
на насрочване в с.з.
или дата на
постановяване на с.
акт (разпореждане, с
което делото е
оставено без
движение или
определение за
прекратяване на
делото) и/или дата на
обявяване на
съдебното решение

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВ
А

213/2019 6.3.2019
Искове по ЗУЕС

24.10.2019 3.12.2019 Решение №
152/1.7.2020

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВ
А

56/2016 28.1.2016
вещни искове

29.10.2018  7.6.2019 Решение №
189/27.9.2019

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВ
А

222/2018

12.04.2018  Искове
за установяване
съществуване на
вземане по
издадена заповед за
изпълнение

1.2.2019 з.з. 1.4.2019 Определение №
260051/21.9.2020
Прекратява делото

Гр. дела, по които е постановено определение за ОХС през 2020г.
съдия № на

делото

Дата на
образуване и
правно основание

Дата на с.з.
по
същество

Дата на
определен
ието за
отмяна
хода по
същество

Съдебен акт и дата
на насрочване в с.з.
или дата на
постановяване на с.
акт (разпореждане,
с което делото е
оставено без
движение или
определение за
прекратяване на
делото) и/или дата
на обявяване на
съдебното решение
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НАСЯ
ЯПАДЖИЕ
ВА

609/2020

12.10.2020
Искове по СК -
развод по взаимно
съгласие

03.11.2020 27.11.202
0

Решение №
260017/27.1.2021г

Проверени бяха всички дела:
Гр.д.№ 213/2019г. е образувано и разпределено на 06.03.2019г. по

съединени искове с правна квалификация чл. 38, ал. 1, във вр. с чл. 6, ал. 1
ЗУЕС и чл. 86 ЗЗД, депозирани в същия ден, на доклад на съдия
Япаджиева. В о.с.з. на 24.10.2019г. е приключило съдебното дирене, делото
е изяснено от фактическа страна и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 22.11.2019г. С определение от 03.12.2019г. съдът е констатирал,
че процесуалният представител на ответниците не е представил
пълномощно, отменил е протоколното определение, с което е даден ход по
същество и е постановил разпореждане по чл. 131 ГПК. На 16.01.2020г. е
депозирана молба от процесуалния представител на ответниците с
приложено пълномощно. С ръкописно разпореждане от 21.01.2020г. делото
е насрочено в о.с.з. за 12.03.2020г., което е отложено по доказателствата.
Следващото съдебно заседание е отсрочено поради извънредната
епидемична обстановка в страната и е проведено на 02.06.2020г., когато
съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение на
02.07.2020г. Решението е постановено на 01.07.2020г.

Гр.д.№ 56/2016г. е образувано и разпределено на 28.01.2019г. по иск
с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК, депозиран в същия ден, на
доклад на съдия Япаджиева. В о.с.з. на 19.10.2018г. е приключило
съдебното дирене, делото е изяснено от фактическа страна и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. С определение от
07.06.2019г. съдът е констатирал, че в срока за произнасяне е постъпила
молба от пълномощник за сключване на съдебна спогодба, отменил е
протоколното определение, с което е даден ход по същество и е насрочил
делото в о.с.з. за 04.07.2019г. В това о.с.з. съдът е дал ход по същество и е
обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.
Решението е постановено на 27.09.2020г.

Гр.д.№ 222/2018г. е образувано и разпределено на 12.04.2018г. по иск
с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК, депозиран в същия ден, на
доклад на съдия Япаджиева. В о.с.з. на 01.02.2019г. е приключило
съдебното дирене, делото е изяснено от фактическа страна и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. С определение от
01.04.2019г. съдът е констатирал, че производството по друго гражданско
дело, което е преюдициално по настоящия спор, не е приключило и са
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налице основания за спиране на производството. Съдът е отменил
протоколното определение, с което е даден ход по същество и е насрочил
делото в о.с.з. за 07.05.2019г., в което производството е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. С определение от 03.08.2019г.
производството е възобновено и е насрочено о.с.з. за 01.10.2019г.
Проведени са съдебни заседания по доказателствата през две седмици,
месец, а в това с.з. на 03.12.2019г. е констатирана смъртта на ответник,
производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК и на ищеца са
дадени указания. С определение от 21.09.2020г., съдът е констатирал, че
указанията не са изпълнени и е прекратил производството по делото.

Гр.д.№ 609/2020г. е образувано и разпределено на 12.10.2020г. по
молба с правна квалификация чл. 50 СК, депозирана в същия ден, на доклад
на съдия Япаджиева. В о.с.з. на 03.11.2019г. е приключило съдебното
дирене, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 03.12.2020г. С определение от 27.11.2020г. съдът е констатирал
непълноти в подписаното споразумение, отменил е протоколното
определение, с което е даден ход по същество и е насрочил делото в о.с.з. за
17.12.2020г. за уточняване размера на издръжката. В това съдебно
заседание не е даден ход, поради поставянето на процесуален представител
под карантина. В следващото о.с.з. на 26.01.2021г. съдът е дал ход по
същество и е обявил, че ще се произнесе с решение на 26.02.2021г.
Решението е постановено на 27.01.2021г.

КОНСТАТАЦИИ:
При извършената комплексната планова проверка в периода

30.05.2016 г. – 03.06.2016 г.  е било констатирано, че през 2015г.  съдът е
отменял хода по същество общо 4 пъти, а през 2016г. не са постановени
определения за отмяна на хода по същество. Броят на делата с отменен ход
по същество за 2019г. и 2020г.  в РС-Поморие се е запазил – 4 бр. дела, този
път всички на доклад на съдия Япаджиева. Причините за отмяна на
определенията, с които е даван ход по същество са следните: липса на
пълномощно за процесуално представителство, констатирана от съда в
срока за произнасяне, наличието на основания за спиране на
производството поради висящ преюдициален спор и смърт на ответника,
необходимост от допълнително изясняване на фактите или по молба на
страните за сключване на спогодба. По гр.д.№ 213/2019г. след отмяната на
хода по същество производството е започнало отначало, с постановяване на
разпореждане по чл. 131 ГПК, а поради необходимостта от събиране на
нови доказателства и обявената епидемична извънредна обстановка в
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страната, производството е приключило шест месеца след постановяване на
определението за отмяна на хода по същество. По гр.д.№ 56/2016г.
определението, с което е отменен хода по същество е постановено близо 8
месеца след обявяване на делото за решаване.

Изпълнение на дадената препоръка № 4 на акта, според която
съдиите от РС – Поморие да спазват предвидените основания за отвод -
чл. 22 от ГПК, с оглед вмененото им от законодателя задължение за
безпристрастност, предвидено в чл.4 от ЗСВ и да предприемат мерки за
срочното и периодично разглеждане на делата в разумни срокове,
включително и като използват предвидените в ГПК процесуални
средства за дисциплиниране на страните и на вещите лица:

Обобщената информация за периода на проверката е следната:
За 2019г. са направени общо 4 бр. отводи, а за 2020г.   - 8 бр. отводи,

по съдии както следва:
Съдия Япаджиева - отводи по 4 бр. дела за 2019г. ; по 3 бр. дела за

2020г. ;
Съдия Димитров - отводи по 0 бр. дела за 2019г. ; по 2 бр. дела за

2020г.;
Съдия Бъчваров - отводи по 0 бр. дела за 2019г. ; по 3 бр. дела за

2020г.;
В съда се води регистър на отводите, информацията в който се

попълва автоматично в САС или съответно в ЕИСС.

Проверени на случаен принцип бяха следните дела:
Гр.д. № 32/2019г. е образувано и разпределено на 14.01.2019г. по

установителен иск, депозиран на 14.01.2019г., на доклад на съдия
Япаджиева. С разпореждане от 16.01.2019г. съдия Япаджиева се е отвела от
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за
родствена връзка с лицето, на което е изплатено застрахователното
обезщетение. Видно от протокола от избор на докладчик, делото е
преразпределено на съдия Бъчваров в същия ден, който с разпореждане от
17.01.2019г. е изискал друго гражданско производство по описа на същия
съд и с разпореждане от 05.02.2019г. е указал препис от исковата молба да
се изпрати на ответника за отговор.

Гр.д. № 291/2019г. е образувано и разпределено на 02.04.2019г.,
изпратено от ОС-Бургас по подсъдност, получено в същия ден, на доклад
на съдия Япаджиева. С определение от 10.04.2019г. съдия Япаджиева се е
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отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с
мотиви че е постановила присъда на ответника в друго производство.
Видно от приложения протокол от избор на докладчик, делото е
преразпределено на съдия Димитров в същия ден, а на 22.04.2019г. е
постановено определение по чл. 140 ГПК.

Гр.д. № 206/2019г. е образувано и разпределено на 01.03.2019г. по
установителен иск, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Япаджиева.
С определение от 13.03.2019г.г. съдия Япаджиева се е отвела от
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за
приятелски отношения с ответника. Видно от протокол от избор на
докладчик, делото е преразпределено на съдия Бъчваров в същия ден, който
с разпореждане от 14.03.2019г., на основание чл. 131 ГПК е постановил да
се изпрати препис от исковата молба на ответника.

Гр.д. № 162/2019г. е образувано и разпределено на 12.02.2019г. по
установителен иск, депозиран в същия ден, на доклад на съдия Япаджиева.
В открито съдебно заседание, проведено на 18.04.2019г., съдия Япаджиева
е докладвала молба от ответника с искане за отвод на състава, констатирала
е, че е разгледала друго гражданско дело, по което ищец е бил ответника по
настоящото дело и се е отвела от разглеждане на делото, на основание чл.
22, ал. 1, т. 6 ГПК. Видно от протокол от избор на докладчик, делото е
преразпределено на съдия Бъчваров на 19.04.2019г., който с определение от
24.04.2019г. е насрочил о.с.з. за 12.06.2019г.

Гр.д. № 567/2020г. е образувано на 29.09.2020г. по установителен
иск, депозиран на 14.08.2020г., на доклад на съдия Димитров. След
депозиране на отговора по исковата молба на 24.11.2020г., докладчика е
констатирал, че ответник по делото е съдебен заседател в РС-Поморие и с
определение от 27.11.2020г. се е отвел от разглеждане на делото, на
основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК с мотив за колегиални отношения. С
определения от 01.12.2020г. и 04.12.2020г. всички съдии са се отвели от
разглеждане на делото със същите мотиви. С определение от 04.12.2020г.
производството е прекратено и делото е изпратено в ОС-Бургас за
определяне на друг равен по степен съд за разглеждането му.

Гр.д. № 476/2020г. е образувано на 09.09.2020г.  по молба по реда на
ЗЗДН, депозирана в същия ден, на доклад на съдия Япаджиева. С
определения от 09.09.2020г. всички съдии са се отвели от разглеждане на
делото с мотиви за служебно и лично познанство с ответника по делото. С
определение от 10.09.2020г. производството е прекратено и делото е
изпратено в ОС-Бургас за определяне на друг равен по степен съд за
разглеждането му.
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КОНСТАТАЦИИ:
Проверката констатира, че броя на постановените отводи по

гражданските дела на съдиите от РС-Поморие се е увеличил спрямо
предходния проверяван период. При комплексната планова проверка,
извършена в периода 30.05.2016 г. – 03.06.2016 г.  бе констатирано, че за
2015г.   са направени общо 5  бр.  отводи,  а за 2016г.   -  1  бр.  като част от
определенията, с които съдът се е отвел от разглеждане на спора, не са
сочили основателни причини за отвод. Същевременно, при извършената
контролна проверка, данните показват, че за 2019г. са направени общо 4 бр.
отводи, а през 2020г. отводите са 8 бр. по 3 дела, по които съдиите са се
отвели от разглеждането им. Всички отводи са на основание чл.22, ал.1, т. 6
ГПК. Проверката установи, че съдът се е отстранявал от разглеждане на
делото поради наличието на обстоятелства и с мотивирани определения, в
които са изложени подробни аргументи, сочещи лични, роднински,
колегиални или приятелски отношения със страна по делото. Препоръката е
изпълнена.

Информация за изпълнение на дадената препоръка № 5 на акта
- съдиите от РС – Поморие  на Общо събрание да анализират и обобщят
практиката на съда по: насрочване на делата по общия исков ред и
тези, разглеждани по реда на бързото производство (съдебен акт,
момент на насрочване, проект на доклад, доклад, произнасяне по
доказателствата и пр.); обезпечително производство и заповедно
производство:

На проведеното ОС съдиите са обсъдили противоречивата си
практика във връзка с разпоредбата на чл.312 от ГПК, като някои от тях се
произнасят с разпореждане, а други с определение. Обединили са се около
становището, че следва да се произнасят с разпореждане, така както е
предвидено в чл.312 от ГПК.

По отношение изготвянето на проект за доклад /чл.140, ал.З от ГПК/
и съобщаването на страните с различен акт, съдиите са приели
становището, че когато се изготвя проект за доклад, той е препоръчително
да се съобщава на страните с определението по чл.140 от ГПК, а не с
отделен акт, като с определението по чл.140 от ГПК, съдът следва да се
произнесе и по въпроса за допускане на доказателствата.

По отношение констатациите, че по обезпечителните производства
съдът е определял различен начален момент, от който да тече срок за
предявяване на иска /от датата на постановяване на определението, от
датата на съобщаване на определението/ съдиите считат, че следва да се
съобразяват с TP №6/2014г. и в случаите, в които спазват срока за



27

произнасяне, срокът за предявяване на бъдещия иск тече от постановяване
на определението за допускане на обезпечението, а когато не е спазен срока
указан в чл. 395, ал.2 от ГПК, срокът за предявяване на бъдещия иск тече от
връчване на определението на молителя.

В тази връзка председателят на РС - Поморие е издал Заповед №
118/12.08.2016 г.

· Гражданските дела, образувани през 2019г.  и 2020г.,
разгледани по общия исков ред:

За 2019г.  са образувани общо 344 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Япаджиева - 113 бр.;
Съдия Димитров - 118 бр.;
Съдия Бъчваров - 113 бр.

За 2020г.  са образувани общо 287 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Япаджиева - 101 бр.;
Съдия Димитров - 93 бр.;
Съдия Бъчваров - 93 бр.

В общия брой на граждански дела,  разглеждани по общия ред е
включено дело №  768/2020г. – административно производство, със съдия
докладчик на Нася Япаджиева.

Проверени бяха всички дела, образувани през 2019г. и част от
образуваните през 2020г., на случаен принцип:

Гр.д. № 562/2019г. е образувано на 26.07.2019г. по иск с правна
квалификация чл. 19, ал. 3 ЗЗД, депозиран на 26.07.2019г., на доклад на
съдия Япаджиева. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение, а върху исковата молба е поставен печат за образуване. С
разпореждане от 29.07.2019г. исковата молба е оставена без движение до
отстраняване на нередовностите, съобщението е връчено на 16.08.2019г. С
молба от 23.08.2019г. нередовностите са отстранени, а разпореждане по чл.
131 ГПК е постановено на 26.08.2019г. Съобщението, заедно с препис от
исковата молба, е връчено на 15.10.2019г. Отговор е депозиран на
15.11.2019г. С определение от 20.11.2019г., на основание чл. 140 ГПК,
делото е докладвано, допуснати са доказателствата и е насрочено о.с.з. за
14.01.2020г. Проведени са съдебни заседания по доказателствата през един
месец, а в това с.з. на 10.03.2020г. е даден ход по същество и съдът е
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обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. Решението е
постановено на 01.04.2020г.
 Гр.д. № 922/2019г. е образувано на 11.12.2019г. по установителен иск,
депозиран в същия ден, на доклад на съдия Япаджиева. По делото е
приложен протокол от случайно разпределение, извършено от съдебен
служител, а върху исковата молба е поставен печат за образуване и подпис
на председателя. Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на
12.12.2019г. Съобщението е връчено на 27.12.2019г., а отговор на исковата
молба е депозиран на 17.01.2020г. С определение от 21.01.2020г., на
основание чл. 140 ГПК, делото е докладвано, допуснати са доказателствата
и е насрочено о.с.з. за 12.03.2020г. Проведени са съдебни заседания по
доказателствата през един месец, а в това на 19.05.2020г. е даден ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 19.06.2020г.
Решението е постановено на 18.06.2020г.

Гр.д. № 574/2020г. е образувано на 29.09.2020г. по иск с правна
квалификация чл. 38, във вр. с  чл. 6, ал. 1 ЗУЕС, депозиран в същия ден, на
доклад на съдия Япаджиева. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение, а върху исковата молба е поставен печат за образуване.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 30.09.2020г. Съобщението е
връчено на 15.10.2020г. Отговорът на исковата молба е депозиран на
10.11.2020г. С определение от 16.11.2020г., на основание чл. 140 ГПК,
делото е докладвано, допуснати са доказателствата и е насрочено о.с.з. за
07.01.2020г. В това съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. Решението е
постановено на 04.02.2020г.
 Гр.д. № 554/2019г. е образувано на 23.07.2019г. по иск с правна
квалификация чл. 344, ал. 1 КТ, депозиран в същия ден, на доклад на съдия
Япаджиева. По делото е приложен протокол от случайно разпределение, а
върху исковата молба е поставен печат за образуване. С разпореждане от
23.07.2019г., на основание чл. 131 ГПК, препис от исковата молба е
изпратен за отговор. Съобщението е връчено на 29.07.2019г. Отговорът на
исковата молба е депозиран на 29.08.2019г. С определение от 03.09.2019г.
съдия Япаджиева се е отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 22,
ал. 1, т. 6 ГПК, с мотиви за приятелски отношения с родителите на ищеца.
Видно от протокола за случайно разпределение, делото е преразпределено
на 04.09.2019г. на съдия Димитров. С определение в същия ден, на
основание чл. 140 ГПК, докладът по делото е изготвен и съобщен на
страните, приети са доказателствата и е насрочено о.с.з. за 18.09.2020г.,
отсрочено за 02.10.2019г. по молба на процесуалния представител на
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ответниците. В това съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. Решението е
постановено на 12.11.2019г.

Гр.д. № 452/2019г. е образувано на 12.06.2019г. по иск с правна
квалификация чл. 49 СК, депозиран в същия ден, на доклад на съдия
Димитров. По делото е приложен протокол от случайно разпределение, а
върху исковата молба е поставен печат за образуване. С разпореждане от
18.06.2019г., исковата молба е приета за разглеждане, препис от нея е
изпратен на ДСП-Поморие, дадени са указания на страните и делото е
насрочено в о.с.з. за 21.06.2019г. Разпореждане по чл. 131 ГПК е
постановено на 18.06.2019г. Съобщението е връчено на 18.06.2019г.
Социален доклад е получен на 20.06.2019г. В о.с.з. на 21.06.2019г. не е
даден ход на делото поради основателно неявяване на процесуалния
представител на ищеца и производството е отложено за 26.06.2019г.
Проведени са съдебни заседания по доказателствата през един месец или
през два в съдебната ваканция, а в това на 11.09.2019г. е даден ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 11.10.2019г.
Решението е постановено на 04.11.2019г.

Гр.д. № 101/2020г. е образувано на 17.02.2020г. по иск с правна
квалификация чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 86 ЗЗД, депозиран в същия ден, на
доклад на съдия Димитров. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение, а върху исковата молба е поставен печат за образуване.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 18.02.2020г. Съобщението е
връчено на 26.02.2020г., отговор не е депозиран. С определение от
11.06.2020г., на основание чл. 140 ГПК, докладът по делото е изготвен и
съобщен на страните, допуснати са доказателствата и е насрочено о.с.з. за
10.07.2020г. В това съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение на 10.08.2020г. Решението е
постановено на 03.08.2020г.

Гр.д. № 932/2019г. е образувано на 12.12.2019г. по искове с правна
квалификация чл. 79 и чл. 86 ЗЗД, депозирани в същия ден, на доклад на
съдия Бъчваров. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение, а върху исковата молба е поставен печат за образуване,
подписан от председателя. Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на
13.12.2019г. Съобщението е връчено на 19.12.2019г. Отговор не е получен,
а с определение от 24.01.2020г., на основание чл. 140 ГПК, е изготвен
проект на доклад, съобщен е на страните, допуснати са доказателствата и
делото е насрочено в о.с.з. за 09.03.2020г. В това съдебно заседание е даден
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ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния
срок. Решението е постановено на 20.03.2020г.
 Гр.д. № 195/2020г. е образувано на 13.05.2020г. по искове с правна
квалификация чл. 79 и чл. 86 ЗЗД, депозирани в същия ден, на доклад на
съдия Бъчваров. По делото е приложен протокол от случайно
разпределение, а върху исковата молба е поставен печат за образуване. С
разпореждане от 19.05.2020г. е указано да се приложи частно гражданско
дело по описа на същия съд. Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на
28.05.2020г. Съобщението се е върнало многократно в цялост. С
разпореждане от 09.07.2020г. исковата молба е оставена без движение, с
указания за внасяне на такса за особен представител. На 21.07.2020г. е
депозирана молба от ищеца, с искане за намаляване на сумата, същата е
оставена без уважение с разпореждане от 28.07.2020г. Молба в изпълнение
на указанията е депозирана на 12.08.2020г. С ръкописно разпореждане от
14.08.2020г. е постановено АК-Бургас да определи адвокат. На 20.08.2020г.
е назначен особен представител и му е изпратен препис от исковата молба.
Отговор е депозиран на 30.09.2020г. С определение от 22.10.2020г., на
основание чл. 140 ГПК, докладът по делото е изготвен и съобщен на
страните, допуснати са доказателствата и е насрочено о.с.з. за 16.11.2020г.
В това съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение на 16.12.2020г. Решението е постановено на
11.01.2021г.
 Гр.д. № 634/2020г. е образувано на 15.10.2020г. по установителен иск,
депозиран в същия ден, на доклад на съдия Бъчваров. По делото е
приложен протокол от случайно разпределение, а върху исковата молба е
поставен печат за образуване. С ръкописно разпореждане от 16.10.2020г.
исковата молба е оставена без движение с указания, изпълнени с молба от
26.10.2020г. Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 27.10.2020г.
Съобщението е връчено на 30.10.2020г., а отговор не е получен. С
определение от 03.12.2020г., на основание чл. 140 ГПК, докладът по делото
е изготвен и съобщен на страните, допуснати са доказателствата и е
насрочено о.с.з. за 08.02.2021г. В това съдебно заседание е даден ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 08.03.2021г.
Решението е постановено на 07.04.2021г.

КОНСТАТАЦИИ:
При проверката на исковите производства, образувани през 2019 г. и

2020 г. се установи, че всички дела са образувани и разпределени в деня на
подаване на исковата молба. Физически делата са предавани на съдията-
докладчик веднага в деня на образуване. Разпределяни са на случаен
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принцип и в кориците на делата са приложени протоколите от избор,
подписани от разпределящ служител. Върху исковите молби е положен
печат за образуване с подпис на председателя. Почти всички дела са
администрирани без забава като първите  разпореждания са постановени в
деня на образуването, на следващия ден, или най-късно след 6 дни.
Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани от три до двадесет и два
дни след депозиране на отговора по исковата молба / след изтичане на
срока за отговор, а по изключение (гр.д. № 101/2020г.) - два месеца и две
седмици след изтичане на срока за отговор по исковата молба. С
определенията са изготвяни проекти на доклад, допускани са
доказателствата и събирането на нови доказателства и са насрочвани
открити съдебни заседания в рамките на един, два месеца. Съдебните
заседания са отлагани за след месец. Спазени са разпоредбите на чл. 140
ГПК като съдът се е произнасял в з.з. с определение по всички
предварителни въпроси и по допускане на доказателствата. Съдът се е
произнасял по доказателствените искания, насрочвал е делото в открито
заседание и е съобщавал на страните проекта си за доклад по делото. Не
беше констатирано забавяне на съдопроизводството по този пункт от
проверяваните дела. Препоръката е изпълнена.

По част от делата съдът не е посочвал деня, в който ще обяви
решението си, съгласно разпоредбата на чл. 149,ал.2 ГПК. По някои от
делата бе констатирано, че са постановявани ръкописни актове,
несъобразени с нормата на  чл. 360а ЗСВ.

· Гражданските дела, образувани през 2019г. и 2020г.,
разгледани в открито съдебно заседание, производствата по които
следва да се движат и приключат в кратки процесуални срокове – по
реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство:

Гр. дела по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство;
За 2019г.  са образувани общо 6 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Япаджиева - 2 бр.;
Съдия Димитров – 0 бр.;
Съдия Бъчваров - 4 бр.

2019г.
Съдия № на

делото
Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество/или
определение за
прекратяване
или
споразумение -
дата

Дата на
обявяване на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата
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НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

457/2019 17.6.2019 19.08.2019 19.8.2019

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

959/2019 20.12.2019 22.10.2020 5.11.2020

ИВАЙЛО Й.
БЪЧВАРОВ

69/2019 21.1.2019 22.03.2019 2.4.2019

ИВАЙЛО Й.
БЪЧВАРОВ

240/2019 12.3.2019 02.05.2019 25.10.2019 ПОТВЪРЖДАВА
Решение № 210 от
25.10.2019г. по
гр.д. № 240/2019
година по описа
на Районен съд
Поморие,
поправено с
Решение №
23/11.02.2020г. по
гр.д. № 240/2019г.
по описа на
Районен съд
Поморие.
Решение № I-90
15.06.2020г.,

ИВАЙЛО Й.
БЪЧВАРОВ

382/2019 15.5.2019 12.06.2019 12.6.2019

ИВАЙЛО Й.
БЪЧВАРОВ

694/2019 25.9.2019 20.02.2020 20.2.2020 ПОТВЪРЖДАВА
Решение №
29/20.02.2020г в
обжалваната част.
 решението-
Решение №ІІІ-
22/16.02.2021г.

За 2020  са образувани общо 5 бр. дела, по съдии както следва:
Съдия Япаджиева - 1 бр.;
Съдия Димитров - 2 бр.;
Съдия Бъчваров - 2 бр.



33

2020
Съдия № на

делото
Дата на
образуване

Дата на с.з. по
същество/или
определение за
прекратяване
или
споразумение -
дата

Дата на
обявяване на
решението в
книгата за
открити
заседания

Резултат от
инстанционен
контрол – съдебен
акт, дата

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

37/2020 23.1.2020
30.06.2020

30.6.2020

ИВАЙЛО Й.
БЪЧВАРОВ

220/2020 2.6.2020
02.09.2020

5.11.2020
резултат

ИВАЙЛО Й.
БЪЧВАРОВ

553/2020 24.9.2020
12.11.2020

12.11.2020

ДИМИТЪР М.
ДИМИТРОВ

554/2020 24.9.2020
11.11.2020

11.11.2020

ДИМИТЪР М.
ДИМИТРОВ

821/2020 7.12.2020
29.01.2021

29.1.2021

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

Гр.дело № 959/2019 г. – Исковата молба по чл. 143 СК е подадена в
съда на 20.12.2019г., делото е образувано и разпределено на 20.12.2019г.,
на доклад на съдия Япаджиева. С разпореждане по чл. 131 ГПК от
20.12.2019г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на
ответника за отговор. По делото не е депозиран писмен отговор.
Изпращани са три съобщения и съдът с ръкописно разпореждане от
02.07.2020г. е указал да се уведоми чрез залепване на постоянния адрес на
ответника, по реда на чл. 47 ГПК. С определение от 29.09.2019г. съдът е
докладвал делото, допуснал е представените с исковата молба писмени
доказателства, указал е да се уведоми ДСП - Поморие за насроченото о.с.з.,
за изготвяне на социален доклад и е насрочил о.с.з. на 22.10.2019г. - в
рамките на триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Социалният
доклад е депозиран по делото на 16.10.2020г. В о.с.з. на 22.10.2020г. е
даден ход на делото, приети са представените доказателства, разпитан е
свидетел, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение на 05.11.2020г. С решение от 05.11.2020г. съдът е осъдил
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ответника да заплаща определена месечна издръжка. Решението като
необжалвано е влязло в сила. Спазени са изискванията по чл. 316 ГПК, чл.
315, ал.2 ГПК и чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето.

Гр.дело № 37/2020  г. - Исковата молба по чл. 344,ал.1,т.1 КТ е
подадена в съда на 23.01.2020г., делото е образувано и разпределено на
23.01.2020г., на доклад на съдия Япаджиева. С разпореждане от
27.01.2020г. на основание чл. 131 ГПК е наредено препис от исковата
молба да се изпрати на ответника за отговор. Същият е уведомен на
28.01.2020г., а отговор е депозиран на 27.02.2020г. С определение от
09.03.2020г. /след 10 дни/ съдът е изготвил доклад по делото, дал е
указания, допуснал е представените доказателства и е насрочил о.с.з. за
02.04.2020г. – спазен е триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. С
разпореждане в з.з. от 24.03.2020г., поради разпространение на
коронавирусната инфекция в страната и във връзка с невръчване на
определението по чл. 140 ГПК на страните, съдът е отсрочил делото за
14.05.2020г., отложено по доказателствата за 11.06.2020г., отложено за
постигане на спогодба за 30.06.2020г., когато поради отказ от иска съдът с
протоколно определение е прекратил производството по делото.

Гр.дело № 554/2020  г. - Исковата молба по чл. 128, т. 2 КТ е
подадена в съда на 24.09.2020г., делото е образувано и разпределено на
24.09.2020г., на доклад на съдия Димитър Димитров. С разпореждане от
24.09.2020г. на основание чл. 131 ГПК е наредено препис от исковата
молба да се изпрати на ответника за отговор, който уведомен на
29.09.2020г. не е депозирал отговор на исковата молба. С определение от
03.11.2020г. съдът е изготвил доклад по делото, дал е указания, приел е
представените с исковата молба доказателства и е насрочил о.с.з. за
11.11.2020г. – преди триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. В
откритото с. з. на 11.11.2020г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение на 25.11.2020г. Решението е обявено в същия
ден - на 11.11.2020г. и не е обжалвано. Спазени са изискванията по чл. 316
ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК.

Гр.дело № 821/2020 г. – Исковата молба по чл. 143 СК е подадена в
съда на 07.12.2020г., делото е образувано и разпределено на 07.12.2020г.,
на доклад на съдия Димитър Димитров. С разпореждане по чл. 131 ГПК от
08.12.2020г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на
ответника за отговор, уведомен на 15.12.2020г. Писмен отговор не е
депозиран по делото и с определение от 18.01.2021г. съдът е изготвил
доклад по делото, произнесъл се е по доказателствените искания, допуснал
е представените с исковата молба доказателства, дал е указания и е
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насрочил делото в о.с.з. на 29.01.2021г. – съобразно триседмичния срок по
чл. 312, ал.1, т.1 ГПК и се е разпоредил препис от исковата молба да се
изпрати на ДСП – Поморие за изготвяне на социален доклад в срок до
следващото о.с.з. Социален доклад е депозиран по делото на 25.01.2021г.
Съдебното дирене е приключило в първото по делото с.з. – на 29.01.2021г.,
страните са постигнали спогодба, одобрена от съда и производството по
делото е прекратено.

Гр.дело № 69/2019 г. – Исковата молба по чл. 143 СК е подадена в
съда на 21.01.2019г., делото е образувано и разпределено на 21.01.2019г.,
на доклад на съдия Ивайло Бъчваров. С разпореждане по чл. 131 ГПК от
21.01.2019г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на
ответника за отговор, уведомен на 30.01.2019г. Писмен отговор не е
депозиран по делото и с определение от 01.03.2019г. съдът е докладвал
делото, допуснал е представените с исковата молба писмени доказателства,
произнесъл се е по доказателствените искания, указал е да се уведоми ДСП
- Поморие за изготвяне на социален доклад и е насрочил о.с.з. на
22.03.2019г. - в триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Социалният
доклад е депозиран по делото на 21.03.2019г. В насроченото съдебно
заседание на 22.03.2019г. е даден ход на делото, приети са представените
доказателства, разпитани са свидетели, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение на 22.04.2019г. Решението е
постановено по-рано - на 02.04.2019г. и като необжалвано е влязло в сила.
Върху решението е направено надлежно отбелязване за издаден
изпълнителен лист, съобразно чл. 406,ал.3 ГПК. Спазени са изискванията
по чл. 316 ГПК, чл. 315, ал.2 ГПК и чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на
детето.

Гр.дело № 553/2020  г. - Исковата молба по чл. 128, т. 2 КТ е
подадена в съда на 24.09.2020г., делото е образувано и разпределено на
24.09.2020г., на доклад на съдия Ивайло Бъчваров. С разпореждане от
24.09.2020г. на основание чл. 131 ГПК е наредено препис от исковата
молба да се изпрати на ответника за отговор. Същият е уведомен на
29.09.2020г., а отговор не е постъпил по делото. С определение от
30.10.2020г. съдът е изготвил доклад по делото, дал е указания, приел е
представените доказателства и е насрочил о.с.з. за 12.11.2020г. – преди
триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. В откритото с. з. на
12.11.2020г. е приключено съдебното дирене, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с неприсъствено решение. Съдът се е
оттеглил на съвещание и на същата дата – 12.11.2020г. е постановил
решението си.
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КОНСТАТАЦИИ:
Разглежданите по реда на бързото производство дела са образувани,

администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 311, чл. 312, чл.
315 ГПК и чл. 316 ГПК, с констатираните изключения по част от делата
относно изискванията по чл. 312, ал.1 ГПК. Всички бързи производства са
образувани и разпределяни в деня на подаване на исковата молба в съда.
Делата веднага след разпределението им са предавани на съдията-
докладчик. Първоначалното администриране и постановяване на
разпореждане по чл. 131 ГПК е най-често в деня на образуване и
разпределение на делата или на следващия ден. С акта за насрочване –
определение вместо разпореждане по чл. 312, ал.2 ГПК /въпреки взетото от
съдиите решение на ОС, цитирано по-горе/ съдът е обявявал доклада по
делото и е насрочвал о. с. заседание. В повечето случаи съдът се е
произнасял по допустимостта на представените с исковата молба
доказателства, съгласно чл. 312, ал.1, т.4 ГПК и ги е приемал в първото по
делото о.с.з. По изключение бе констатирано и случаи, когато съдът е
приемал представените с исковата молба доказателства още с акта за
насрочване. Спазван е триседмичният срок, в който съдът насрочва о.с.з.,
според разпоредбата на чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Съдебното дирене
обикновено е приключвало в едно до две съдебни заседания, проведени
през кратки интервали от време. В почти всички дела съдът е прилагал чл.
315, ал.2 ГПК – посочвал е деня, в който ще обяви решението си.
Обявената дата невинаги е спазвана, като по някои дела съдебният акт е
постановен по-рано. Двуседмичният срок по чл. 316 ГПК е спазван по
проверените дела.

Постановените съдебни актове по този вид дела, проверени на
случаен принцип, не са обжалвани. По бързите  производства са издадени и
изпълнителни листове, за което е правена надлежна бележка върху
постановените решения, според чл. 406, ал.3 ГПК. По делата, по които са
засегнати права и интереси на малолетни и непълнолетни деца,
компетентната Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/ по настоящия
адрес на детето е била уведомена за изпращане на представител или за
депозиране на социален доклад, съобразно чл. 15, ал.6 от Закона за закрила
на детето. Препоръката е изпълнена.

Делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове
/бързи производства/, са обозначени с жълт етикет, според изискването на
78, ал.5 ПАС.
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· Свършени частни граждански производства за 2019г.  и 2020г. ,
отделно за двете години, които са образувани по молби за допускане на
обезпечение на бъдещ иск по чл. 390 ГПК :

За 2019г.  общ брой дела - 10, от които уважени молби 4 бр.
За 2020г.  общ брой дела  - 58, от които уважени молби 57 бр.
 Данните по съдии са следните:
Съдия Япаджиева - 5 бр. за 2019г. ; 24 бр. за 2020г.;
Съдия Димитров - 3 бр. за 2019г. ; 16 бр. за 2020г.;
Съдия Бъчваров - 2 бр. за 2019г. ; 18 бр. за 2020г.;

Данни по дела и съдии за 2019г.
съдия № на делото Дата на

подаване
на молбата

Дата на р.
без
движение
/ако има
такова/

Дата на
постановя
ване на
акта

Дата на
постановяване
на следващ с.
акт

Резултат
от
въззивна
инстанция

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

272/2019 25.03.2019 25.03.2019

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

390/2019 20.5.2019г. 20.5.2019г.

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

512/2019 9.7.2019г. 9.7.2019г.

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

689/2019 19.09.2019
20.09.2019 Потвържд

ава

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

819/2019 07.11.2019
07.11.2019

ДИМИТЪР М.
ДИМИТРОВ

539/2019 18.07.2019
18.07.2019 21.8.2019г.

ДИМИТЪР М.
ДИМИТРОВ

598/2019 14.08.2019
14.08.2019

ДИМИТЪР М.
ДИМИТРОВ

811/2019 04.11.2019
04.11.2019

ИВАЙЛО Й.
БЪЧВАРОВ

36/2019 15.01.2019
15.01.2019
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ИВАЙЛО Й.
БЪЧВАРОВ

675/2019 11.09.2019
11.09.2019

Данни по дела и съдии за 2020г.
съдия № на делото Дата на

подаване
на молбата

Дата на р.
без
движение
/ако има
такова/

Дата на
постановя
ване на
акта

Дата на
постановяване
на следващ с.
акт

Резултат
от
въззивна
инстанция

НАСЯ
ИВАНОВА
ЯПАДЖИЕВ
А

398/2020 18.08.2020 18.08.2020

НАСЯ
ИВАНОВА
ЯПАДЖИЕВ
А

452/2020 31.08.2020 31.08.2020

НАСЯ
ИВАНОВА
ЯПАДЖИЕВ
А

453//2020 31.08.2020 31.08.2020

НАСЯ
ИВАНОВА
ЯПАДЖИЕВ
А

450//2020 31.08.2020 31.08.2020

НАСЯ
ИВАНОВА
ЯПАДЖИЕВ
А

451//2020 31.08.2020 31.08.2020

НАСЯ
ИВАНОВА
ЯПАДЖИЕВ
А

455//2020 31.08.2020 31.08.2020

НАСЯ
ИВАНОВА
ЯПАДЖИЕВ
А

492//2020 10.09.2020 10.09.2020

НАСЯ
ИВАНОВА

529/2020 18.09.2020
18.09.2020
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ЯПАДЖИЕВ
А

НАСЯ
ИВАНОВА
ЯПАДЖИЕВ
А

614/2020 13.10.2020

13.10.2020

НАСЯ
ИВАНОВА
ЯПАДЖИЕВ
А

617/2020 13.10.2020

13.10.2020

НАСЯ
ИВАНОВА
ЯПАДЖИЕВ
А

619/2020 13.10.2020

13.10.2020

НАСЯ
ИВАНОВА
ЯПАДЖИЕВ
А

693/2020 03.11.2020

03.11.2020

НАСЯ
ИВАНОВА
ЯПАДЖИЕВ
А

694/2020 03.11.2020

03.11.2020

НАСЯ
ИВАНОВА
ЯПАДЖИЕВ
А

697/2020 03.11.2020

03.11.2020

НАСЯ
ИВАНОВА
ЯПАДЖИЕВ
А

771/2020 23.11.2020

23.11.2020

НАСЯ
ЯПАДЖИЕВ
А

773/2020 23.11.2020
23.11.2020

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

270/2020 29.06.2020
29.06.2020

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

325/2020 24.07.2020
24.07.2020
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НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

327/2020 24.07.2020
24.07.2020

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

328/2020 24.07.2020
24.07.2020

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

824/2020 08.12.2020
08.12.2020

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

825/2020 08.12.2020
08.12.2020

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

826/2020 08.12.2020
08.12.2020

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВ
А

828/2020 08.12.2020
08.12.2020

ДИМИТЪР
МАРИНОВ
ДИМИТРОВ

399//2020 18.08.2020
18.08.2020

ДИМИТЪР
МАРИНОВ
ДИМИТРОВ

401//2020 18.08.2020
18.08.2020

ДИМИТЪР
МАРИНОВ
ДИМИТРОВ

402//2020 18.08.2020
18.08.2020

ДИМИТЪР
МАРИНОВ
ДИМИТРОВ

403//2020 18.08.2020
18.08.2020

ДИМИТЪР
МАРИНОВ
ДИМИТРОВ

454//2020 31.08.2020
31.08.2020

ДИМИТЪР
МАРИНОВ
ДИМИТРОВ

400//2020 18.08.2020
18.08.2020

ДИМИТЪР
МАРИНОВ
ДИМИТРОВ

525/2020 18.09.2020
18.09.2020
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ДИМИТЪР
МАРИНОВ
ДИМИТРОВ

530/2020 18.09.2020
18.09.2020

ДИМИТЪР
МАРИНОВ
ДИМИТРОВ

618/2020 13.10.2020
13.10.2020

ДИМИТЪР
МАРИНОВ
ДИМИТРОВ

695/2020 03.11.2020
03.11.2020

ДИМИТЪР
МАРИНОВ
ДИМИТРОВ

696/2020 03.11.2020
03.11.2020

ДИМИТЪР
МАРИНОВ
ДИМИТРОВ

698/2020 03.11.2020
03.11.2020

ДИМИТЪР
МАРИНОВ
ДИМИТРОВ

770/2020 23.11.2020
23.11.2020

ДИМИТЪР М.
ДИМИТРОВ

324/2020 24.07.2020
24.07.2020

ДИМИТЪР М.
ДИМИТРОВ

326/2020 24.07.2020
24.07.2020

ДИМИТЪР М.
ДИМИТРОВ

329/2020 24.07.2020
24.07.2020

ИВАЙЛО
ЙОРДАНОВ
БЪЧВАРОВ

489//2020 10.09.2020 10.09.2020

ИВАЙЛО
ЙОРДАНОВ
БЪЧВАРОВ

488//2020 10.09.2020 10.09.2020

ИВАЙЛО
ЙОРДАНОВ
БЪЧВАРОВ

491//2020 10.09.2020 10.09.2020

ИВАЙЛО
ЙОРДАНОВ
БЪЧВАРОВ

487//2020 10.09.2020 10.09.2020

ИВАЙЛО
ЙОРДАНОВ
БЪЧВАРОВ

490//2020 10.09.2020 10.09.2020
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ИВАЙЛО
ЙОРДАНОВ
БЪЧВАРОВ

526/2020 18.09.2020
18.09.2020

ИВАЙЛО
ЙОРДАНОВ
БЪЧВАРОВ

527/2020 18.09.2020
18.09.2020

ИВАЙЛО
ЙОРДАНОВ
БЪЧВАРОВ

528/2020 18.09.2020
18.09.2020

ИВАЙЛО
ЙОРДАНОВ
БЪЧВАРОВ

613/2020 13.10.2020
13.10.2020

ИВАЙЛО
ЙОРДАНОВ
БЪЧВАРОВ

615/2020 13.10.2020
13.10.2020

ИВАЙЛО
ЙОРДАНОВ
БЪЧВАРОВ

616/2020 13.10.2020
13.10.2020

ИВАЙЛО
ЙОРДАНОВ
БЪЧВАРОВ

620/2020 13.10.2020
13.10.2020

ИВАЙЛО
ЙОРДАНОВ
БЪЧВАРОВ

772/2020 23.11.2020
23.11.2020

ИВАЙЛО
ЙОРДАНОВ
БЪЧВАРОВ

774/2020 23.11.2020
23.11.2020

ИВАЙЛО
БЪЧВАРОВ

775/2020 23.11.2020
23.11.2020

ИВАЙЛО
БЪЧВАРОВ

271/2020 29.06.2020
29.06.2020

ИВАЙЛО
БЪЧВАРОВ

823/2020 08.12.2020
08.12.2020

ИВАЙЛО
БЪЧВАРОВ

827/2020 08.12.2020
08.12.2020

Проверени бяха частни производства с правно основание чл. 390 и
сл. ГПК, избрани на случаен избор, по които информацията относно дата на
подаване на молбата, дата на постановяване на съдебния акт, дата на
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постановяване на следващ съдебен акт, както и  за резултатите от съдебния
контрол са следните:

Ч.гр.д. №689/2019г. на доклад на съдия Япаджиева. Молбата е
подадена на 19.09.2019г., делото е образувано и разпределено на същата
дата. С определение от 20.09.2019г. молбата е оставена без уважение. На
04.10.2019г. е подадена въззивна частна жалба срещу постановеното
определение и състав на ОС-Бургас с определение от 11.10.2019г. е
потвърдил определението на първоинстанционния съд.

Ч.гр.д. № 819/2019г. на доклад на съдия Япаджиева. Молбата е
подадена на 07.11.2019г., делото е образувано и разпределено на същата
дата. С определение от 07.11.2019г. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез запор върху банкови сметки на длъжника и е отхвърлил
искането за запор върху всички МПС-та, собственост на длъжника.
Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск, считано от
датата на издаване на определението. Определението е изпратено и
връчено на молителя на 15.11.2019г. С определение от 28.01.2020г.
допуснатото обезпечение е отменено на основание чл. 390, ал.3 ГПК.

Ч.гр.д. № 824/2020г. на доклад на съдия Япаджиева е образувано на
08.12.2020г. по молба с правна квалификация чл. 390 ГПК. Разпределено е
на същата дата и е докладвано на съдията-докладчик.  С определение в з.з.
от 08.12.2020г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане
на възбрана на недвижим имот. Посочен е едномесечен срок за предявяване
на бъдещ иск, считано от постановяване на определението.
Обезпечителната заповед е издадена и получена от молителя на
16.12.2020г., което е вписано върху оригинала на определението - по
делото не се съдържа копие от нея, съобразно чл. 38, т.16 ПАС. На
16.12.2020г. е депозирана исковата молба – доказателство за предявен иск.

Ч.гр.д. №811/2019г. на доклад на съдия Димитров, е образувано и
разпределено на 04.11.2019г. по молба, изпратена по подсъдност от РС-
Бургас и постъпила в съда на същата дата. С определение от 04.11.2019г.
съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху
вземания на длъжника. Определен е едномесечен срок за предявяване на
бъдещ иск, считано от деня на постановяване на определението.
Определението е изпратено и връчено на молителя на 15.11.2019г. С
определение от 20.12.2019г. допуснатото обезпечение е отменено на
основание чл. 390, ал.3 ГПК, а обезпечителната заповед е обезсилена.

Ч.гр.д. № 329/2020г. на доклад на съдия Димитров. Молбата е
подадена на 24.07.2020г., делото е образувано и разпределено на същата
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дата. С определение от 24.07.2020г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск,
чрез възбрана върху недвижим имот. Определен е едномесечен срок за
предявяване на бъдещ иск, считано от постановяване на определението.
Копие от обезпечителната заповед липсва в кориците на делото, а върху
оригинала на определението ръкописно е отбелязано получаване на
обезпечителната заповед от молителя на 05.08.2020г. На 05.08.2020г. е
депозирана исковата молба – доказателство за предявен иск.

Ч.гр.д. № 675/2019г. на доклад на съдия Бъчваров. Молбата е
подадена на 11.09.2019г., делото е образувано и разпределено на същата
дата. С определение от 11.09.2019г. съдът е допуснал обезпечение на
бъдещ иск чрез запор върху банкови сметки на длъжника. Определен е
едномесечен срок за предявяване на бъдеш иск, считано от датата на
издаване на определението. Копие от обезпечителната заповед липсва в
кориците на делото, а върху оригинала на определението ръкописно е
отбелязано получаване на обезпечителната заповед от молителя на
11.09.2019г. На 07.10.2019г. е депозирана исковата молба – доказателство
за предявен иск.

Ч.гр.д. № 774/2020г. на доклад на съдия Бъчваров. Молбата е
подадена на 23.11.2020г., делото е образувано и разпределено на същата
дата. С определение от 23.11.2020г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск,
чрез възбрана върху недвижим имот. Определен е едномесечен срок за
предявяване на бъдещ иск, считано от датата на постановяване на
определението. Копие от обезпечителната заповед липсва в кориците на
делото, а върху оригинала на определението ръкописно е отбелязано
получаване на обезпечителната заповед от молителя на 02.12.2020г. На
02.12.2020г. е депозирана исковата молба – доказателство за предявен иск.

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

390 и сл. ГПК бе констатирано, че съдебните актове са постановени в срока
по чл. 395, ал.2 ГПК – в деня на подаването на молбата, с допуснато едно
изключение, от един ден. По делата са приложени протоколи за случаен
избор, подписани от съдебен служител. Изследвани са кумулативно
дадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК.
Определян е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от
постановяване на определението. По проверените дела не се съдържат
копия от издадените обезпечителни заповеди, съобразно изискването по чл.
38, т.16 ПАС, според което съдебният служител в служба "Съдебно
деловодство" оставя копия от изходящите документи, които се съхраняват
към съответните съдебни дела или папки, като прави съответните
отбелязвания върху копието.
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По проверени дела са представени доказателства за предявен иск в
срок, а при неизпълнение, допуснатото обезпечение е било отменяно
служебно, на основание чл. 390, ал.3 ГПК.

Практиката на съда е съобразена с Тълкувателно решение от
14.03.2014 г. на ВКС по тълкувателно д. № 6/2013 г., ОСГТК. Препоръката
е изпълнена.

· Свършени заповедни производства за 2019г. и 2020г.,
съдържаща общ брой дела за съда (по чл. 410 ГПК и по чл. 417 ГПК
отделно) :

Заповедни производства за 2019г.  и 2020г.  са както следва:
За 2019г.  общ брой дела - 507, от които 422 бр. по чл. 410 ГПК и 85

бр. по чл. 417 ГПК.
За 2020г.  общ брой дела - 470, от които 368 бр. по чл. 410 ГПК и 102

бр. по чл. 417 ГПК.
 Данните по съдии са следните:
Съдия Япаджиева - 170 бр.  за 2019г.   (по чл.  410 ГПК- 137 бр.  и по

чл. 417 ГПК- 33 бр.); 156 бр. за 2020г.  (по чл. 410 ГПК- 124 бр. и по чл. 417
ГПК- 32 бр.);

Съдия Димитров - 170 бр. за 2019г.  (по чл. 410 ГПК- 144 бр. и по чл.
417 ГПК- 26 бр.); 164 бр. за 2020г.  (по чл. 410 ГПК- 126 бр. и по чл. 417
ГПК- 38 бр.);

Съдия Бъчваров - 167 бр. за 2019г.(по чл. 410 ГПК- 141 бр. и по чл.
417 ГПК - 26 бр.); 150 бр. за 2020г. (по чл. 410 ГПК- 118 бр. и по чл. 417
ГПК- 32 бр.);

Проверени бяха на случаен принцип следните дела, по съдии:

Ч.гр.д. № 201/2019г. е образувано и разпределено на 27.02.2019г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Япаджиева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1
ГПК. На 28.02.2019 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за
изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 13.05.2019г. На
05.06.2019г. е издаден изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има отбелязване върху заповедта, въз основа изискването на нормата
на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 646/2020г. е образувано и разпределено на 20.10.2019г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Япаджиева. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1
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ГПК. На 22.10.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за
изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 07.12.2020г. На
12.01.2021г. е издаден изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има отбелязване върху заповедта, въз основа изискването на нормата
на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 410/2019г. е образувано и разпределено на 27.05.2019г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Япаджиева. С разпореждане от 28.05.2019г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на
изпълнителния лист има надлежно отбелязване върху заповедта и
документа, послужил за издаването им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 351/2020г. е образувано и разпределено на 05.08.2020г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Япаджиева. С разпореждане от 06.08.2020г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на
изпълнителния лист има надлежно отбелязване върху заповедта и
документа, послужил за издаването им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 699/2019г. е образувано и разпределено на 26.09.2019г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Димитров. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1
ГПК. На 27.09.2019 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за
изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 25.10.2019г. На
14.11.2019г. е издаден изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има отбелязване върху заповедта, въз основа изискването на нормата
на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 585/2020г. е образувано и разпределено на 01.10.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Димитров. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1
ГПК. На 02.10.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за
изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 13.10.2020г. На
27.11.2020г. е издаден изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има отбелязване върху заповедта, съгласно изискването на нормата на
чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 547/2019г. е образувано и разпределено на 23.07.2019г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Димитров. С разпореждане от 24.07.2019г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на
изпълнителния лист има надлежно отбелязване върху заповедта и
документа, послужил за издаването им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.
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Ч.гр.д. № 29/2020г. е образувано и разпределено на 20.01.2020г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Димитров. С разпореждане от 21.01.2020г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на
изпълнителния лист има надлежно отбелязване върху заповедта и
документа, послужил за издаването им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 670/2019г. е образувано и разпределено на 10.09.2019г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Бъчваров. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1
ГПК. На 12.09.2019 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за
изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 21.10.2019г. На
06.11.2019г. е издаден изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има отбелязване върху заповедта, при спазване на нормата на чл. 416
ГПК.

Ч.гр.д. № 284/2020г. е образувано и разпределено на 07.07.2020г. по
заявление на основание чл. 410 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Бъчваров. Спазена е местната подсъдност, съгласно чл. 411, ал. 1
ГПК. На 09.07.2020 г. в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК е издадена заповед за
изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 20.07.2020г. На
28.08.2020г. е издаден изпълнителен лист. За издаването на изпълнителния
лист има отбелязване върху заповедта, съгласно нормата на чл. 416 ГПК.

Ч.гр.д. № 862/2019г. е образувано и разпределено на 21.11.2019г.,
изпратено от РС-Бургас по компетентност, получено в същия ден, на
доклад на съдия Бъчваров. С разпореждане от 22.11.2019г. са издадени
заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на
изпълнителния лист има надлежно отбелязване върху заповедта и
документа, послужил за издаването им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

Ч.гр.д. № 345/2020г. е образувано и разпределено на 03.08.2020г. по
заявление на основание чл. 417 ГПК, депозирано в същия ден, на доклад на
съдия Бъчваров. С разпореждане от 06.08.2020г. са издадени заповед за
незабавно изпълнение и изпълнителен лист. За издаването на
изпълнителния лист има надлежно отбелязване върху заповедта и
документа, послужил за издаването им, съгласно чл.418, ал.2 ГПК.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверката на частни граждански дела по чл. 410 ГПК констатира,

че всички производства са образувани в деня на подаване на заявлението.
Спазена е местната подсъдност по чл. 411, ал.1 ГПК, както и срока по чл.
411, ал. 2 ГПК, като заповедта за изпълнение е издадена на следващия ден
или в рамките на тридневния срок. Спазват се и разпоредбите на чл. 415, ал.
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2 ГПК и чл. 416 ГПК, като след влизане на заповедта в сила, съдът е
издавал изпълнителен лист и е отбелязвал това върху заповедта. От
проверените частни граждански дела по чл. 417 от ГПК се установи, че
съдът е прилагал разпоредбата на чл. 418, ал.2, изр. 2-ро ГПК – налице е
надлежно отбелязване върху заповедта за незабавно изпълнение и върху
документа, послужил като основание за издаване на изпълнителен лист.
Съдът е постановявал разпореждането, с което е издавана заповедта за
изпълнение от един до три дни след подаване на заявлението.
Постановявано е незабавно изпълнение съгласно разпоредбата на чл. 418,
ал. 1 ГПК и е издаван изпълнителен лист.

При комплексната планова проверка, извършена в периода
30.05.2016 г. – 03.06.2016 г. е установено, че по някои от проверените
частни дела, за издадения изпълнителен лист не е направено надлежно
отбелязване върху документа, послужил като основание за издаването му,
според изискването по чл. 418, ал.2, изр. 2-ро ГПК. По едно от делата е
констатирано, че оригиналните документи са върнати на заявителя, а
вместо тях по делото са приложени три броя незаверени копия, с направено
върху тях отбелязване за издаден изпълнителен лист. При извършената
контролна проверка се установи, че пропуските са отстранени, по всички
дела е налице надлежно отбелязване върху заповедта за незабавно
изпълнение и върху документа, послужил като основание за издаване на
изпълнителен лист. Всички оригинални документи са налични по делата.
Препоръката е изпълнена.

Информация за изпълнение на дадената препоръка № 6 на акта,
според която всички съдии от РС-Поморие да спазват законово-
предвидените срокове по движение на делата и да постановяват
съдебните актове в сроковете по чл. 235, ал.5 и чл. 316 ГПК.
Председателят на РС - Поморие да изпрати до ИВСС подробни
справки за непостановените в законоустановения срок съдебни актове
както следва – в срок до 15.01.2017  – за периода от 01.06.2016  до
31.12.2016  и в срок до 15.01.2018  - за периода от  01.01.2017  до
31.12.2017 :

За изпълнение на препоръката, председателят на РС - Поморие е
издал Заповед № 106/21.07.2016 г. Проверката установи, че продължава
създадената практика всеки месец да се изготвят справки за просрочените
дела, с която да се запознават съдиите.

С писмо изх.№102/13.01.2017г. по описа на Районен съд - Поморие
до ИВСС е изпратена справка за непостановени в законноустановения срок
съдебни актове за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г. в Районен съд -
Поморие.
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Издадена е Заповед № 157/17.11.2017г. на председателя за изготвяне
на индивидуален план за преодоляване забавянията при обявяване на
съдебните решения.

С писмо изх.№108/12.01.2018г. по описа на Районен съд - Поморие
до ИВСС е изпратена справка за непостановени в законноустановения срок
съдебни актове за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г. в Районен съд
Поморие.

· Общ брой постановени решения за 2019  и 2020  - отделно за
двете години, по съдии;

За 2019г.  общ брой постановени решения - 243, от които 117 бр. в
законоустановения срок.

За 2020г.  общ брой постановени решения – 210, от които 104 бр. в
законоустановения срок.

По съдии:
Съдия Япаджиева - 88 бр. постановени решения за 2019г., от които

57 бр. в законоустановения срок; 75 бр. постановени решения за 2020г. , от
които 57 бр. в законоустановения срок в т.ч. 5бр. дела обявени по късно
поради забраната по Решенията от 15-16.03.2020г. на Съдийската колегия
за вписване на изготвени съдебни актове;

Съдия Димитров - 90 бр. постановени решения за 2019г., от които 40
бр. в законоустановения срок; 62 бр. постановени решения за 2020г. , от
които 31 бр. в законоустановения срок;

Съдия Бъчваров - 65 бр. постановени решения за 2019г. , от които 20
бр. в законоустановения срок; 73 бр. постановени решения за 2020г., от
които 16 бр. в законоустановения срок;

· Информация за брой дела (по съдии за 2019  и 2020
отделно), по които  постановените съдебни решения са извън
установените срокове:

- в срок до 3 месеца от о.с.з., в което делото е с решение:
За 2019  общ брой актове в срок до 3 месеца -57
За 2020  общ брой актове в срок до 3 месеца -76 в т.ч. 2 бр. дела

обявени по късно поради забраната по Решенията от 15-16.03.2020г. на
Съдийската колегия за вписване на изготвени съдебни актове

По съдии:
Съдия Япаджиева - 19 бр. за 2019 ;19 бр. за 2020г.
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Съдия Димитров - 14 бр. за 2019 ; 21 бр. за 2020г. в т.ч. 2бр. дела
обявени по късно поради забраната по Решенията от 15-16.03.2020г. на
Съдийската колегия за вписване на изготвени съдебни актове;

Съдия Бъчваров - 24 бр. за 2019 ;  36 бр. за 2020г. ;

Съдия Япаджиева - 12 бр. за 2019г. ; 2 бр. за 2020г.
Съдия Димитров - 36 бр. за 2019г. ; 9 бр. за 2020г.
Съдия Бъчваров - 21 бр. за 2019г. ; 19 бр. за 2020г.

Съобразно данните от предходната проверка през 2016г., по съдии за
2014г. и 2015г., за постановени актове в срок до 3 месеца, информацията е
била следната:

Съдия Япаджиева - 12 бр. за 2014г. ; 5 бр. за 2015г.
Съдия Димитров - 9 бр. за 2014г. ; 17 бр. за 2015г.
Съдия Бъчваров - 10 бр. за 2014г. ; 19 бр. за 2015г.

- в срок над 3 месеца от о.с.з., в което делото е с решение:
За 2019г.  общ брой актове в срок над 3 месеца -69
За 2020г.  общ брой актове в срок над 3 месеца -30

По съдии:
Съдия Япаджиева - 12 бр. за 2019г. ; 2 бр. за 2020г.
Съдия Димитров - 36 бр. за 2019г. ; 9 бр. за 2020г.
Съдия Бъчваров - 21 бр. за 2019г. ; 19 бр. за 2020г.

Съобразно данните от предходната проверка през 2016г., по съдии за
2014г. и 2015г., за постановени актове в срок над 3 месеца, информацията е
била следната:

Съдия Япаджиева - 0 бр. за 2014г. ; 0 бр. за 2015г.
Съдия Димитров - 2 бр. за 2014г. ; 1 бр. за 2015г.
Съдия Бъчваров - 8 бр. за 2014г. ; 4 бр. за 2015г.

КОНСТАТАЦИИ:
При извършената през 2016г. проверка относно приключване на

съдебните актове за проверявания период е установено, че голямата част от
актовете са постановявани в законовия 30- дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК
или в рамките на разумния срок по смисъла на чл. 13 ГПК. Всички съдии са
допуснали постановяване на съдебни актове извън законоустановения срок,
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като по - сериозно забавяне е било констатирано по решенията,
постановени от съдия Ивайло Бъчваров, който за 2014г. е просрочил 18 бр.
съдебни актове, като забавата е от 1 ден до близо 5 месеца, а един от
съдебните актове е постановен в 8 месечен срок.

През 2015г. е констатирано подобрение в срочността на
постановените съдебни решения на доклад на съдия Бъчваров – по 4 от
делата е допуснал просрочие в рамките на 3-4 месеца. През периода на
2016г. съдия Ивайло Бъчваров е подобрил значително работата си по
отношение на срочността при постановяване на съдебните актове и не е
допуснал просрочие.  Поради тази положителна тенденция в работата му,
проверяващият екип не е препоръчал предприемане на дисциплиниращи
мерки спрямо съдия Ивайло Бъчваров, но е направил съответната
препоръка и изискал допълнителни справки в тази насока.

Настоящата контролна проверка относно постановяване на
съдебните решения в едномесечния срок по чл. 235, ал.5 ГПК или в
двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, по дела образувани преди 01.01.2021г.
установи:

По дела, обявени за решаване през 2019 г.:
Съдия Япаджиева - 18 бр. просрочени съдебни решения;
Съдия Димитров - 40 бр. просрочени съдебни решения;
Съдия Бъчваров - 52 бр. просрочени съдебни решения.

Съдия
докладчик -
/общ брой
просрочени
решения

№ дело и правно основание Дата, на която
делото е
обявено за
решаване

Дата на
обявяване на
акта в книгата
за открити
заседания

Забава /в
месеци и
дни / след
едномесечн
ия срок по
чл. 235,ал.5
ГПК или
след
двуседмичн
ия срок по
чл. 316 ГПК

С-я Япаджиева
– 18 бр.

384/2018
302
Вещни искове и искания за разпределяне на
ползването на съсобствена вещ

17.1.2019 26.2.2019 10д
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194/2018
306
Искове по ЗУЕС

17.1.2019 17.4.2019 2м

192/2018
306
Искове по ЗУЕС

17.1.2019 23.4.2019 2м6д

672/2018
112
Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето,
ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на
съдействие по упражняване на права.

22.1.2019 1.3.2019 8д

828/2017
302
Вещни искове и искания за разпределяне на
ползването на съсобствена вещ

22.1.2019 12.6.2019 3м18д.

563/2018
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

7.2.2019 21.6.2019 3м14д

186/2018
302
Вещни искове и искания за разпределяне на
ползването на съсобствена вещ

12.2.2019 28.3.2019 14д

698/2018
206
Искове, основани на неоснователно
обогатяване

19.2.2019 17.5.2019 1м27д.

476/2018
201
Облигационни искове между съсобственици

19.2.2019 20.5.2019 2м

596/2018
104
Други искове по СК - отношения между
родители и деца, изменение на мерки
относно упражняване на родителски права;
лични отношения с близки и др.

21.2.2019 15.4.2019 23д

632/2018
206

21.2.2019 30.4.2019 1м8д
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Искове, основани на неоснователно
обогатяване

349/2018
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

21.2.2019 22.5.2019 2м

644/2018
102
Искове за развод и недействителност на
брака

26.2.2019 15.4.2019 18д

295/2017
501
Делба

11.6.2019 23.7.2019 12д

56/2016
300
ВЕЩНИ ИСКОВЕ
(300)

4.7.2019 27.9.2019 1м 25д

238/2018
302
Вещни искове и искания за разпределяне на
ползването на съсобствена вещ

3.9.2019 15.10.2019 12д

482/2019
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

26.9.2019 28.10.2019 2д

416/2019
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

8.11.2019 17.12.2019 9д

С-я Димитров –
40 бр.

380/2016
501
Делба

9.1.2019 27.8.2019
6м. 18д.

693/2018
706
Искове за защита срещу незаконно уволнение
и искове за отмяна на наложено наказание

23.1.2019 3.4.2019

1м.10д.
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„забележка” и „предупреждение за
уволнение”

678/2018
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

25.1.2019 11.9.2019

6м 19д.

599/2018
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

25.1.2019 12.9.2019

6м 17д.

34/2018
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

25.2.2019 16.9.2019

6м 13д

218/2018
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

6.3.2019 27.8.2019
4м 24д

224/2018
604 Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

06.03.2019 27.08.2019
4м 24д.

244/2018
604 Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

06.03.2019 27.08.2019
4м 24д.

247/2018
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

15.3.2019 27.8.2019

4м 15д

562/2018
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

27.3.2019 16.9.2019

4м 23д

205/2018
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

3.4.2019 19.9.2019

4м 19д.

24/2019 5.4.2019 24.9.2019 4м 22д.
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604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

717/2018
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

17.4.2019 27.8.2019

3м 10д

40/2019
203
Искове за обезщетение от деликт; иск за
вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

17.4.2019 30.8.2019
3м 13д.

180/2019
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

24.4.2019 2.9.2019

3м 11д.

77/2019
111
Производства по Закона за защита от
домашното насилие

15.5.2019 8.7.2019

24д

506/2018
306
Искове по ЗУЕС

15.5.2019 24.10.2019
4м 12д.

260/2019
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

31.5.2019 2.9.2019

2м 4д

261/2019
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

31.5.2019 2.9.2019

2м 2д

671/2018
200
ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

31.5.2019 28.10.2019
4м

248/2019
217

5.6.2019 13.9.2019
2м10д
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Искове по КЗ

150/2017
501
Делба

19.6.2019 17.9.2019
2м

783/2018
306
Искове по ЗУЕС

21.6.2019 3.9.2019
1м14

784/2018
306
Искове по ЗУЕС

21.6.2019 3.9.2019
1м14д

787/2018
306
Искове по ЗУЕС

21.6.2019 3.9.2019
1м14д

44/2019
203
Искове за обезщетение от деликт; иск за
вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

26.6.2019 28.10.2019

3м4д

291/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

10.7.2019 30.10.2019

2м22д

234/2019
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

11.9.2019 28.10.2019

17д

452/2019
102
Искове за развод и недействителност на
брака

11.9.2019 4.11.2019

24д

108/2018
211
Павлов иск

20.9.2019 30.10.2019
10д

75/2019
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

20.9.2019 6.11.2019

17д

488/2019 2.10.2019 4.11.2019 3д
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601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

554/2019
706
Искове за защита срещу незаконно уволнение
и искове за отмяна на наложено наказание
„забележка” и „предупреждение за
уволнение”

2.10.2019 12.11.2019

11д

664/2019
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

13.11.2019
1.4.2020/
13.04.2020

3м20д

839/2017
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

18.11.2019
2.4.2020/
13.04.2020

3м16д

21/2019
306
Искове по ЗУЕС

18.11.2019
2.4.2020/
13.04.2020

3м16д

304/2019
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

22.11.2019
8.4.2020/
13.04.202

3м18д

5/2019
101
Искове по СК - имуществени отношения
между съпрузи

22.11.2019 24.4.2020

4м 4д

79/2019
306
Искове по ЗУЕС

11.12.2019
2.4.2020/
13.04.2020

2м23д

677/2019
306
Искове по ЗУЕС

13.12.2019
9.4.2020/
13.04.2020

2м28д

С-я Бъчваров-
52 бр.

151/2018
217

9.1.2019 7.11.2019
9м2д
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Искове по КЗ

536/2018
306
Искове по ЗУЕС

14.1.2019 9.4.2019
1м25д

474/2018
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

16.1.2019 18.2.2019

3д

297/2017
501
Делба

16.1.2019 5.4.2019
1м19д

284/2018
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

16.1.2019 11.4.2019

1м25д

548/2018
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

20.2.2019 3.4.2019

12д

479/2018
306
Искове по ЗУЕС

25.2.2019 28.10.2019
7м 5д

461/2018
208
Искове за недействителност на правни
сделки

25.2.2019 31.10.2019

7м 8д

93/2018
302
Вещни искове и искания за разпределяне на
ползването на съсобствена вещ

1.4.2019 29.10.2019

6м1д

42/2019
112
Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето,
ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на
съдействие по упражняване на права.

10.4.2019 12.6.2019

1м3д

265/2019
103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

24.4.2019 12.6.2019
18д

240/2019 2.5.2019 25.10.2019 4м26д
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706
Искове за защита срещу незаконно уволнение
и искове за отмяна на наложено наказание
„забележка” и „предупреждение за
уволнение”

660/2018
105
Искове по СК - издръжка, изменение

15.5.2019 30.7.2019
1м 16д

719/2018
701
Искове за трудово възнаграждение

20.5.2019 23.10.2019
4м 3д

92/2019
206
Искове, основани на неоснователно
обогатяване

22.5.2019 1.8.2019

1м 11д

259/2019
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

10.6.2019 28.10.2019

3м 20д

266/2019
206
Искове, основани на неоснователно
обогатяване

10.6.2019 28.10.2019

3м 20д

338/2019
103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

12.6.2019 29.7.2019
17д

32/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

12.6.2019 30.10.2019

3м20д

162/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

12.6.2019 30.10.2019

3м20д

250/2019
102
Искове за развод и недействителност на
брака

26.6.2019 29.7.2019

3д
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251/2019
102
Искове за развод и недействителност на
брака

26.6.2019 29.7.2019

3д

586/2018
306
Искове по ЗУЕС

26.6.2019 1.8.2019
6д

598/2018
306
Искове по ЗУЕС

26.6.2019 1.8.2019
6д

183/2019
105
Искове по СК - издръжка, изменение

26.6.2019 1.8.2019
6д

692/2018
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

16.9.2019 21.11.2019

1м6м

286/2019

604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

16.9.2019 21.11.2019

1м6д

187/2019
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

16.9.2019
17.3.2020/
08.04.2020

5м3д

56/2019
213
Иск за обявяване на предварителен договор
за окончателен

25.9.2019 21.11.2019

27д

523/2019
103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

30.9.2019 7.11.2019
8д

167/2019
302
Вещни искове и искания за разпределяне на
ползването на съсобствена вещ

30.9.2019
23.3.2020/
08.04.2020

4м25д.
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329/2019
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

7.10.2019 21.11.2019

15д

786/2018
306
Искове по ЗУЕС

7.10.2019
20.3.2020/
08.04.2020

4м15д.

475/2019
206
Искове, основани на неоснователно
обогатяване

9.10.2019 20.11.2019

12д

666/2019
111
Производства по Закона за защита от
домашното насилие

9.10.2019 3.1.2020

1м 26д.

579/2019
103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

14.10.2019 20.11.2019
7д

25/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

16.10.2019
17.3.2020/
08.04.2020

4м3д

680/2019
103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

30.10.2019 20.12.2019
21д

679/2019
112
Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето,
ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на
съдействие по упражняване на права.

30.10.2019
27.3.2020/
08.04.2020

3м29д.

585/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

4.11.2019
27.3.2020/
08.04.2020

3м24д.

165/2019
105
Искове по СК - издръжка, изменение

25.11.2019
27.3.2020/
13.04.2020

3м3д

166/2019 25.11.2019 27.3.2020/ 3м3д
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211
Павлов иск

08.04.2020

197/2018
1300
ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

25.11.2019 1.7.2020
6м29д.

556/2019
306
Искове по ЗУЕС

9.12.2019 21.2.2020
1м14д

627/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

18.12.2019 6.2.2020
20д

631/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

18.12.2019 6.2.2020
20д

632/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

18.12.2019 6.2.2020
20д

634/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

18.12.2019 7.2.2020
21д

641/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

18.12.2019 7.2.2020
21д

644/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

18.12.2019 7.2.2020
21д

646/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

18.12.2019 7.2.2020
21д

648/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

18.12.2019 7.2.2020
21д

По дела, обявени за решаване през 2020 г.:
Съдия Япаджиева - 26 бр. просрочени съдебни решения;
Съдия Димитров - 50 бр. просрочени съдебни решения;
Съдия Бъчваров - 56 бр. просрочени съдебни решения.
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Съдия
докладчик -
/общ брой
просрочени
решения

№ дело и правно основание Дата, на която
делото е
обявено за
решаване

Дата на
обявяване на
акта в книгата
за открити
заседания

Забава /в
месеци и
дни / след
едномесечн
ия срок по
чл. 235,ал.5
ГПК или
след
двуседмичн
ия срок по
чл. 316 ГПК

С-я Япаджиева
– 26 бр.

777/2018
306
Искове по ЗУЕС

14.1.2020 20.2.2020
7д

179/2019
306
Искове по ЗУЕС

14.1.2020 24.2.2020
11д

755/2019
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

16.1.2020 24.2.2020

9д

91/2019
306
Искове по ЗУЕС

16.1.2020 26.2.2020
11д

11/2019
306
Искове по ЗУЕС

16.1.2020 2.3.2020
16д

113/2019
306
Искове по ЗУЕС

16.1.2020 12.3.2020
26д

159/2019
306
Искове по ЗУЕС

16.1.2020 13.3.2020
27д

759/2018
306
Искове по ЗУЕС

16.1.2020
17.3.2020/
13.04.2020

1м

774/2018 16.1.2020 3.4.2020/ 1м18д
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306
Искове по ЗУЕС

13.04.2020

808/2019
206
Искове, основани на неоснователно
обогатяване

20.2.2020
25.3.2020/
13.04.2020

4д

13/2019
306
Искове по ЗУЕС

20.2.2020
1.4.2020/
13.04.2020

11д

225/2018
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

20.2.2020 13.4.2020

23д

10/2019
306
Искове по ЗУЕС

25.6.2020 21.9.2020
1м 28д

885/2019
306
Искове по ЗУЕС

25.6.2020 2.11.2020
3м10д

845/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

30.6.2020 21.9.2020

1м23д

957/2019
501
Делба

20.8.2020 20.11.2020
2м

189/2020
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

1.9.2020 27.11.2020

1м27д

593/2019
302
Вещни искове и искания за разпределяне на
ползването на съсобствена вещ

1.9.2020 5.3.2021

4м25д

219/2020
102
Искове за развод и недействителност на
брака

17.9.2020 19.10.2020

2д
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171/2020
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

17.9.2020 18.12.2020

2м1д

956/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

16.11.2020 30.12.2020

14

353/2020
306
Искове по ЗУЕС

8.12.2020 18.2.2021
1м12

ГД 20202160100414/19.08.2020
0112-1 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето,
ЗБЖИРБ и ЗСП
Производства по оказване на съдействие по
упражняване на права.
чл. 530 – 607 ГПК; чл.26-чл.30 ЗЗДетето;
чл.3, ал.2 ЗБЖИРБ,  чл.16в ЗСП

13.10.2020 24.11.2020 12д

ГД 20202160100430/26.08.2020
0306-1 Искове по ЗУЕС
чл. 38 ЗУЕС, чл. 48-51 ЗУЕС, чл. 6 ЗУЕС

08.12.2020 27.01.2021 20д

ГД 20202160100515/16.09.2020
0306-1 Искове по ЗУЕС
чл. 38 ЗУЕС, чл. 48-51 ЗУЕС, чл. 6 ЗУЕС

08.12.2020 11.01.2021 4д

223/2020
302 Вещни искове и искания за разпределяне
на ползването на съсобствена вещ

15.12.2020 19.05.2021 4м4д

С-я Димитров –
50 бр.

158/2019
306
Искове по ЗУЕС

8.1.2020
2.4.2020/
13.04.2020

1м25д

15/2019
306
Искове по ЗУЕС

10.1.2020
6.4.2020/
13.04.2020

1м27д

320/2018
502
Искове, свързани с възстановяване на
запазена част от наследство

10.1.2020 24.4.2020

 2м15д
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386/2018
208
Искове за недействителност на правни
сделки

17.1.2020 24.4.2020

2м8д

760/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

5.2.2020 10.3.2020
4д

766/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

5.2.2020 10.3.2020
4д

767/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

5.2.2020 10.3.2020
4д

770/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

5.2.2020 10.3.2020
4д

774/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

5.2.2020 10.3.2020
4д

775/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

5.2.2020 10.3.2020
4д

691/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

5.2.2020 16.4.2020

1м11д

443/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

7.2.2020
9.4.2020/
13.04.2020

1м2д

683/2019
200
ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

12.2.2020 24.4.2020
1м12

801/2019
306
Искове по ЗУЕС

14.2.2020
3.4.2020/
13.04.2020

19д

803/2019
306
Искове по ЗУЕС

14.2.2020
3.4.2020/
13.04.2020

19д
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810/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

26.2.2020 16.4.2020

20д

625/2019
208
Искове за недействителност на правни
сделки

28.2.2020 1.2.2021

7м2д

След
обявяването
за
решаване,
постъпила
на
10.3.2020г.
молба за
поправка на
протокол .
с.з. на
10.06.2020 с
което
допуска
поправка
–минус
90дни

782/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

5.3.2020
7.4.2020/
13.04.2020

3д

502/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

6.3.2020 16.4.2020

11д

960/2019
306
Искове по ЗУЕС

20.5.2020 24.6.2020
5д

619/2019
306
Искове по ЗУЕС

20.5.2020 26.6.2020
7д

869/2019 29.5.2020 30.6.2020 2д
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604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

191/2020
111
Производства по Закона за защита от
домашното насилие

10.6.2020 27.7.2020

17д

972/2019
306
Искове по ЗУЕС

8.7.2020 6.4.2021
8м2д

206/2020
111
Производства по Закона за защита от
домашното насилие

19.8.2020 7.10.2020

19д

506/2018
306
Искове по ЗУЕС

19.8.2020 10.11.2020
1м23д

821/2019
302
Вещни искове и искания за разпределяне на
ползването на съсобствена вещ

19.8.2020 7.4.2021

6м11д

151/2020
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

26.8.2020 10.11.2020

1м 16д

55/2020
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

25.9.2020 14.4.2021

5м21д

169/2020
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

25.9.2020 15.4.2021

5м 22д

287/2020
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен

2.10.2020 16.4.2021

5м 16д
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иск за нищожност на съдебно решение

625/2020
103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

13.11.2020 27.1.2021
1м 15д

654/2020
112
Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето,
ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на
съдействие по упражняване на права.

27.11.2020 8.2.2021

1м 13д

675/2020
103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

2.12.2020 27.1.2021
26д

747/2020
103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

16.12.2020 21.1.2021
6д

760/2020
112
Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето,
ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на
съдействие по упражняване на права.

18.12.2020 9.2.2021

23д

ГД 20202160100502/14.09.2020
0111-1 Производства по Закона за защита от
домашното насилие
ЗЗДН

13.11.2020 08.02.2021 1м 27д

ГД 20202160100507/15.09.2020
0102-1 Искове за развод и недействителност
на брака
чл. 318 ГПК

16.12.2020 18.02.2021 1м 4д

689/2018
501 Делба

18.12.2020 01.06.2021 4м14д

733/2019
302 Вещни искове и искания за разпределяне
на ползването на съсобствена вещ

16.10.2020 29.04.2021 5м 14д

923/2019
214 Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

21.10.2020 29.04.2021  5м9д

948/2019
214 Иск за реално изпълнение на договорно

04.11.2020 29.04.2021  4м 21д
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задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

971/2019
306 Искове по ЗУЕС

14.10.2020 27.04.2021 5м 14д

99/2020
604 Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

13.11.2020 19.05.2021 5м7д

197/2020
604 Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

14.10.2020 27.04.2021 5м14д

210/2020
601 Установителен иск за
право/правоотношение; установителен иск за
факт; установителен иск за нищожност на
съдебно решение

04.11.2020 05.05.2021 5м2д

334/2020
214 Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

04.12.2020 05.05.2021 4м2д.

369/2020
604 Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

04.11.2020 05.05.2021 5м2д

ГД 20202160100486 0306-1 Искове по ЗУЕС
чл. 38 ЗУЕС, чл. 48-51 ЗУЕС, чл. 6 ЗУЕС

16.12.2020 07.05.2021 3м22д

ГД 20202160100517 0306-1 Искове по ЗУЕС
чл. 38 ЗУЕС, чл. 48-51 ЗУЕС, чл. 6 ЗУЕС

16.12.2020 07.05.2021 3м22д

С-я Бъчваров-
56 бр.

851/2019
103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

13.1.2020 20.2.2020
8д

694/2019
105
Искове по СК - издръжка, изменение

13.1.2020 20.2.2020
8д

718/2019
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

13.1.2020 21.2.2020

9д

563/2019
104

15.1.2020 10.6.2020
3м 27д
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Други искове по СК - отношения между
родители и деца, изменение на мерки
относно упражняване на родителски права;
лични отношения с близки и др.

690/2019
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

20.1.2020
27.3.2020/
08.04.2020

1м7д

859/2019
112
Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето,
ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на
съдействие по упражняване на права.

20.1.2020 30.4.2020

2 м11д

228/2019
705
Искове за имуществена отговорност на
работника/служителя

20.1.2020 21.5.2020

3м 2д

206/2019
203
Искове за обезщетение от деликт; иск за
вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

27.1.2020 16.6.2020

3м21д.

727/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

10.2.2020
27.3.2020/
09.04.2020

16д

813/2019
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

10.2.2020 30.4.2020

1м 20д

505/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

10.2.2020 14.5.2020

2м4д

678/2019
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от

10.2.2020 22.5.2020

2м 12д



72

неизпълнение на договорно задължение

498/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

10.2.2020 15.1.2021

10м5д

763/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

11.2.2020
27.3.2020/
08.04.2020

15д

765/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

11.2.2020
27.3.2020/
08.04.2020

15д

768/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

11.2.2020
27.3.2020/
08.04.2020

15д

772/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

11.2.2020
27.3.2020/
08.04.2020

15д

773/2019
701
Искове за трудово възнаграждение

11.2.2020
27.3.2020/
08.04.2020

15д

723/2019
102
Искове за развод и недействителност на
брака

12.2.2020
27.3.2020/
08.04.2020

14д

300/2018
206
Искове, основани на неоснователно
обогатяване

12.2.2020 25.6.2020

3м 14д

12/2020
103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

17.2.2020
27.3.2020/
08.04.2020

9д

807/2019
213
Иск за обявяване на предварителен договор
за окончателен

17.2.2020 30.4.2020

1м 13д

668/2019
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен

24.2.2020 13.5.2020

1м19д
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иск за нищожност на съдебно решение

57/2020
1017
Предоставяне на срок за приемане или отказ
от наследство по искане на заинтересовано
лице

27.5.2020 1.7.2020

5д

86/2020
1017
Предоставяне на срок за приемане или отказ
от наследство по искане на заинтересовано
лице

27.5.2020 2.7.2020

6д

799/2019
306
Искове по ЗУЕС

27.5.2020 2.7.2020
6д

2/2020
102
Искове за развод и недействителност на
брака

1.7.2020 3.8.2020

3д

111/2020
105
Искове по СК - издръжка, изменение

1.7.2020 4.8.2020
4д

102/2020
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

1.7.2020 4.8.2020

4д

87/2020
701
Искове за трудово възнаграждение

1.7.2020 4.8.2020
4д

727/2018
206
Искове, основани на неоснователно
обогатяване

1.7.2020 13.11.2020

3м 13д

226/2018
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

8.7.2020 10.11.2020

3м2д

251/2018
604

8.7.2020 10.11.2020
3м2д
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Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

305/2020
103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

3.8.2020 6.10.2020
1м3д

693/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

5.8.2020 13.1.2021

4м 09д

347/2020
112
Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето,
ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на
съдействие по упражняване на права.

12.8.2020 4.11.2020

1м24д

220/2020
706
Искове за защита срещу незаконно уволнение
и искове за отмяна на наложено наказание
„забележка” и „предупреждение за
уволнение”

2.9.2020 5.11.2020

1м4д

378/2020
112
Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето,
ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на
съдействие по упражняване на права.

16.9.2020 4.11.2020

19д

930/2019
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

30.9.2020 15.1.2021

2м16д

479/2018
306
Искове по ЗУЕС

5.10.2020 7.4.2021
5м2д

141/2020
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

5.10.2020 9.4.2021

5м4д

540/2020 16.10.2020 21.1.2021 2м5д
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103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

139/2020
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

19.10.2020 9.2.2021

2м20д

60/2020
102
Искове за развод и недействителност на
брака

19.10.2020 2.4.2021

4м13д

531/2020
103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

26.10.2020 8.1.2021
1м12д

238/2020
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

9.11.2020 17.2.2021

2м10д

168/2020
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

9.11.2020 18.2.2021

2м11д

170/2020
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

9.11.2020 18.2.2021

2м11д

630/2020
103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

16.11.2020 6.1.2021
21д

164/2020
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

16.11.2020 11.1.2021

26д

195/2020
604

16.11.2020 11.1.2021
26д
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Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

886/2019
213
Иск за обявяване на предварителен договор
за окончателен

16.11.2020 10.3.2021

2м24

676/2020
103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

2.12.2020 6.1.2021
5д

137/2020
105
Искове по СК - издръжка, изменение

2.12.2020 8.1.2021
7д

248/2020
302
Вещни искове и искания за разпределяне на
ползването на съсобствена вещ

9.12.2020 5.2.2021
28д

ГД 20202160100478/09.09.2020
0601-1 Установителен иск за
право/правоотношение;
установителен иск за факт;
установителен иск за нищожност на съдебно
решение
чл. 124 ГПК, чл.415, чл. 424 ГПК, чл. 439
ГПК, чл. 254 – 255 ГПК /отм./, чл. 270, ал. 2
ГПК и др.

02.12.2020 19.02.2021 1м19д

По 33 бр. дела в колона „Дата на обявяване на акта в книгата за
открити заседания“ има вписани две дати, както следва: дата на акта/ дата
на обвяване на акта, като периода е изчислен спрямо дата на акта.
Решенията са били обявени по-късно поради забраната по Решенията от 15-
16.03.2020г. на Съдийската колегия на ВСС за вписване на изготвени
съдебни актове и функционирането на новата система.

По дела, образувани преди 01.01.2021г. и обявени за решаване през
настоящата година:

Съдия Япаджиева – 13 бр. просрочени съдебни решения;
Съдия Димитров - 34 бр. просрочени съдебни решения;
Съдия Бъчваров – 25 бр. просрочени съдебни решения.
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Съдия
докладчик -
/общ брой
просрочени
решения

№ дело и правно основание Дата, на която
делото е
обявено за
решаване

Дата на
обявяване на
акта в книгата
за открити
заседания

Забава /в
месеци и
дни / след
едномесечн
ия срок по
чл. 235,ал.5
ГПК или
след
двуседмичн
ия срок по
чл. 316 ГПК

НАСЯ И.
ЯПАДЖИЕВА
-13бр.

728/2019
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

16.2.2021 25.5.2021 2м8д

196/2020
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

19.1.2021 31.3.2021 1м10

147/2020
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

19.1.2021 30.3.2021 1м10д

621/2020
306
Искове по ЗУЕС

23.3.2021 21.5.2021 29д

365/2020
601
Установителен иск за право/правоотношение;
установителен иск за факт; установителен
иск за нищожност на съдебно решение

19.1.2021 16.3.2021 26д

538/2019
306
Искове по ЗУЕС

7.1.2021 26.2.2021 20д

624/2020
306
Искове по ЗУЕС

22.4.2021 9.6.2021 18д

750/2020 21.1.2021 10.3.2021 18д
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206
Искове, основани на неоснователно
обогатяване

768/2020
800
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

18.2.2021 6.4.2021 17д

733/2020
214
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

23.2.2021 8.4.2021 14д

571/2020
306
Искове по ЗУЕС

20.4.2021 3.6.2021 14д

651/2020
213
Иск за обявяване на предварителен договор
за окончателен

23.3.2021 29.4.2021 7д

2020160100498
0212-1 Иск за разваляне на договор с предмет
вещно право върху недвижим имот и др.
договори;иск за отмяна на дарение

05.01.2021 17.03.2021 1м.10д.

ДИМИТЪР М.
ДИМИТРОВ –
34бр/

699/2020
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

13.1.2021 21.5.2021 3м18д.

661/2020
306
Искове по ЗУЕС

27.1.2021 12.5.2021 2м15д

744/2020
306
Искове по ЗУЕС

3.2.2021 12.5.2021 2м8д

572/2020
306
Искове по ЗУЕС

3.2.2021 10.5.2021 2м6д

573/2020
306

3.2.2021 10.5.2021 2м6д
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Искове по ЗУЕС

555/2020
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

12.3.2021 3.6.2021 1м23д

611/2020
306
Искове по ЗУЕС

19.3.2021 4.6.2021 1м17д

623/2020
306
Искове по ЗУЕС

19.3.2021 4.6.2021 1м17д

156/2019
306
Искове по ЗУЕС

2.4.2021 9.6.2021 1м8д

186/2019
306
Искове по ЗУЕС

2.4.2021 9.6.2021 1м8д

212/2019
306
Искове по ЗУЕС

2.4.2021 9.6.2021 1м8д

640/2020
204
Искове по ЗОДОВ

10.3.2021 17.5.2021 1м8д

772/2018
306
Искове по ЗУЕС

2.4.2021 8.6.2021 1м7д

776/2018
306
Искове по ЗУЕС

2.4.2021 8.6.2021 1м7д

782/2018
306
Искове по ЗУЕС

2.4.2021 8.6.2021 1м7д

9/2019
306
Искове по ЗУЕС

2.4.2021 8.6.2021 1м7д

23/2019
306
Искове по ЗУЕС

2.4.2021 8.6.2021 1м7д

35/2019 2.4.2021 8.6.2021 1м7д
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306
Искове по ЗУЕС

78/2019
306
Искове по ЗУЕС

2.4.2021 8.6.2021 1м7д

112/2019
306
Искове по ЗУЕС

2.4.2021 8.6.2021 1м7д

249/2018
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

2.4.2021 7.6.2021 1м6д

768/2018
306
Искове по ЗУЕС

2.4.2021 7.6.2021 1м6д

667/2020
306
Искове по ЗУЕС

7.4.2021 9.6.2021 1м3д

806/2020
306
Искове по ЗУЕС

7.4.2021 9.6.2021 1м3д

809/2020
306
Искове по ЗУЕС

7.4.2021 9.6.2021 1м3д

810/2020
306
Искове по ЗУЕС

07.04.2021 10.06.2021 1м4д

975/2019
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

17.3.2021 17.5.2021 1м

20202160100409
0604-1 Искове за установяване съществуване
на вземане по издадена заповед за
изпълнение

06.01.2021 10.05.2021 3м4д

20202160100482
0306-1 Искове по ЗУЕС

13.01.2021 10.05.2021 2м27д
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352/2020
306 Искове по ЗУЕС

23.4.2021
10.06.2021 18д

850/2020
306 Искове по ЗУЕС

23.4.2021
10.06.2021 18д

898/2020
302 Вещни искове и искания за разпределяне
на ползването на съсобствена вещ

21.4.2021 14.06.2021 24д

20202160100431
0306-1 Искове по ЗУЕС

07.04.2021 10.06.2021 1м4д

20202160100484
0306-1 Искове по ЗУЕС

09.04.2021 10.06.2021 1м2д

ИВАЙЛО Й.
БЪЧВАРОВ -
25бр.

590/2020
604
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

24.2.2021 7.6.2021 2м13д

756/2020
112
Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето,
ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на
съдействие по упражняване на права.

20.1.2021 9.4.2021 1м19д

ЧГД 766/2020
1006
Приемане и отказ от наследство

20.1.2021 6.4.2021 1м16д

ЧГД 767/2020
1006
Приемане и отказ от наследство

20.1.2021 6.4.2021 1м16д

634/2020
206
Искове, основани на неоснователно
обогатяване

8.2.2021 7.4.2021 28д

822/2020
103
Искове по СК - развод по взаимно съгласие

8.2.2021 7.4.2021 28д

841/2020
102
Искове за развод и недействителност на

8.2.2021 7.4.2021 28д
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брака

20202160100397
0217-1 Искове по КЗ

20.01.2021 08.06.2021 3м18д

20202160100441

0111-1 Производства по Закона за защита от
домашното насилие

08.02.2021 11.06.2021 3м5д

20202160100513

0102-1 Искове за развод и недействителност
на брака

24.02.2021 10.06.2021 2м26д

940/2019
214 Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

8.2.2021

15.06.2021 3м7д

30/2020
203 Искове за обезщетение от деликт; иск за
вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

18.1.2021
15.06.2021 3м27д

291/2020
306 Искове по ЗУЕС

20.1.2021
16.06.2021 3м26д

292/2020
306 Искове по ЗУЕС

20.1.2021
16.06.2021 3м26д

354/2020
306 Искове по ЗУЕС 28.4.2021

17.06.2021 20д

569/2020
306 Искове по ЗУЕС

10.2.2021
16.06.2021 3м6д

570/2020
306 Искове по ЗУЕС

15.3.2021
16.06.2021 2м1д

670/2020
306 Искове по ЗУЕС

10.2.2021
16.06.2021 3м6д

742/2020
306 Искове по ЗУЕС

15.3.2021
17.06.2021 2м1д

20202160100518
 0306-1 Искове по ЗУЕС

10.02.2021 16.06.2021 3м6д

20202160100485 24.02.2021 16.06.2021 2м22д
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0306-1 Искове по ЗУЕС

20202160100428
0306-1 Искове по ЗУЕС

14.04.2021 17.06.2021 1м13д

20202160100516
0306-1 Искове по ЗУЕС

28.04.2021 17.06.2021 20д

20202160100432
 0306-1 Искове по ЗУЕС

28.04.2021 17.06.2021 20д

20202160100514
 0306-1 Искове по ЗУЕС

28.04.2021 17.06.2021 20д.

Информацията за просрочени, непостановени съдебни решения към
деня на започване на проверката по обявени за решаване дела, образувани
преди 01.01.2021г, по съдии е следната:

Съдия Япаджиева – 1 бр.;
Съдия Димитров - 6 бр.;
Съдия Бъчваров – 28 бр.

В хода на проверката бяха обявени част от просрочените съдебни
актове по обявени за решаване дела, образувани преди 01.01.2021г. и
към 24.06.2021г. информацията по съдии е следната:

Съдия Япаджиева – 0 бр.;
Съдия Димитров - 0 бр.;
Съдия Бъчваров – 21 бр.

Съдия докладчик
-/общ брой
просрочени
решения без
постановен с.акт

№ дело и правно основание

Дата на с.з.,
когато делото
е обявено за

решаване

Забава /в дни и
месеци/ към

посочената дата,
след едномесечния
срок по чл. 235,ал.5

ГПК или след
двуседмичния срок

по чл. 316 ГПК

ИВАЙЛО Й.
БЪЧВАРОВ –
21 бр.

372/2015
500 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН
(400)

26.10.2020 6м28д
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841/2017
604 Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

17.5.2021 7д

842/2017
604 Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

10.5.2021 14д

217/2018
604 Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

10.5.2021 14д

221/2018
604 Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

17.5.2021 7д

246/2018
604 Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

17.5.2021 7д

752/2018
306 Искове по ЗУЕС

17.5.2021 7д

755/2018
306 Искове по ЗУЕС

10.5.2021 14д

758/2018
306 Искове по ЗУЕС

17.5.2021 7д

766/2018
306 Искове по ЗУЕС

10.5.2021 14д

775/2018
306 Искове по ЗУЕС

17.5.2021 7д

779/2018
306 Искове по ЗУЕС

17.5.2021 7д

33/2019
306 Искове по ЗУЕС

17.5.2021 7д

34/2019
306 Искове по ЗУЕС

10.5.2021 14д

89/2019
306 Искове по ЗУЕС

17.5.2021 7д

114/2019
306 Искове по ЗУЕС

17.5.2021 7д

157/2019
306 Искове по ЗУЕС

17.5.2021 7д

160/2019
306 Искове по ЗУЕС

17.5.2021 7д
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Видно от предоставената информация и извършената на място
проверка, налице е отрицателна тенденция. По отношение на срочността
при постановяване на съдебните актове се констатира влошаване на
показателя при двама от съдиите, особено по отношение на съдия Бъчваров.

Според ръководството на съда най - често забавянето е по дела,
които са с по висока фактическа и правна сложност, включително и по
дела, специфични за района – дела по Закона за управление на етажната
собственост с усложнена фактическа обстановка и събиране на голям обем
доказателства. Постигнатото добро  качество при резултатите от
инстанционния контрол е допълнителен фактор, който председателя на
съда сочи, че следва да се вземе предвид.

На следващо място в становището на ръководството е отбелязано
обстоятелството, че съдиите в РС-Поморие разглеждат граждански и
наказателни дела на 100 % разпределение и това допълнително усложнява
дейността им. В РС - Поморие няма възможност за обособяване на две
отделения. Липсата на специализация несъмнено води до необходимост от
отделяне на повече време и това също е фактор, който влияе  на срочността.
Разглеждането на граждански и наказателни дела макар да изисква повече
време и усилия, не се е отразило върху качеството на постановените актове
и това е видно от предоставената информация за резултатите от
инстанционния контрол. Отбелязано е, че специализация е невъзможна не
само поради малкия щат, но и поради голямата разлика в постъплението на
граждански и наказателни дела, като в последните години се наблюдава
намаляване на наказателните дела и увеличаване броя на гражданските
дела.

По отношение на констатираното през 2020г. следва да се отбележи,
че важен фактор е и обявеното в страната извънредно положение заради
пандемията от Covid-19.

545/2019
211 Павлов иск

19.5.2021 5д

573/2019
604 Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за изпълнение

24.2.2021 3м

840/2020
214 Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

19.5.2021 5д
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Установено бе, че през проверяваните години 2019г. и 2020г.
председателят на съда е предприел следните административни мерки за
контрол по отношение на срочността при постановяване на съдебните
актове: всеки месец са изисквани справки за  приключилите  дела с
непостановени актове; справките са предоставяни на всеки съдия и са
публикувани в служебната папка на съда; провеждани са разговори за
преодоляване на забавата, обсъждани са еднотипни дела с цел недопускане
на противоречива съдебна практика. При установяване на по - големи
просрочия при обявяване на съдебните решения, са изготвяни
индивидуални планове на съдиите, които са ги допуснали.

В края на проверката – 24.06.2021г. съдия Япаджиева и съдия
Димитров нямат непостановени просрочени съдебни актове. Съдия
Бъчваров не е постановил решенията по 21 обявени за решаване дела, със
забава от 5 дни до 3 месеца. По – голяма забава съдия Бъчваров е допуснал
по едно дело за делба на негов доклад -  гр. дело № 372/2015г. Същото е
обявено за решаване в о.с.з. на  26.10.2020г. и към 24.06.2021г. няма
постановено решение - забавата при постановяване на съдебния акт възлиза
на 6 месеца и 29 дни.

С оглед установеното в хода на контролната проверка относно
срочността при постановяване на съдебните решения ще бъде направена и
съответната препоръка.

Изпълнение на дадената препоръка № 7 на акта, според която
председателят на РС -  Поморие да издаде нарочна заповед,  с която на
основание чл. 337 ЗСВ да не разрешава ползването на платен годишен
отпуск преди съответният съдия да изготви всички свои актове и да
върне делата, които са му възложени, да регламентира условията при
получаване на целеви парични награди (допълнителни средства за
материално стимулиране, ако такива са предвидени по съответния ред)
на всеки магистрат и съдебен служител в РС - Поморие, като ги
обвърже с конкретните, индивидуално постигнати резултати през
съответната година, както и да осъществява контрол по изпълнението
й:

КОНСТАТАЦИИ:
Председателят на съда през 2010г. е издал  Заповед № 96/14.07.2010

г. за въвеждане на Правила за условията и реда за ползване на платен
годишен отпуск от персонала в РС-Поморие, като е контролирал нейното
изпълнение. В края на 2020г. е издадена нова Заповед № 218/31.12.2020 г.
на председателя на РС-Поморие, според която съдия, който не е изготвил
актовете в законосъобразните срокове не може да ползва повече от 5 дни



87

платен годишен отпуск, освен при изключителна необходимост.
Препоръката е изпълнена.

Със Заповед № 138/18.11.2011г. на председателя на съда са
регламентирани условията при получаване на целеви парични награди /
допълнителни средства за материално стимулиране/ на всеки магистрат и
служител в PC – Поморие. Заповедта не е отменяна, но със Заповед №
151/09.11.2018г. на председателя Нася Япаджиева е изменена, като е
запазен текстът по т. 6.3., според който магистрати, забавили изготвянето
на своите актове и връщането на възложените дела с повече от 12 месеца,
могат да бъдат лишени от получаване на премии след преценка на
цялостната им професионална дейност за съответния период. С цитираната
заповед са отменени предходните два текста по т.6.1 и т.6.2 - за забава
повече от 4 месеца и повече от 8 месеца.

Изпълнение на дадената препоръка № 8 на акта, според която
председателят на РС - Поморие да упражни правомощията си по чл. 80,
ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на което да
запознае всички съдии и съдебни служители с констатациите, да се
анализират изводите и да се обсъди предприемането на мерки за
изпълнение на препоръките по акта:

КОНСТАТАЦИИ:
Общо събрание на РС-Поморие е проведено на 13.07.2016г. и на

него е обсъден акта, предприети са мерки за изпълнение на препоръките.
Обсъдена е и анализирана практиката на съдиите по посочените в акта
въпроси, с цел избягване на пропуски и противоречия. Препоръката е
изпълнена.

Наред с направените по-горе констатации при проверката на
отделните видове граждански дела и изпълнение на отделните
препоръки, дадени с акта за резултатите от извършената плановата
комплексна проверката в Районен съд – Поморие по гражданските
дела за периода 01.01.2014г. – 31.12.2015г., ИВВС прави следните
обобщени констатации, изводи и препоръки по настоящата контролна
проверка:

Анализът на направените по-горе констатации води до извода, че
голямата част от препоръките, дадени с Акт за резултати от извършена
комплексна планова проверка в Районен съд - Поморие по граждански дела,
в периода 30.05.2016г. – 03.06.2016г., в изпълнение на Заповед № ПП-01-
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35/26.05.2016 г. на главния инспектор на ИВСС, са изпълнени вследствие
на което по повечето от показателите е налице подобряване работата на
съдиите в РС-Поморие.

Делата са образувани и разпределяни в деня на депозиране на
книжата в съда, съобразно изискванията на ПАС. Разпределението на
гражданските дела е извършвано по електронен път, на случаен принцип,
от съдебен служител, а протоколът за избор на докладчик е приложен на
първата страница по всяко едно от тях.

От проверените искови производства, образувани през 2019г. и
2020г. и неприключили към момента на проверката се установи, че съдът е
действал с необходимата бързина. Всички искови молби са регистрирани
незабавно, а делата са образувани в деня на подаването им в съда. По
всички проверени дела са приложени протоколи от избор на докладчик,
подписани от разпределящ служител. Физически делата са предавани на
съдията веднага след образуването им. Върху исковите молби е положен
печат за образуване, с подпис на председателя. Администрирани са с
бързина като първите разпореждания са постановени в деня на
образуването, на следващия ден, или най-късно след 6 дни. С
определенията по чл. 140 ГПК са изготвяни проекти на доклад, допускани
са доказателствата и събирането на нови доказателства, насрочвани са
открити съдебни заседания в рамките на един, два месеца. Определенията
са постановявани от три до двадесет и два дни след депозиране на отговора
по исковата молба или след изтичане на срока за отговор, а по изключение
(гр.д. № 101/2020г.) - два месеца и две седмици след изтичане на срока за
отговор на исковата молба. Съдебните заседания са провеждани ритмично,
а когато се е налагало събирането на допълнителни доказателства, са
отлагани за след месец. Спазени са разпоредбите на чл. 140 ГПК като съдът
се е произнасял в з.з. с определение по всички предварителни въпроси и по
допускане на доказателствата. Съдът се е произнасял по доказателствените
искания, насрочвал е делото в открито заседание и е съобщавал на страните
проекта си за доклад по делото. Препоръката е изпълнена.

С оглед на констатациите по част от делата, е препоръчително да се
спазват нормите на чл. 149,ал.2 ГПК и на  чл. 360а ЗСВ.

Проверените дела с кратки процесуални срокове са администрирани
своевременно, съобразно изискванията на законодателя по глава Двадесет и
пета Бързо производство. По част от проверените дела са засегнати права и
интереси на малолетни и непълнолетни деца и компетентната Дирекция
“Социално подпомагане“ по постоянния и настоящ адрес на детето е била
уведомена за представяне на становище или социален доклад, съгласно чл.
15,ал.6 ЗЗДт. Препоръката за спазване на цитираната разпоредба на ЗЗДт е
била изпълнявана. Същата констатация бе направена и при проверка на
делата, образувани и разглеждани по реда на Закона за защита от
домашното насилие. Гражданските дела, образувани по молби за защита от
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домашно насилие са образувани в деня на постъпване на молбата в съда.
Разпределяни са на съдия - докладчик в деня на образуването им. Съдиите,
в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗЗДН, са се произнасяли
незабавно по постъпилите молби и са насрочвали открито съдебно
заседание в едномесечния срок по чл. 18, ал. 4 от ЗЗДН, като в някои
случаи о.с.з. е насрочвано и в по-кратък срок – 20 дни.

Когато молбата е съдържала данни за пряка и непосредствена
последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице /по
почти всички от проверените дела/, съдът на основание чл. 18, ал.1 от ЗЗДН
в закрито заседание без призоваване на страните, е издавал заповед за
незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата, най-често
в същия ден на депозиране на молбата по чл. 8 ЗЗДН в съда.
Производството е провеждано в едно съдебно заседание, по изключение –
по едно от проверените дела – 4 о.с.з., насрочвани до един месец. По делата
е спазвана нормата на чл. 15, ал.6 ЗЗДт. и съдът е уведомявал
компетентната ДСП по настоящия адрес на детето за представяне на
становище или социален доклад. Във всички случай съдът е налагал на
извършителя на домашното насилие глоба в рамките на посочения от чл. 5,
ал. 4 ЗЗДН размер, като по всички проверени дела наложената глоба е в
размер на 200 лв.

Препоръчително е по делата да се съдържат копия от издадените
заповеди за незабавна защита и заповеди за защита, съобразно изискването
по чл. 38, т.16 ПАС, според което съдебният служител в служба "Съдебно
деловодство" оставя копия от изходящите документи, които се съхраняват
към съответните съдебни дела или папки, като прави съответните
отбелязвания върху копието.

По проверените дела, съдът е налагал мярката по чл. 5, ал. 1, т. 1 от
ЗЗДН и е задължавал ответника да се въздържа от извършване на домашно
насилие спрямо пострадалото/ите лице/а. Наред с мярката по чл. 5, ал. 1, т.
1 от ЗЗДН и в сходна фактическа обстановка, съдът е налагал и мерките по
чл.  5,  ал.  1,  т.  2  и т.  3  от ЗЗД.  Мярката по чл.  5,  ал.  1,  т.5  ЗЗДН,  с която
извършителят на насилието е задължен да посещава специализирани
програми  и по чл. 5, ал. 1, т.6 ЗЗДН – насочване на пострадалите лица към
програми за възстановяване, не са налагани от РС-Поморие в описаните в
констативната част производства.

Решенията не са обявявани в открити съдебни заседания, съобразно
изискването на чл. 15, ал. 1 от ЗЗДН, която практика е препоръчително да
се обсъди и промени.
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Издавана е и заповед за защита от домашно насилие, съгласно чл.
15, ал. 2 от ЗЗДН, която ведно с решението е връчвана на страните и е
изпращана служебно до съответното РУ на МВР - Поморие.

По отношение на мерките за защита от домашно насилие следва да
се отбележи, че при налагането им съдът се е водил от характера, тежестта
и вида на насилието, осъществено от ответника, като е определял
подходяща мярка за всеки конкретен случай. Мерките имат защитен и
превантивен характер, насочени са към обезпечаване от страна на
държавата на сигурността и здравето на пострадалото от извършителя лице
и са превенция по отношение на посегателства в рамките на семейството
или домакинството. В този смисъл, би могло районните съдии да обсъдят и
евентуални възможности за подобряване ефективността на
правораздавателната им дейност по този вид дела и по-широкото прилагане
на всички предвидени от законодателя мерки по чл. 5, ал. 1 от ЗЗДН, в това
число задължението за извършителя на насилието да посещава
специализирани програми и насочване на пострадалите лица към програми
за възстановяване и то доколкото тези програми за превенция и защита от
домашно насилие и програми, осигуряващи помощ на пострадалите лица са
изработени и е създадена добра реална организация за тяхното изпълнение
в гр. Поморие. Препоръката по този вид дела е изпълнена.

Проверените по реда на бързото производство дела са
администрирани, движени и приключвани според разпоредбите на чл. 311,
чл. 312 и чл. 315 ГПК и чл. 316 ГПК, с констатираните минимални
изключения. Всички бързи производства са образувани и разпределяни в
деня на подаване на исковата молба в съда. Веднага след разпределението
им делата са предавани на съдията-докладчик. Не съществува различие в
акта, с който съдът обявява доклада по делото и насрочва о.с.з., каквато
практика бе установена при извършената предходна комплексна планова
проверка - част от съдиите постановяват определение, а други -
разпореждане по чл.  312,  ал.2  ГПК.  В хода на настоящата проверка бе
констатирано, че съдът постановява определения, с които се произнася по
доказателствата и доказателствените искания, съобщава доклада на
страните, насрочва делото в о.с.з. и дава указания. Същевременно, на ОС
през 2016г. съдиите, обсъждайки дадените с предходния акт препоръки, са
решили да постановяват разпореждане по чл. 312 ГПК.

Констатирано бе, че по всички проверени дела е изготвян доклад,
според изискването по чл. 312 ГПК. В повечето случаи съдът се е
произнасял по допустимостта на представените с исковата молба
доказателства, съгласно чл. 312, ал.1, т.4 ГПК, но бяха констатирани и
случаи, при които съдът ги е приемал още с акта за насрочване.
Законодателят с цитираната норма е задължил съда да се произнася по
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доказателствените искания, като допуска доказателствата, които са
относими, допустими и необходими и впоследствие, в първото по делото
редовно о.с.з. – да ги приеме с протоколно определение, след като
участниците в производството са се запознали с тях и са имали възможност
евентуално да направят възраженията си.

Триседмичният срок, в който съдът насрочва първото съдебно
заседание, съгласно чл. 312, ал.1, т.1 ГПК, е спазван. Съдебното дирене е
приключвало обикновено в едно до две съдебни заседания, проведени през
кратки интервали от време. В повечето случаи е спазвано изискването по
чл. 315, ал.2 ГПК – съдът е посочвал деня, в който ще обяви решението си.

Обявената дата е спазвана, като в някои случаи съдебният акт е
постановен и по-рано, преди изтичане на двуседмичния срок по чл. 316
ГПК.

Част от проверените от този вид дела са обжалвани и въззивната
инстанция е упражнила инстанционен контрол. По делата се установи, че са
издавани и изпълнителни листове, за което е правено отбелязване върху
постановените решения, според изискването по чл. 406, ал.3 ГПК.

По  делата, по които са засегнати права и интереси на малолетни и
непълнолетни деца, компетентната ДСП по постоянния и настоящия адрес
на детето е била уведомена за изпращане на представител или за
депозиране на социален доклад, съобразно чл. 15, ал.6 от Закона за закрила
на детето. Препоръката е изпълнена.

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

От анализа на извършената проверка се установи, че броя на делата
с отменен ход по същество за двете проверявани години в РС-Поморие се е
запазил – 4 бр. дела, на доклад на съдия Япаджиева. Причините за отмяна
на определенията, с които е даван ход по същество са: липса на
пълномощно за процесуално представителство, констатирано от съда в
срока за произнасяне, наличие на основания за спиране на производството
поради висящ преюдициален спор и смърт на ответника, необходимост от
допълнително изясняване на фактите или по молба на страните за
сключване на спогодба. По едно от тези дела, след отмяната на хода по
същество производството е започнало отначало, с разпореждане по чл. 131
ГПК, а поради необходимостта от събиране на нови доказателства и
обявеното в страната извънредно положение, производството е приключило
шест месеца след постановяване на определението за отмяна на хода по
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същество. По друго от проверените дела, определението, с което е отменен
хода по същество е постановено близо 8 месеца след обявяване на делото за
решаване. Препоръчително е по-задълбочено проучване на делата преди
приключване на съдебното дирене и даване на ход по същество, с цел
недопускане забава на съдопроизводството, в интерес на страните в
процеса.

Проверката установи, че за проверявания период броя на
постановените отводи по гражданските дела на съдиите от РС-Поморие се
е увеличил спрямо предходния проверяван период. Това се обуславя от
обстоятелството, че през 2020г. по всички производства, по които има
постановени отводи на съда, са се отвели всички съдии. При проверените
дела се установи, че съдът се е отстранявал от разглеждане на делото, на
основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, поради наличието на обстоятелства и с
мотивирани определения, в които са изложени подробни аргументи,
сочещи, лични, роднински, колегиални или приятелски отношения със
страна по делото. След отвеждане на всички състави, производството е
прекратявано и делото е изпращано в ОС-Бургас за определяне на
компетентен съд за разглеждането му. Препоръката е изпълнена.

При проверката на ч.гр.дела, образувани по молби с правно
основание чл. 390 и сл. от ГПК – обезпечение на бъдещ иск, бе
констатирано, че съдебните актове са постановени в срока по чл. 395, ал.2
ГПК – в деня на подаването на молбата. В кориците на делата са
приложени протоколи за случаен избор, подписани от разпределящия
служител. Спазена е родовата и местна подсъдност по чл. 390, ал.1 от ГПК.
Изследвани са кумулативно дадените предпоставки за уважаване на
молбите по чл. 390 от ГПК. Съдът е извършвал проверка дали иска е
допустим и вероятно основателен и е преценявал доколко поисканата
обезпечителна мярка е адекватна на обезпечителната нужда. Видно от
постановените определения по проверените ч.гр.дела, бъдещите искове са
индивидуализирани, с оглед преценка на тяхната вероятна основателност и
защита правата на ответника. Препоръчително е по делата да се съдържат
копия от издадените обезпечителни заповеди, съобразно изискването по чл.
38, т.16 ПАС, според което съдебният служител в служба "Съдебно
деловодство" оставя копия от изходящите документи, които се съхраняват
към съответните съдебни дела или папки, като прави съответните
отбелязвания върху копието. В случая, върху копието на издадената
обезпечителна заповед би следвало служителят да отбелязва датата на
връчването й на молителя, вместо върху оригинала на постановеното
определение.
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По проверени дела са представени доказателства за предявен иск в
срок, а при неизпълнение с определение в з.з. съдът, на основание чл. 390,
ал.3 ГПК, е отменял допуснатото обезпечение, поради непредставено
доказателство за предявен иск в определения срок. По всички проверени
ч.гр.дела е определян едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск,
като съдът е посочвал, че срокът тече от момента на постановяване на
определението. Практиката на съда е съобразена с ГПК и с Тълкувателно
решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК.

Проверката на частни граждански дела по чл. 410 ГПК констатира,
че всички производства са образувани в деня на подаване на заявлението.
Спазена е местната подсъдност по чл. 411, ал.1 ГПК. Всички заповеди са
издадени в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК - в деня след подаване на
заявлението или в рамките на тридневния срок. Спазват се и разпоредбите
на чл. 415, ал. 2 ГПК и чл. 416 ГПК, като след влизане на заповедта в сила,
съдът е издавал изпълнителен лист и е отбелязвал това върху заповедта. От
проверените частни граждански дела по чл. 417 от ГПК се установи, че
съдът е прилагал разпоредбата на чл. 418, ал.2, изр. 2-ро ГПК – налице е
надлежно отбелязване върху заповедта за незабавно изпълнение и върху
документите, послужили като основание за издаване на изпълнителен лист.
Съдът е постановявал разпореждането, с което е издавана заповедта за
изпълнение от един до три дни след подаване на заявлението.
Постановявано е незабавно изпълнение съгласно разпоредбата на чл. 418,
ал. 1 ГПК и е издаван изпълнителен лист. При извършената контролна
проверка се установи, че пропуските са отстранени, по всички дела е
налице надлежно отбелязване върху заповедта за незабавно изпълнение и
върху документа, послужил като основание за издаване на изпълнителен
лист. Всички оригинални документи са налични по делата. Препоръката е
изпълнена.

Анализът на данните за срочността при постановяване на съдебните
актове води до извод за влошаване на показателя при двама от съдиите,
особено по отношения на съдия Бъчваров. По отношение на
констатираното през 2020г. следва да се отбележи,  че важен фактор е било
и обявеното в страната извънредно положение заради пандемията от Covid-
19. Проверяващият екип установи, че през проверяваните години  - 2019г. и
2020г. председателят на съда е предприел административни мерки за
контрол по отношение на срочността при постановяване на съдебните
актове: изисквани са ежемесечно справки за  приключилите  дела с
непостановени актове; справката са предоставяни на всеки съдия и са
публикувани в служебната папка на съда; провеждани са разговори за
преодоляване на забавите, обсъждани са еднотипни дела с цел недопускане
на противоречива съдебна практика. При установяване на по – голяма
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забава при постановяване на решенията са изготвяни индивидуални
планове на съдиите, допуснали просрочия.

В края на проверката – 24.06.2021г. съдия Япаджиева и съдия
Димитров нямат непостановени просрочени съдебни актове, а съдия
Бъчваров не е обявил решенията по  21 бр. обявени за решаване дела на
негов доклад, със забава от 5 дни до 3 месеца. Забава над тримесечния срок
съдия Димитров е допуснал по едно дело за делба, което е обявил за
решаване в о.с.з. на 26.10.2020г. и към 24.06.2021г. няма постановен
съдебен акт - забавата възлиза на 6 месеца и 29 дни.

С оглед установеното в хода на контролната проверка относно
срочността при постановяване на съдебните решения ще бъде направена и
съответната препоръка.

По някои от проверените дела отново се констатираха ръкописни
актове на съдията - докладчик, без изискуемата форма и съдържание на
акта. Тази практика следва да бъде променена. Председателят на РС-
Поморие, съобразно нормата на чл. 360а ЗСВ, според която органите на
съдебната власт извършват удостоверителни изявления, издават актове и
извършват всички други предвидени в закона процесуални действия в
електронна форма, следва да издаде нарочна заповед с точен регламент,
чието изпълнение последствие да контролира.

С оглед правомощията на ИВСС по чл. 58 ЗСВ, ще бъдат направени
и конкретни препоръки, с цел отстраняване на допуснати пропуски и
подобряване организация на дейността по движение и приключване на
гражданските дела в РС – Поморие.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И
ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ КОНКРЕТНИ

                                         ПРЕПОРЪКИ:

1. Председателят на РС - Поморие да продължи усилията
си за подобряване на организацията на административната дейност,
както и на дейността по подреждане и съхранение на книжата по
делата, съобразно изискванията на ПАС, както и на дейността по
приключване на гражданските дела и срочността при постановяване
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на съдебните актове. В изпълнение на чл. 360а ЗСВ да издаде заповед,
чието спазване да контролира;

2.  Съдиите от РС - Поморие да продължат стремежа си към
подобряване на работата си, отчетен в хода на контролната проверка,
при движението и приключването на бързите производства, както и да
спазват законовоустановения срок за постановяване на съдебните
решения - чл.  235, ал.5 ГПК,  които според чл.  12 и чл.  210, т.1 ЗСВ са
задължителни за тях.  Председателят на РС - Поморие да изпрати до
ИВСС в срок до 15.01.2022г. подробна справка за непостановените в
законоустановения срок решения по гр. дела за периода от  01.07.2021г.
до 31.12.2021г., съдържаща дата на о.с.з., в което делото е обявено за
решаване, датата, на която е постановено решението или датата към
която решението е просрочено, но все още не е постановено и забава,
изчислена в месеци и дни след изтичане на законоустановения срок за
обявяване на съдебното решение. Справката да съдържа име,
длъжност и подпис на изготвилия справката служител, подпис на
председателя на РС-Поморие и печат на съда;

3. Всички съдии от РС - Поморие да спазват нормите на чл.
149, ал.2 и чл. 315, ал.2 ГПК, както и да извършват задълбочено
проучване по делата преди обявяване на устните заседания за
приключени и даване ход по същество, в интерес на страните в
процеса, с цел недопускане неоснователно забавяне на съдебното
производство и изплащане на обезщетения за забавено правосъдие по
реда на глава 3а ЗСВ;

4. Председателят на РС - Поморие да упражни правомощията
си по чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ, като свика Общо събрание на съда, на
което да запознае съдиите и съдебните служители с констатациите, да
се анализират изводите, да се обсъдят направените препоръки, в това
число и спазването на чл. 15, ал. 1 от ЗЗДН и да се предприемат мерки
за изпълнение на препоръките.

Срок за изпълнение на препоръките:
На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям

срок до един месец (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на
препоръките, с изключение на препоръките, за които съобразно закона
срокът е постоянен.

Настоящият акт да се изпрати на председателя на РС - Поморие,
който в тридневен срок от получаването му да запознае с него съдиите и да
уведоми писмено главния инспектор на ИВСС за изпълнението на
задължението си, като изпрати и списък с дата и подпис на всеки от
проверяваните съдии.



B eAHoceAMzqeH cpoK or [3TI4qaHe Ha cpoKa 3a r43rrbJr'eHr.re Ha
lpelopbKLITe, Ha ocHoBaHI4e ul. 58, a*2, v."n np. c an.4 3CB, npeAceAareJrrr HaPC-rlorraoprae cJreABa Aa yBeAoMrd [r4cMeHo ruraBHV, r4Hc[e*Top HaI4ucuerropara KbM BCC 3a [peArrp]rerr,rre MepKr4 B rd3rrbJrHeHue Ha
IIperopbKnTe.

cnel r43TuqaHe Ha cpoKa rto rur. 5g, an. 3, usp.2-po 3cB - rrplr rrlnrca Ha
rIocrbrII'IJII4 B63paxeEvIfl, a ilpu rrocrbrrr,rJrr4 TaKUBa - CJreA [por43gacrHero Ha
ruIaBHI4t pIHcrIeKTop ua I4BCC, axtrt BeAHo c Bb3paxentflTav pe[reHr{rra noTfx Ha rraBHplq I4HCTIeKTOp Ia ce r43[parrr Ha eJreKTpoHeH HOCI{TeJr Ha
csL^itct<ara KoJreru-rl Ha B[crura.f, crAe6eH cbBer, 3a cBeAeHr4e v Ha
npeAceAareJur Ha oc Eyprac, c nperopbKa npeABr4A AaAeHure My
trpaBoMoulLrfl, c'brJraaHo qJr. 86, an. l, r. 6 3cB aa v3Bspruu rlrJrocrHa rrpoBepKa
HA OpraHr{3arlr4rra Ha 4efiuocrra Ha cr/{uvrre or pc_flovopue v tlpz
neo6xoAr'tMocr B 3aBI'IcI4Mocr or pe3yJrrara rrpr4 npoBepKara Aa B3eMe BcrrrrKr4
B53MOXHI4, eQerrnnHr,r MepKr{ no orHorrreuue pa6orara Ha c6r1rp11e e pc_
flouopue, c orJreA HeAorrycKaHe B 6rAeule ui zalasa rpr4 ABr,rxeHr.rero v
npr4KlrorrBaHeTo Ha tpaxAaHcKI{Te AeJra.

I,IHCIIEKTOP:

TEOAOPA H ffi
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