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СТРАТЕГИЯ
ЗА НАМАЛЯВАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА И РАЗРАБОТВАНЕ НА
ВРЕМЕВИ СТАНДАРТИ
В РАЙОНЕН СЪД – ЛОМ

Управлението на движението на делата е строго управленски процес.

Осъществява се чрез координация на съдебните процедури и ресурси, с цел

своевременно движение на делата от тяхното образуване до решаването им.

Този процес се осъществява на първо място от административния

ръководител на съда и административния секретар. Впоследствие пряката

отговорност поема съдията – докладчик и съдебният служител, обработващ

делото. За да се  постигне наистина ефективно управление на делата,

съдебните и чисто административните процедури трябва да се разглеждат като

единна система.

Съдебната администрация е един от катализаторите в цялостния процес

на правораздаване и също следва да заеме отговорното си място при

своевременната обработка на едно дело.



ПОЛЗИ ОТ НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА :

1. за магистратите:
 Подобряване организацията на времето

 Подобряване качеството на работа

 Намаляване на натовареността

 Увеличаване на възможността за постигане на честен и справедлив

резултат от всяко дело

 Спестяване на бюджетни средства и време

 Отделяне на време за други важни области като сложни дела

 Намаляване на стреса

 Повишаване на удовлетвореността и професионалното развитие на

съдиите.

2. за страните в процеса:
 Повишаване на увереността, че ще има справедлив и честен процес

 Намаляване на несигурността

 Намаляване на разноските

 Намаляване на стреса

3. за обществеността:
 Повишаване на доверието в съдебната система

 Закрила на обществения интерес

 Повишаване на вероятността да се търси правосъдие по съдебен ред.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

І. Диференцирано управление на движението на делата.
Гражданските дела са разделени, според тяхната сложност и с оглед

времето, необходимо за разглеждането им в три основни групи дела – леки,
стандартни и тежки.

Движението на делата във всяка една от групите се разделя на четири
времеви периода, както следва:

 първи период - от получаване на исковата молба до образуване на

дело;



 втори период – времето от образуване на делото до първото

съдебно заседание;

 трети период – времето от първото съдебно заседание до следващо

такова, при необходимост от отлагане на делото;

 четвърти период – времето от последното съдебно заседание до

постановяване на решението.

ІІ.Видове дела и времеви периоди на движението им. Срокове.

1. Леки граждански дела (дела, които се разглеждат в открито съдебно

заседание и при които няма размяна на книжа), без усложнения.

 първи период - от постъпване на исковата молба в съда

до докладването й на съответния съдия - докладчик - срок 3
работни дни при редовна искова молба или до 3 работни
дни от отстраняване на нередовностите по исковата молба.

Причини, водещи до забавяне през този период:

- нередовна исковата молба;

- голям брой дела, рефлектиращ върху работата на съдиите;

- почивни и празнични дни;

- отсъствие на съдията докладчик;

Този срок се отнася за редовна исковата молба, в случаи когато няма

усложнения и отклонения от типичното развитие в процеса и обхваща времето,

необходимо за входирането на исковата молба, определянето на съдия-

докладчик, запознаване на последния с исковата молба, образуването й в дело.

В случай на нередовна искова молба и необходимост от отстраняване на

недостатъци по исковата молба, срокът, необходим за този период, би бил

между 10 дни и 2 седмици, предвид законоустановения едноседмичен срок,

който съдът е длъжен да даде на страната за отстраняване на нередовностите

по исковата молба, в т.ч. и времето, необходимо за връчване на съобщението

на страната.

В Районен съд – Лом постъпилите искови молби се докладват на

Председателя на съда за образуването им и разпределянето чрез ЦСРД в деня

на постъпване или най-късно на следващия ден. Искови молби по които няма

внесена държавна такса се оставят без движение и в този случай периодът от

време, касаещ проверка на редовността на исковата молба, респ. молбата по

охранителните производства, е част от втория период – времето от образуване



на делото до насрочване на първото съдебно заседание.

 втори период – времето от докладване на исковата молба на

съдията –докладчик до насрочване на първото съдебно

заседание - срок 1 месец, когато е без усложнение и 2
месеца при усложнения.

Причини , водещи до забавяне през този период:
- отстраняване на нередовности по исковата молба;

- нередовно призоваване на ответник;

- необходимост от назначаване на особен представител;

- голям брой дела;

- проблеми с нередовното   връчване   на призовки   и   съобщения

(особено от длъжностни лица в кметствата на малки населени

места);

- натоварени графици на съдията;

В случаи когато има нередности по исковата молба и е необходимо

оставянето й без движение от съдия докладчика, вторият период включва и

времето,  необходимо  за отстраняване  на тези нередовности  на  исковата

молба, което би го удължило с още 1-2 седмици (естествено, това време не

влиза в първия период – той е до 1 ден).

 трети период – времето от първото съдебно заседание до

следващото такова, при необходимост от отлагане на делото -

срок от 2 седмици до 2 месеца.

Причини, водещи до забавяне през този период:
- поведение на страните във връзка със събиране на

доказателствата;

- -несвоевременно получаване на съдебни удостоверения за

снабдяване с доказателства, находящи се у трети лица;

- не внасяне в срок на депозити за вещи лица;

- ангажираност на пълномощниците на страните;

- натоварен график на съдията-докладчик;

- заболяване на страна и нейния пълномощник;

- неявяване на допуснати свидетели;

- ненамиране на свидетел на посочения адрес;



 четвърти период – времето от последното съдебно
заседание до постановяване на решението – срок 1 месец
(този срок е законоустановен).

2. Стандартни граждански дела:

 първи период – времето от постъпването на исковата молба

в съда до докладването й на съдия-докладчика - срок до3
работни дни при редовна искова молба или до 3 работни
дни от отстраняване на нередовностите.

Причини, водещи до забавяне през този период:
- нередовна искова молба;

- голям брой дела, рефлектиращ върху работата на съдиите;

- почивни и празнични дни;

- отсъствие на съдията докладчик;

- погрешно посочена подсъдност;

Този срок се отнася за редовна искова молба, в случаи, когато няма

усложнения и отклонения от типичното развитие в процеса и обхваща времето,

необходимо за входирането на исковата молба, определянето на съдия-

докладчик, запознаване на последния с исковата молба, образуването й в дело

и насрочване на съдебно заседание.

В случай на нередовна искова молба и необходимост от отстраняване на

недостатъци по исковата молба, срока,  необходим за този  период, би бил

между 10 дни и 2 седмици, предвид законоустановения едноседмичен срок,

който съдът е длъжен да даде на страната за отстраняване на нередовностите

по исковата молба, в т.ч. и времето, необходимо за връчване на съобщението

на страната.

Други възможни усложнения на този етап, които биха могли да доведат до

необходимост от по дълъг период от време преди образуване на делото, са:

необходимост от представяне на данъчна оценка, когато делото е с предмет

недвижим имот, скица от Агенция по кадастъра или при някои дела

необходимост исковата молба да бъде вписана. В този случай, горепосочения

първи период, би продължил от 2 седмици до 1 месец.

Тук също важи посоченото в първия период при леки граждански дела, по

отношение на съдилищата, при които този първи период не включва проверка

на редовността на исковата молба – продължителността на този първи период

е до 1 ден, а времето, необходимо за отстраняване на  нередовности на



исковата молба са част от втория период.

Евентуалните причини за забавяне могат да се търсят най-вече в

техническото обработване на делото през този етап – входиране на исковата

молба, разпределение по състави и образуване в дело.

• втори период – времето от изтичане срока за отговор от всички

ответници до насрочване на делото - срок до 3 месеца – при дела без

усложнения, но с евентуална нередовност на исковата молба, и до 6 месеца -

при усложнения.

Причини, водещи до забавяне през този период:
- продължително събиране на доказателства;

- несвоевременно изчерпване на доказателствени искания;

- смърт на страна;

- нередовности по исковата молба;

- забавяне при връчване на преписи от исковата молба на ответника и

срокът за отговор на последния;

- необходимото време, в случай че ответникът не живее на адреса,

ищецът да представи удостоверение за адресната му регистрация;

- подаване на насрещни искови молби;

- проблеми с нередовното връчване на призовки и съобщения (особено от

длъжностни лица в кметствата на малки населени места);

- несвоевременно връщане на призовките в съда;

- натоварени графици на съдията;

- призоваване чрез Държавен вестник.

 трети период – времето от първо съдебно заседание до следващо

такова, при необходимост от отлагане на делото - срок от 1 до 2 месеца.

Причини, водещи до забавяне през този период:
- необходимост от по-голям срок за изготвяне на заключения от вещи

лица;

- поведение на страните във връзка със събиране на доказателствата -

несвоевременно получаване - на съдебни удостоверения за снабдяване

с доказателства, находящи се у  трети лица, невнасяне в срок на

депозити за вещи лица;

- ангажираност на пълномощниците на страните;

- натоварен график на съдията;



- заболяване на страна и нейния пълномощник;

- несвоевременно изготвяне на заключение от вещи лица;

- неявяване на вещо лице в съдебно заседание;

- неоснователни отводи и откази на вещи лица да изготвят заключения;

- проблеми с намиране на вещо лице с необходимата специалност;

- неявяване на допуснати свидетели;

- не намиране на свидетел на посочения адрес;

Причини за отлагането на делата и насрочване на второ и следващи
заседания:

- отлагане за нови доказателства ;

- на някои места в страната съществува остър недостиг от

компетентни вещи лица;

- неявяване на свидетел или вещо лице;

- молба за отлагане поради наличие на обективни пречки за

явяване на страната и нейният пълномощник.

 четвърти период – времето от последното съдебно заседание до

постановяване на решението - 1месец (срокът е законоустановен) за по-

голямата част от делата, а за делата, разглеждани по реда на „Бързо

производство” – 2 седмици (срокът е законоустановен).

3. Сложни граждански дела, в т. ч. делби и други производства, при които

процедурата е усложнена с оглед нормативната уредба (срок от 6 месеца до 2

години – при развитие на производството без усложнения и над 2 години до 4 и

повече години – при усложнения в производството, в т.ч. процедура по

обжалване на съдебните актове, постановени в хода на производството и

развиване на административни процедури по обособяване на отделни

урегулирани поземлени имота, обособяване на отделни, самостоятелни

жилищни обекти (чл. 201 – чл. 203 от ЗУТ).

Причини, водещи до забавяне през този период:
- необходимост от по-голям срок за изготвяне на заключения от вещи

лица;

- поведение на страните във връзка със събиране на доказателствата -

несвоевременно получаване на съдебни удостоверения за снабдяване с



доказателства, находящи се у трети лица, невнасяне в срок на депозити за

вещи лица;

- ангажираност на пълномощниците на страните;

- натоварен график на съдията-докладчик;

- заболяване на страна и нейния пълномощник;

- множество страни и местожителството им;

- оспорване на документи и разрешаване на преюдициални спорове;

- обжалване на решението по допускане на делбата;

- несвоевременно изготвяне на заключение на вещи лица;

- неявяване на вещо лице в с.з.;

- неоснователни отводи и откази на вещи лица да изготвят заключения;

- усложнените процедури при обособяване на самостоятелни имоти по

проектите, дадени в заключенията на вещи лица.

При сложните граждански дела, в това число делби, и други, при които

процедурата е усложнена с оглед нормативната уредба,  не могат да се

обособят в чист вид етапи, както при горепосочените видове дела, с оглед

специалната им и много усложнена процедура.

При делбите са налице законоустановени две отделни фази, като в

първата фаза по допускането на делбата би могло, макар и много условно да

се посочи, че са налице фазите, важащи за стандартните дела, като се имат

предвид изключително често срещаните усложнения, свързани с множеството

обективно и субективно съединени искове и възражения по редица

преюдициални въпроси, имащи значение за произнасяне по основния въпрос

на производството – между кои страни, за кои вещи и при какви квоти да се

допусне делбата.

Във втората фаза на делбеното производство, с оглед специфичните

процедури, които се развиват, не могат да се обособят етапи, както при другите

видове граждански дела – леки и стандартни.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
І. Диференцирано управление на движението на делата.

Наказателните дела са разделени на три основни групи:



- наказателни дела /по общия ред/, приключващи в едно
съдебно заседание,
- наказателни дела, приключващи в две или три съдебни заседания
- наказателни дела приключващи с повече от три съдебни заседания.

Движението на този тип дела е разделено на няколко етапа, които са

характерни за всички наказателни дела, без оглед на тяхната сложност, а

именно:

 първи период – времето от постъпване на акта, основаващ образуването

на съответния вид дело, до докладването на съдия-докладчика;

 втори период – времето от постъпването на делото при съдията-докладчик,

до постановяване на разпореждането;

 трети период – времето от насрочването на делото, до първото съдебно

заседание;

 четвърти период – времето от първото съдебно заседание, до последното

такова.

 пети период – времето от последното съдебно заседание, до

постановяването на мотивите към съответния съдебен акт.

Съответно при наказателните дела от първата група отделните етапи са

четири, тъй като се провежда само едно съдебно заседание.

ІІ.ВИДОВЕ ДЕЛА И ВРЕМЕВИ ПЕРИОДИ НА ДВИЖЕНИЕТО ИМ. СРОКОВЕ.

 Първият период, през който преминават и трите типа наказателни дела е
времето от постъпване на акта, основаващ образуването на
съответния вид дело, до докладването на съдията - докладчик. Този

срок обхваща технологичното време необходимо за входиране на акта,

обуславящ образуването на наказателното дело, определянето на съдията -

докладчик и докладването на последния на постъпилите материали - срок 3
дни.

Причини водещи до забавяне на делата в този етап от тяхното
развитие са:

- отсъствието или служебната ангажираност на

административния ръководител, извършващ разпределението на делата;



- отсъствие на съдията докладчик;

- постъпването на обвинителни актова в края на работния ден;

- лоша организация при разпределение на делата по случайния принцип;

- липса на добра организация в деловодството;

- почивни и празнични дни;
- недобрата кадрова обезпеченост - липса на достатъчен брой служители,

обработващи новопостъпващите дела.

Единственото усложнение на този етап от съдопроизводството, което

може да доведе до забавяне, е свързано с отвод на вече определения съдия-

докладчик. В тези случай следва да започне да тече нов тридневен срок, в

който делото да се докладва на административния ръководител за повторно

разпределение и след определяне на новия съдия-докладчик делото да му

бъде докладвано.

• Вторият период на развитие на наказателните дела е също характерен

и за трите типа наказателни дела и обхваща времето от постъпване на делото

при съответния съдия -докладчик до постановяване на разпореждането - срок 5

дни.

Този срок се отнася до редовни документи, основаващи образуването на

съответния вид дело и обхваща времето необходимо за запознаване на

съдията-докладчик с обвинителния акт и доказателствата, събрани в хода на

досъдебното производство, обсъждане на въпросите по чл. 248 НПК,

респективно проверка редовността на частната тъжба, или жалбата по реда на

чл. 59 ЗАНН, образуването им в дело, респективно постановяване на

разпореждане за прекратяване на съдебното или наказателното производства

по реда на чл. 249 и чл. 250 НПК или разпореждане за отказ да се образува

НЧХД или НАХД.

В случай на нередовна частна тъжба, молба или жалба и необходимост от

отстраняване на недостатъците й, срокът необходим за този период би бил

различен, като в него се включва определеният срок за изправяне на

нередовностите и времето необходимо за връчване на съобщението на

страната.



Причини, водещи до забавяне продължителността на този период са:
- правна и/или фактическа сложност на делото или голям обем

доказателства събрани в хода на -досъдебното производство, изискващи по -

голям период за запознаване на съдията с тях;

- неравномерно постъпване на делата във времето;

- служебната ангажираност на докладчика или отсъствието му поради

болест или командировка;

- наличието на множество официални празници или почивни дни;

- съдебна ваканция;

- недобра професионална квалификация или организация на работата на

съответния съдия;

- липсата на контрол от страна на административния ръководител;

- оставяне на делото без движение до внасяне на изискуемата държавна

такса или забавяне от страна на административно-наказващия орган при

изпращане на административно - наказателната преписка, в случаите, в които

жалбата е подадена директно до съда .

В случаите на фактическа и/или правна сложност, и/или голям обем на

събраните в хода на досъдебното производство доказателства срокът

съответно се удължава на десет работни дни. При установяване на

нередовност на частната тъжба, молбата или жалбата, или при

некомплектоване на жалбата с административно-наказателната преписка

срокът   за   постановяване   на разпореждането   на   съдията-докладчик   за

изправяне на нередовностите е два работни дни. След изправяне на

нередовностите започва да тече един от посочените два срока - пет работни

дни в общия случай, съответно десет работни дни в случай на фактическа и/

или правна сложност.

 Третия период, през който преминават  и трите типа наказателни

дела, е времето от насрочване на делото до първото съдебно заседание -
срок около 1.5 месец.

В случаите на необходимост от възлагане на съдебна поръчка,
съответно срокът се удължава с около шест месеца.



Причини водещи до забавяне на делата в този етап от тяхното
развитие са:

- натовареност на съответния съдебен състав, липса на свободни

съдебни секретари;

- неравномерно постъпление на делата във времето;

- затруднения при призоваване на участниците в процеса, предвид

липсата на актуални адреси и телефони;

- необходимост от издирване на лица с неустановено местоживеене;

- в случай на починал пострадал или преобразувано или заличено

юридическо лице

- необходимост от установяване на техните наследници, респективно

правоприемници;

- съдебна ваканция.

 Четвъртият период от развитието на наказателните дела обхваща времето

от първото съдебно заседание до последното такова. Този период е

характерен само за наказателните дела, приключващи с две, три или повече

съдебни заседания срок - до два месеца между отделните съдебни

заседания, като в зависимост от броя на проведените съдебни заседания по

конкретното дело се определя и общата продължителност на периода.

Причините, водещи до забавянето на делата в този период са:
- проблеми свързани с призоваването;

- проблеми по повод взаимодействието между съда и други институции;

- проблеми свързани със страните;

- проблеми свързани със събиране на доказателства;

В случай на усложнения, свързани със събирането на доказателства

изискващи по - продължителен период от време - възможност за удължаване

на срока между отделните съдебни заседания до нормативно установения срок

в чл. 271, ал. 10 НПК, а именно до три месеца. Определението на съда, с което

се дава по-дълъг срок, следва изрично да се мотивира в тази насока.

• Петият период от развитието на трите типа наказателни дела обхваща

времето от последното съдебно заседание до постановяването на мотивите

към съответния съдебен акт - срок до 30 дни.



Причините, водещи до забавянето на този етап от процеса се
определят като:

- фактическа и/или правна сложност на делото, голям обем на събрания

доказателствен материал, който следва да бъде обсъден;

- висока натовареност на съдията-докладчик, включително големият брой

дела, които се приключват с окончателен съдебен акт за кратък срок от време,

служебни ангажименти свързани с по-кратките законоустановени срокове за

образуване, разглеждане и приключване на дела постъпили по време на

дежурства;

- неравномерно постъпление на делата във времето;

- продължително отсъствие на съдии в малките съдилища и забавяне в

назначаването на заместници и/или на нови съдии, което води до значително

нарастване натовареността на останалите на работа съдии;

- липса на добра организация на работата на съответния съдия;

- липса на контрол от страна на административния ръководител на съда;

- стремеж да се изготвят прекомерно подробни мотиви.

ВРЕМЕВИ СТАНДАРТИ

Времевите стандарти представляват времеви рамки за своевременно

приключване на делата. Целта на времевите стандарти, като административна

насока в процеса на правораздаване, използвана при управлението на делата,

е да подобри правораздаването, като насърчава своевременно решаване на

всички въпроси, които се поставят пред съда. Стандартите определят цели за

всички постъпващи дела, а не определянето на срокове само за някои от тях.

Те трябва да бъдат прилагани справедливо, практично и гъвкаво и не бива да

се тълкуват като основание за санкции срещу даден съд или съдия, а като

стандарти с препоръчителен характер.

Необходимост от времеви стандарти :
- да бъде подобрена организацията на времето на съдиите и да се

създаде възможност за разглеждане на по-голям брой дела;



- чрез своевременно разрешаване на накърнените интереси на

гражданите и другите участници в процеса да се увеличи доверието им в

съдебната система;

- да се намали натовареността на съдиите;

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Леки граждански дела / когато делото е без усложнения/:

ПЕРИОД ВРЕМЕВИ
СТАНДАРТ

І-ви период: времето от постъпване на исковата

молба в съда до докладването й на съответния съдия-

докладчик

до 3 работни дни при
редовна искова молба или

до 3 работни дни от
отстраняване на
нередовностите

ІІ-ри период: времето от докладване на исковата

молба на съдията-докладчик до насрочване на първото

съдебно заседание

1 месец без

усложнения

2      месеца при

усложнения

ІІІ-ти период: времето от първото по делото

съдебно заседание до следващото такова при

необходимост от отлагане на делото

От 2 седмици до 2
месеца

ІV-ти период: времето от последното съдебно

заседание до постановяване на решението

1 месец – срокът е

законоустановен



Стандартни граждански дела:

ПЕРИОД ВРЕМЕВИ СТАНДАРТ

І-ви период: времето от постъпването

на исковата молба в съда до докладването й

на съответния съдия-докладчик

до 3 работни дни при
редовна искова молба или до

3 работни дни от
отстраняване на
нередовностите

ІІ-ри период: времето от изтичане срока на

отговор от всички ответници до насрочване на

делото

3 месеца - без усложнения,

но с евентуална нередовност на

исковата молба

6 месеца – при усложнения

ІІІ-ти период: времето от първото по делото

съдебно заседание до следващото такова при

необходимост от отлагане на делото

от 1 до 2 месеца

ІV-ти период: времето от последното

съдебно заседание до постановяване на

решението

1 месец – срокът е

законоустановен

Бързи производства по глава ХХV от ГПК:
ПЕРИОД ВРЕМЕВИ СТАНДАРТ

І-ви период: времето от

разпределението на исковата молба в съда до

докладването й на съответния съдия-докладчик

до 1 работен ден

ІІ- ри период: времето от получаване

на отговор на исковата молба от ответника, респ. от

изтичане на срока за това до насрочване на първото

съдебно заседание

до 3 седмици (срокът е

законоустановен)

ІІІ-ти период: времето от първото по делото

съдебно заседание до следващото такова при

необходимост от отлагане на делото

От 2 седмици до 1 месец

ІV-ти период: времето от последното

съдебно заседание до постановяване на

решението

2 седмици /срока е

законоустановен/



Сложни граждански дела, в това число делби, и други, при които

процедурата е усложнена с оглед нормативната уредба.
Времевия стандарт   за разглеждане на делото от подаване на исковата

молба до приключването му с влязъл в сила съдебен акт и по двете фази на

производството (делбеното) е следния:

- от 6 месеца до 2 години – при развитие на производството без

усложнения;

- над 2 до 4 и повече години – при усложнения в производството, в

т.ч. процедура по обжалване на съдебните актове, постановени в

хода на производството и развиване на административни процедури

по обособяване на отделни урегулирани поземлени имота,

обособяване на отделни, самостоятелни жилищни обекти (чл.201 –

чл.203 от ЗУТ).

Горепосочени времеви стандарти по граждански дела     касаят само

работни дни, в случаите, когато сроковете се броят в дни и тези срокове не

текат :

 по време на съдебната ваканция (с изключение делата, при които

законодателят изрично е предвидил, че се разглеждат и по време на

съдебната ваканция - чл.329, ал.3 от ЗСВ);

 при продължително отсъствие на съдията - докладчик;

 при спиране на делото в хипотезите, предвидени в чл.229 от ГПК;

 когато делото се намира в по-горна инстанция, поради подадена

жалба против някой от актовете на съда, постановени в хода на

производството.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Наказателни дела / по общия ред/, приключващи с едно съдебно
заседание:

№ Етапи от развитието на делото Времеви стандарт

1. Първи период : времето от постъпване на акта,
основаващ образуването на съответния вид
наказателно дело до докладването му на съдията-
докладчик

до 1 работен дни



2. Втори период : времето от постъпване на делото
при съответния съдия-докладчик - до постановяване
на разпореждането - в общия случай

до 5 работни дни

- при фактическа и/или правна сложност на делото
и/или голям обем доказателства

до 10 работни дни

- при необходимост от отстраняване на
нередовности на акта, респ. окомплектоване на
делото

до 2 работни дни

3. Трети период : времето от разпореждането за
насрочване на делото до първото съдебно заседание

до изтичане на срока
, определен в чл. 252
НПК (около  1,5
месеца при липса на
усложнения  в
първите два
периода)

4. Четвърти период : времето от първото съдебно
заседание - до последното такова -

5. Пети период : времето от съдебното заседание до
постановяване на мотивите към съответния съдебен
акт.

законоустановения
срок

Общ срок за приключване на делото до 3 месеца

Наказателни дела, приключващи с две или повече съдебни заседания:

№ Етапи от развитието на делото Времеви стандарт

1. Първи период : времето от постъпване на акта,
основаващ образуването на съответния вид
наказателно дело до докладването му на съдията-
докладчик

до 3 работни дни

2. Втори период : времето от постъпване на делото
при съответния съдия-докладчик - до постановяване
на разпореждането - в общия случай

до 5 работни дни

- при фактическа и/или правна сложност на делото
и/или голям обем доказателства

до 10 работни дни

- при необходимост от отстраняване на
нередовности на акта, респ. окомплектоване на
делото

до 2 работни дни

3. Трети период : времето от разпореждането за
насрочване на делото до първото съдебно заседание

до изтичане на срока,
определен в чл. 252
НПК (около 1,5 месеца
при липса на
усложнения в първите
два периода)

4. Четвърти период : времето от първото съдебно
заседание до всяко следващо заседание

законоустановения
срок

Обща продължителност на периода до 4 месеца/до 6
месеца

5. Пети период : времето от последното съдебно
заседание до постановяване на мотивите към
съответния съдебен акт

законоустановен срок



Горепосочени времеви стандарти по наказателни дела касаят само
работни дни, в случаите, когато сроковете се броят в дни и тези
срокове не текат:

 по време на съдебната ваканция (с изключение делата, при

които законодателят изрично е предвидил, че се разглеждат и по време на

съдебната ваканция - чл.329, ал.3 от ЗСВ;

 при продължително отсъствие на съдията -
докладчик;

 при спиране на делото в хипотезите, предвидени в чл.229 от ГПК или чл. 290

НПК;

 когато делото се намира в по-горна инстанция, поради подадена жалба

против някой от актовете на съда, постановени в хода на производството.

ВРЕМЕВИ СТАНДАРТИ ЗА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
РАБОТАТА ИМ ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

Времевите стандарти за съдебните служители по отношение на работата

им по движението на делата са свързани с изготвяне и връчване на призовки и

съобщения на участниците в производствата, изпращане на преписи от

документи на страните, изпращане на делата на по горна инстанция.

Съдебните служители в Районен съд – Лом следва да спазват
следните времеви стандарти:

1. Служба „Регистратура“:

 при постъпване на документите в регистратурата на съда,

деловодителите, които ги приемат, да извършват проверка дали

преписката съдържа всички описани документи, пълно ли са отразени

имената. При констатирани пропуски, последните се отстраняват

незабавно в случай, че документите се подават лично или от

пълномощник.

 постъпилите в регистратурата искови молби, жалби и други документи,

по които се образуват дела се предават незабавно след завеждането им

във входящ дневник в съответното деловодство на съда.

 постъпилите документи по вече образувани дела се предават ежедневно



или най късно на следващия ден в съответното деловодство.

 постъпили документи по дела, които са насрочени за деня, в който

постъпват се предават незабавно  на съдебния секретар на  съдебния

състав, разглеждащ делото.

2. Главен счетоводител:

 извършва проверка на исковите молби и други документи, по които се

образуват дела и се изисква внасяне на държавна такса, дали таксата е

внесена, дали е правилно определена и дали същата е постъпила по

сметката на съда. След проверката с нарочен печат и подпис

удостоверява че по дадения документ има внесена държавна такса.

3. Служба „Съдебно деловодство“:

 в деня на постъпване докладва документите, по които се образуват дела

на Административния ръководител на Районен съд – Лом за

образуването им в дела и разпределението чрез ЦСРД.

 Разпределението на делата да става при стриктно спазване на

Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в Районен

съд – Лом и Вътрешни правила за случайно разпределение на делата по

дежурство в Районен съд – Лом. Разпределянето да се извършва в деня

на постъпването им чрез ЦССРД.

 След разпределението и образуването на делата чрез ЦССРД, същите

се вписват в съответните деловодни книги и се поставят в папка

„образец“, след което се докладват в рамките на същия ден или най –

късно на следващия на определения съдия – докладчик – за насрочване.

Изключение правят делата, които се разглеждат по дежурство, те се

докладват незабавно на определения съдия – докладчик.

 срока за изготвяне на призовки за призованите лица, след образуване на

делото е от един до три дни.

 незабавно се преглеждат върнатите призовки и съобщения, като

неправилно връчените, както и  невръчените се докладват в същия

ден или най- късно на следващия ден на съдията докладчик.

 при възникнал проблем във връзка с призоваванията, следва незабавно

да се уведоми съдията – докладчик, с оглед предприемане своевременни

мерки за осъществяване редовното връчване на книжата, чрез налагане



на санкции съгласно чл.88, ал.1 и ал.2 от ГПК.

 за улеснение призоваването на страните, свидетелите и вещите лица,

при възможност същото да се извършва и чрез технически средства –

телефон, факс, мобилен телефон.

 следят за своевременното връчване на книжата по делото и изтичане

на сроковете за обжалване.

 следят за изтичане на процесуалните срокове, докладват делата

на съдията – докладчик и незабавно изпълнява техните указания.

 най-късно на следващия ден след , след предаване на решеното дело от

съдията докладчик изготвят и изпращат обявления на страните, за което

правят отбелязване на решението.

 ежемесечно преглеждат спрените дела и докладват на съдията –

докладчик, за проверка за причините за спирането, респективно

отпадането на тези причини, с оглед предприемане на конкретни мерки

за възобновяване на делото и приключването му в разумни срокове..

 преписи от присъдата или споразумението, с които подсъдимия е осъден

да изтърпи съответно наказание – без глоба и конфискация се изпращат

на прокурора за   изпълнение най- късно в три дневен срок, в

изключителни случаи в срок до седем дни.

 в три дневен срок след изтичане на срока за възражение по подадена

жалба изпращат делата на по-горна инстанция.

 изготвят справка за граждански дела в Районен съд гр.Лом, по които е

налице прилагането на правото на ЕС/ДЕС, ДФЕС, регламенти,

директиви, решения, конвенции и др./.

 изготвят справка за дела за   корупционни престъпления и такива

свързани с организирана престъпност.

 на шест месеца изготвят справка за Инспектората към Висшия съдебен

съвет във връзка с решение по т.1 от Протокол № 16 от заседание на

27.06.2016 г., за наблюдение на неприключилите дела по определени

критерии.

4. Съдебни призовкари:

 връчват призовките и съдебните книжа, съгласно изискванията на

процесуалните закони.



 в случай на срещната трудност при връчването на призовка или

съобщение, докладват на съд. секретар или съдия - докладчика за

оказване на методическа помощ при връчване на призовките и

съобщенията.

5. Съдебни секретари:

 срока на изготвяне протокола след съдебното заседание е до три дни.

 срока на изготвяне на призовки и съобщения след съдебно заседание е

най-късно до три дни.

 най-малко 10 дни преди съдебно заседание проверява връщането на

призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията –

докладчик.

 в срок за изготвяне на протокола, предава обявените за решаване дела

на съдията – докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове

дела в съответното деловодство.

 по отношение отчитане на работата на всеки съдия да изготвят

ежемесечно индивидуални справки на всеки съдия за решените дела и

за дела с неизготвени в срок съдебни актове през съответния месец,

които се докладват на Административния ръководител – Председател на

Районен съд – Лом.

 ежемесечно изготвят справки за дела с постановени Европейски заповед

за арест.

За да се намалят причините, водещи до отлагане на делата и за да се
постигнат посочените в настоящата стратегия времеви стандарти, следва:

 В хода на цялата продължителност на делото, съдията – докладчик да

има активна роля, като гарантира бързия напредък на делото и

едновременно с това да зачита правата на страните, включително и

правото на равнопоставеност в процеса.

 Съдията – докладчик следва да се стреми от образуване на делото до

неговото приключване, да елиминира всяко забавяне извън основателно

необходимия срок за събиране на доказателства, прения и други в

съдебната фаза.

 Обикновеното разглеждане на делото, в случай на липса на усложнения



в процеса, не трябва да включва повече от едно съдебно заседание/ не

се отнася за дела, при които нормативно е установено, че приключват в

повече от едно заседание/. Съдът следва да следи да не се допусне

отлагане на делото, с изключение на случаите, когато са налице

предвидените от закона основания.

 Съдията – докладчик следва да упражнява контрол върху събирането на

доказателства, в т.ч. да  не допуска  свидетели, чиито  показания биха

били неотносими за делото, да ограничава броя на свидетелите, които

ще установяват един и същ факт, да изисква своевременно представяне

на доказателства от страните, от трети лица и институции.

 Съдията – докладчик следва да предотврати злоупотребата с

процесуални права от страните и техните  пълномощници, като  вземе

инициативата за спазване на процесуалната дисциплина, като

санкционира страните, чрез налагане на глоби, предвидени в

процесуалните закони.

 При разпределянето на новопостъпите искове или актове, основаващи

образуването на съответния вид дело, от ЦССРД да се изключват

отсъстващите съдии, когато се знае, че отсъствието им е за

продължителен период от време /различни видове отпуски,

командироване и др./.

 непрекъснат преглед на новообразуваните и висящите дела, в това

число и оставените без движение, и спрените, с оглед насрочването им в

срокове, съответстващи  на възприетите времеви  стандарти за

съответния вид дело.

 Системния администратор ежеседмично да публикува на   интернет

страницата на съда графика за насрочените за разглеждане дела, с

оглед улесняване при справки и получаване на информация за

насрочените за разглеждане дела от страните, адвокати и др.

 Подобряване управлението на делата във всички етапи на

производството от страна на съдията – докладчик.

 При неявяване на без уважителни причини на редовно призован

свидетел, на същия да се наложи санкция и да се постанови

принудителното му довеждане в съдебно заседание от служителите на



съдебна охрана, когато показанията му са от значение за правилното

решаване на делото. В противен случай съдът да реши делото и без

неговите показания.

 При неявяване на вещо лице или несвоевременно представяне на

заключение по делото, без уважителна причина, същото да бъде

санкционирано.

 Делото да бъде отлагано само, ако съществуват едновременни

препятствия за явяването, както на страната, така и на нейния

пълномощник, т.е стриктно прилагане на разпоредбите на чл.142, ал.1 и

ал.2 от ГПК.

 Въвеждането на по-строги дисциплиниращи мерки за страните. Съгласно

разпоредбата на чл.92а от ГПК, която предвижда налагане на глоба на

страна, която неоснователно стане причина за отлагане на делото, като

понася и разноските за новото съдебно заседание, независимо от изхода

му. Санкция за недобросъвестно поведение на страните е предвидена в

чл.271, ал.11 от НПК и същата се препоръчва да се налага винаги, когато

съдията – докладчик констатира предпоставките за това.

 Отсрочването на делата да става за възможно най-близката дата /в

рамките на посочения по-горе времеви стандарт/, като се вземе предвид

необходимото време за  събиране  на допуснатите доказателства  и за

изготвяне на заключенията на вещите лица.

 Да се провежда периодично обучение на призовкарите, независимо от

стажа им, както и на общински служители, кметове и други определени от

тях лица, които извършват връчването на призовки и съдебни книжа,

относно процесуалните срокове и начините на връчване.

 Осъществяване на системен контрол от страна на съдията – докладчик

относно редовността на призоваването и налагане на санкции на

виновните длъжностни лица, извършили нередовното призоваване и

станали причина за отлагане на делото.

МОНИТОРИНГ НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ
Веднъж годишно, а именно в началото на всяка календарна година, след

изготвяне на статистическите отчети за дейността на Районен съд – Лом за

предходната година, на Общо събрание на съдиите да се извършва анализ за



приключените дела, останали несвършени и такива, чието разглеждане е

продължило повече от установените времеви стандарти.

Въз основа на констатациите относно причините за забавянето им, да се

провери ефективността на набелязаните в настоящата стратегия мерки и при

необходимост да се предприемат и допълнителни такива.


