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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетия годишен 

план за провеждане на планови и контролни  проверки от Инспектората 

към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените 

отдели към окръжните прокуратури за 2012 г. и на основание  Заповед № 

ПП-01-105/30.11.2012 г. на Главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен 

съд - Пещера,  с обхват на проверката – образуването, движението и 

приключването на първоинстанционни граждански дела за 2010 г., 2011 г. и 

първото полугодие на 2012 г . 

Проверката се извърши за времето от 03.12.2012 г.  до 07.12.2012 г. 
от инспектор ДИМАНА ЙОСИФОВА  и експертите: Адриана Тодорова и 
Катя Христова.  

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 
проучване на делата и деловодните  книги,  анализ  на документацията и  
индивидуални разговори. 

І.  ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА  ДЕЙНОСТ  НА СЪДА 

 

          Кадрова обезпеченост 

   

             Съгласно  щатното разписание на Районен съд - Пещера за 2011 г. и 

към датата на проверката – 07.12.2012 г. в Районен съд - Пещера,  щатната 

численост  на  съдиите  е от 5 съдии.   Административен ръководител - 

Председател на  РС - Пещера  - 1брой  и 4 броя съдии. 

           Реално след 01.01.2010 г. в съда са работили  4 - ма съдии. Съдия 

Гергана Кирова е била командирована, първоначално със Заповед № 

37/29.01.2009 г. на Председателя на Окръжен съд - Пазарджик в 

Пазарджишки районен съд и със Заповед № 1767/13.11.2009 г. на 

Председателя на ВКС, в Софийски районен съд, което командироване 

продължава и до момента.  

           В Районен съд - Пещера работят съдии с голям професионален опит 

и продължителен съдийски стаж.  Председателят на съда Стайкова и съдия 

Велина Ангелова притежават ранг „Съдия АС”, а съдиите  Ани Харизанова 

и  Камен Гатев - ранг „Съдия ОС”, а съдия Кирова има 4 години и 11 

месеца съдийски стаж. 

Съдебно изпълнителната служба към съда по щат се състои от един 

държавен съдебен изпълнител. Щатът е зает от Мариана Гузгунджиева – 

Кузева.  

В щатната численост на Районен съд - Пещера е предвиден един 

съдия по вписванията, като щатът е зает от Ася Томова. 
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Съдебна администрация 

Дейността на съдебната администрация в Районен съд -Пещера е добре 

организирана. В по-голямата си част съдебните служители са с дългогодишен 

стаж в съдебната система, притежават необходимите професионални 

качества, работят с чувство за отговорност, притежават морални качества за 

съдебен служител и работят добре в екип. Няма налагани  дисциплинарни 

наказания на  съдебни служители.  

Щатното разписание на Районен съд -Пещера включва 19 щатни бройки 

за служители,  структурирани съобразно ПАРОАВАС - ръководни 

длъжности, обща администрация и специализирана администрация.  

  Всички видове дела се разпределят на принципа на случайния подбор а 

съгласно изискванията на чл.9, ал.1 и 2 ЗСВ. Районен съд - Пещера използва 

софтуер за случайно разпределение на делата по докладчици на принципа на 

случайния избор, разработен от ВСС от  12.06.2006г. До м.юни 2012 г. делата 

са се докладвали на Председателя на съда за образуване, след като вече са 

били разпределени на съдия-докладчик, но като преписки.  Разпределението 

на делата се е извършвало от административния секретар въз основа на 

издадена Заповед на Административния ръководител, с която е определена 

съответна процентна натовареност на съдиите, съобразно разглежданите от 

тях дела. След м.юни 2012 г. делата също се разпределят от 

административния секретар въз основа на издадена Заповед на 

Административния ръководител,  но след като е даден номер на делото, а не 

като преписка. По този начин се елиминира всяка възможност да се определи 

съдия докладчик извън случайния избор. Към всяка дело се прилага протокол 

от разпределението. 

 В   РС - Пещера, има двама съдии , които разглеждат граждански дела- 

съдия Велина Ангелова  и съдия Ани Харизанова. Те разглеждат и  дела за 

мерки за неотклонение по чл. 64 и 65 НПК, както и др. частни наказателни 

дела при отвод или отпуск  на съдиите разглеждащи наказателни дела. 

  Съдиите, които разглеждат наказателни дела, също са двама, но  

разглеждат и граждански дела, по които участва прокурор - по Закона за 

гражданска регистрация, установяване на факти по чл. 542 и сл. ГПК, 

лишаване и ограничаване на родителски права по чл. 131 и чл. 132 от СК и по 

Закона за закрила на детето, както и дела по Заповедното производство, т.е 

всички съдии в РС - Пещера разглеждат дела по Заповедното производство. 

   Съдебните заседания в Районен съд - Пещера се провеждат по 

предварително изготвен график от Председателя на съда, съгласно който 

всеки съдия заседава и съответно дава дежурство в определени дни от 

седмицата. Дежурствата през почивните и празнични дни се извършват по 

график, утвърден също от Председателя на съда. 

 В Районен съд - Пещера успешно се използва и програмната  

софтуерна система Национална база данни „Население” за бързо 
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изготвяне на адресни справки и уточняване на ЕГН на лица по делата, чрез 

осигурен директен достъп на специално определен служител от съда. 

             В съда са водени всички деловодни книги,  изискуеми съгласно 

Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните,  военните и  апелативните съдилища  /ПАРОАВАС/.       

   Срочните и описната книга се водят редовно на електронен и 

хартиен носител и съгласно правилата на ПАРОАВАС. Деловодните 

книги се приключват с изтичане на всяка календарна година. След 2010 г. 

деловодните книги  по гражданските дела  съгласно чл. 50, ал. 1 от 

ПАРОАВАС се водят на електронен носител чрез компютърната 

деловодна система САС „Съдебно деловодство", като  се разпечатват и на 

хартиен носител.  Не са констатирани и пропуски относно спазването на 

срока за изпращане за изпълнение на влезлите в сила съдебни актове. 

Всеки съдия има отделна книга за открити заседания, където точно и ясно 

се отразява резултата от съдебните производства, а в описната книга  се 

съдържат пълни данни за движението на делата- 2011 г. и 2012 г. / за 2010 

г., описната книга се сътои от пет тома на хартиен носител/.                                   

В деловодството се води и книга за получените и върнати призовки и 

други съдебни книжа, като тези книги също съдържат всички необходими 

отбелязвания. 

     В РС - Пещера през  2011 г. е извършен и проверка  на основание 

чл. 86, ал. 1, т. 6 от ЗСВ от съдия Красимир Ненчев от ОС - Пазарджики 

във връзка със Заповед на Председателя на ОС - Пазарджик за периода 

01.01.2011 г. – 30.09.2011 г. Проверката е акцентирала преди всичко върху 

качеството на осъществяваната процесуална дейност  на гражданските 

съдии по реда на новия ГПК, както и върху пълнотата и обосноваността на 

постановените актове /разпореждания и определения/ и относно  

причините за отмяна на  хода по същество, както и относно продължилото 

повече от 6 месеца разглеждане на делата по общия исков ред.                

През 2012 г. също е извършена проверка на  основание чл. 86, ал. 1, т. 6 от 

ЗСВ и въз основа на Заповед № 654/05.11.2012 г. на Председателя на 

Окръжен съд - Пазарджик за периода 01.04.2012 г. – 31.10.2012 г., която 

установява значително подобряване в работата на гражданските съдии, 

като направените забележки са незначителни и несъществени. 

    Настоящата проверка  на ИВСС, без да засяга  пълнотата и 

обосноваността на постановените актове /разпореждания и определения/ 

установи непрецизност при  изготвяне на актовете  от закритите съдебни 

заседания- по чл. 129 от ГПК,  чл. 131 от ГПК, като най-често тези актове 

представляват кратка резолюция, написана ръкописно и върху документа, 

представен от страните, несъобразени с формалните изисквания на чл. 254 

ал.2 от ГПК. 
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              Проверката установи, че заповедното производство много  

затруднява деловодната дейност, поради обстоятелството, че този огромен 

брой дела се докладват и администрират многократно, поради 

необходимостта от изчисляване и спазване на предвидените в закона 

процесуални срокове в интерес на страните - за издаване на изпълнителен 

лист, за подаване на възражение, за предявяване на установителен иск за 

съществуване на вземането и т. н.  

  В РС - Пещера, редовно се провеждат  събрания на съдиите 

разглеждащи гражданските и наказателните дела на които се обсъжда 

констатираната противоречива съдебна практика и други въпроси, 

свързани с приложението на материалните и процесуалните закони. Част 

от обсъжданите въпроси са поставяни и за разглеждане на общите 

събрания на съдиите от Пазарджишкия съдебен район. 

 

II. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

               Като общ брой постъпили дела в РС - Пещера се разглеждат 

новообразуваните дела,  получените по подсъдност дела  и делата, върнати 

от горната инстанция за продължаване на процесуалните действия или за 

ново разглеждане. 

              През 2010 г. в РС - Пещера новообразувани са общо 1443 

граждански дела, в т. ч. и 51 броя дела върнати от горната инстанция 

за продължаване на съдопроизводството и изпратени по подсъдност. 

              Всичко за разглеждане през 2010 г. е имало 1638 броя  

граждански дела, като  от тях  по общия исков ред са  282 броя 

граждански дела и  866 броя дела по по чл. 410 - 417 ГПК- заповедно 

производство.  

      По критериите на ВСС през 2010 г. за свършени дела в срок 

до 3 месеца са  1337 броя дела, което представлява 91% , но следва да се 

има предвид, че преобладаващия брой дела са  по заповедни производства, 

приключвани в законния 3 дневен срок. 

     През 2010 г., новообразуваните дела по реда на бързите 

производства по  чл. 310 ГПК са общо 83 броя; новообразуваните 

търговски дела с останалите несвършени от 2009 год са общо 23 броя дела; 

новообразувани административни дела с останалите несвършени от 2009 

г., са общо 10 броя дела; новообразувани други дела с останалите 

несвършени от 2009 г. са  общо 226 броя дела; новообразувани частни 

граждански дела, в които се включват и делата по заповедното 

производство по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, които са  1014 броя.  

Наблюдава се значително увеличение на частните граждански дела, 

като тенденцията е постоянна през последните три години, което се дължи 
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на увеличеното постъпление на заповедни производства по чл. 410 - 417 

ГПК, които са 866 броя дела. През 2010 г., няма  постъпили жалби за 

бавност. 

От общо свършените 1469 броя граждански дела, със съдебен акт по 

същество са 1344 броя дела ( при  884  броя за 2009г.). 

 През 2010 г. са прекратени  125 броя  граждански дела. Причини за 

прекратяване на делата са: оттегляне на искова молба, неизпълнение на 

дадени от съда указания за отстраняване на нередовности, постигната 

спогодба между страните, прекратяване и изпращане по подсъдност на 

друг съд. 

 Пред Районен съд - Пещера се разглеждат искове по Семейния 

кодекс, в т.ч. за развод и недействителност на брака, развод по взаимно 

съгласие, издръжка и изменение на издръжка; облигационни искове по 

ЗЗД, в т.ч. за непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, дела от и 

срещу търговци по ТЗ, вещни искове, в т.ч. по ЗСПЗЗ; искове по КТ в т.ч. 

за обезщетение по чл. 200 КТ, за отмяна на уволнение; делби; други дела в 

т.ч. по Закона срещу домашното насилие, дела по чл. 26  и чл. 30 от Закона 

за закрила на детето; административни дела, други искове в т.ч. по Закона 

за отговорността на държавата и общините и др. и дела по чл. 410 - 417 

ГПК и Закона за кредитните институции.  

По видове най-голямо е постъплението на делата по заповедните 

производства по чл. 410 - 417 ГПК - 866 броя дела , по искове по Семейния 

кодекс са образувани 90 броя дела, по  искове по Кодекса на труда са 

образувани  72 броя дела, по  вещните  искове са образувани  54 броя дела, 

по облигационни искове са образувани  31 броя дела, в т.ч. 17 броя дела  от 

и срещу търговци. 

От свършените през 2010 г. 180 граждански дела по общия ред, 95 

броя са  в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 53% . 

От свършените през отчетната 2010 г. 61 граждански дела по чл. 310 

ГПК, 60 броя дела са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 

98%. 

От свършените през отчетната 2010 г. 17 търговски дела,  12 броя 

дела са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 71%. 

От свършените през отчетната 2010 г. 8 административни дела, 1 е в 

срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 13% . 

От свършените през отчетната 2010 г. 191 други граждански дела, 

159 са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 83% . 

От свършените през отчетната 2010 г. 1012 частни граждански дела, 

в т.ч. по чл. 410 – 417 от  ГПК, 1010 броя дела са в срок до 3 месеца, което 

в процентно изражение е 99,80%. 

От  свършените през отчетната година граждански дела по общия 

ред общо са 180 броя дела , с акт по същество са 121 броя дела и 59 броя 

дела са прекратени.  



7 

 

От свършените през отчетната 2010 г. 61 са гражданските дела по чл. 

310 от ГПК, с акт по същество са 31 броя дела и  30 броя дела  са 

прекратени. От свършените през отчетната 2010 г. са 17 търговски дела,  с 

акт по същество са 14 броя дела и 3 броя дела са прекратени. От 

свършените през отчетната 2010 г. 8 административни дела, с акт по 

същество са 6 броя дела и 2 броя дела са прекратени. 

 От свършените през отчетната 2010 г. са 191 други граждански дела, 

с акт по същество са 168 броя дела и 23 броя дела  са прекратени.  

От свършените през отчетната 2010 г. 1012 частни граждански дела в 

т.ч. по чл. 410 – 417 ГПК, с акт по същество са 1004 броя дела  и 8 броя 

дела  са прекратени.  

Останали несвършени в края на 2010 г. са 167 броя граждански дела 

и 2 частни граждански дела или общо 169 броя дела.  

От несвършените граждански дела най-много са  тези, коитосе 

разглеждат по общия ред -102 броя дела, следвани от другите граждански 

дела 35 броя дела и др. От несвършените дела със срок от една до 3 г. са 26 

броя дела, от 3 до 5 години - 7 броя дела  и несвършени над 5 г. са 3 броя 

дела а. 

 По-голямата част от тези дела са спряни до приключване на друго 

гражданско дело, решението, по което има значение за правилното 

решаване на спряното дело. Тези дела се администрират постоянно, като се 

правят справки и запитвания за приключването на преюдициалните 

спорове. Част от делата са делби, които се отчитат за свършени едва след 

приключване на втората фаза на делбата, а при триинстанционното 

производство, в случай на обжалване на решението по допускане на 

делбата, понякога делото се връща след години.   

През 2010 г. са постъпили общо 88 броя жалби против решения, 

определения и разпореждания, от които 62 броя против решения и 26 броя  

против определения и разпореждания. 

          Резултатите от инстанционния контрол по всички върнати през 2010 

г. граждански дела са следните: потвърдени - 33 броя  решения, отменени 

изцяло с ново произнасяне от въззивна инстанция - 7 броя решения , 

частично отменени - 16 броя решения, обезсилени и върнати за ново 

разглеждане -3 броя решения,  обезсилени и прекратено производството по 

делото  - 5 броя, прогласено за нищожно и върнато за ново разглеждане  - 

1.     

От върнатите дела по обжалвани определения и разпореждания 

резултатите са следните: 14 броя потвърдени, 7 броя отменени изцяло и 2 

броя частично отменени. 

През 2010 г. съдиите Стайкова, Ангелова и Гатев нямат просрочени 

съдебни актове. Съдия Харизанова е просрочила актовете по 4 броя 

граждански дела, като просрочието е от 1 до 24 дни. 
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              През  2011 г. в РС - Пещера новообразувани са общо 1625 броя  

граждански дела, в т. ч. и 43 броя дела върнати от горната инстанция 

за продължаване на съдопроизводството и изпратени по подсъдност. 

Всичко за разглеждане през 2011 г. е имало 1794 броя  

граждански дела, като  от тях  по общия исков ред са  270 броя 

граждански дела и  1031 броя дела по по чл. 410 - 417 ГПК - заповедно 

производство.  

По критериите на ВСС през 2010 г. за свършени дела в срок до 3 

месеца са  1563 броя дела, което представлява 94%, но следва да се има 

предвид, че  преобладаващия брой дела са по заповедни производства, 

приключвани в законния 3 дневен срок. 

През 2011 г. новообразувани граждански дела по общия ред са общо 

171 броя дела в т.ч. 3 върнати от горна инстанция за ново разглеждане от 

друг състав. 

През 2011 г. новообразувани дела по реда на  бързото производство 

по  чл. 310 ГПК са 29 броя . С останалите несвършени от 2010 г., всичко за 

разглеждане е имало - 51 броя дела по чл. 310 ГПК. 

През 2011 г. новообразувани търговски дела са общо 16 броя с 

останалите несвършени от 2010 г.  

          През 2011 г. новообразувани административни дела са 8 броя дела  с  

останалите несвършени от 2010 г. 

През 2011 г. новообразувани други дела са 89 броя  с останалите 

несвършени от 2010 г.  

Новообразуваните през 2011 г. частни граждански дела са  1263 броя  

в т.ч. 1031 броя дела по чл.410 - 417 ГПК. 

През 2011 г. е постъпила 1 молба за определяне срок при бавност по 

ч.гр. дело, като ОС-Пазарджик я е приел за неоснователна и я е отхвърлил.  

От общо свършените 1655 броя граждански дела, със съдебен акт по 

същество са 1530 броя граждански дела ( при 1334 броя дела за 2010г. ) 

 През 2011г., са прекратени 125  броя граждански дела.  

От свършените през  2011 г. 190 граждански дела по общия ред, 130 

броя дела са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 68%. 

От свършените през  2011 г. 45 броя граждански дела по чл.310 ГПК, 

37 броя са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 82%. 

От свършените през 2011 г. 6  броя търговски дела,  4 броя са в срок 

до 3 месеца, което в процентно изражение е 67% . 

От свършените през  2011 г. 5 броя административни дела, 3 броя  са 

в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 60%. 

От свършените през  2011 г. 150  броя други граждански дела, 130 

броя са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 87% . 

От свършените през  2011 г. 1259 частни граждански дела, в т.ч. по 

чл.410 – 417 от ГПК, 1259 /, броя са в срок до 3 месеца, което в процентно 

изражение е 100%. 
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От  свършените през 2011 г. 190 броя граждански дела по общия ред 

общо,  с акт по същество са 121 броя дела  и 69 броя  са прекратени.  

Останали несвършени в края на 2011 г. са 133 броя граждански дела 

и 6  броя частни граждански дела или общо 139  броя дела. 

От несвършените граждански дела най-много са  тези по общия ред-

80 броя дела, следвани от другите граждански дела - 39 броя. 

От несвършените дела със срок от една до 3г. са - 13 броя, от 3 до 5 

години  5 броя и несвършени над 5г. са 6  броя дела. 

 По-голямата част от несвършените дела  са спряни до приключване 

на друго гражданско дело, решението, по което има значение за 

правилното решаване на спряното дело. Тези дела се администрират 

постоянно, като се правят справки и запитвания за приключването на 

преюдициалните спорове. Част от делата са делби, които се отчитат за 

свършени едва след приключване на втората фаза на делбата, а при 

триинстанционното производство, в случай на обжалване на решението по 

допускане на делбата, понякога делото се връща след години.   

През 2011 г. в Районен съд - Пещера е имало за разглеждане общо 

1265 броя частни граждански дела, в т.ч. по чл.410 – 417 от ГПК, при 1014 

за 2010г.  От свършените общо 1259  броя дела, в 3 месечен срок са 1259 

броя дела или 100%. Със съдебен акт  по същество са свършени 1238 броя 

дела  и са  прекратени са 21 броя дела . От разгледаните и свършени частни 

граждански най-голям е броя на делата по чл. 410 - 417 от ГПК - 1031. 

През 2011 г. са постъпили общо 88 броя жалби против решения, 

определения и разпореждания, от които 70 броя против решения и 18 броя  

против определения и разпореждания. 

Резултатите от инстанционния контрол по всички върнати през 2011 

г. граждански дела са следните: потвърдени  са  42 броя  решения, 

отменени изцяло с ново произнасяне от въззивна инстанция – 17 броя, 

отменено и върнато за ново разглеждане -1 брой, отменени частично с 

ново произнасяне - 5 броя , обезсилени и върнати за ново разглеждане  са  

5 броя,  обезсилени и прекратени производството по делото са  6 броя, 

обезсилено частично и производството прекратено в обезсилената част - 1.      

От върнатите дела по обжалвани определения и разпореждания 

резултатите са следните: 13 броя са  потвърдени, 3 броя са отменени 

изцяло с ново произнасяне, 3 броя са  отменени и прекратено 

производството по делото, 8  броя са отменени и върнати за продължаване 

на процесуалните действия по делото и 1 прогласено за нищожно и 

върнато за ново разглеждане.   

           Председателя на съда - съдия Стефка Стайкова, наред със 

задълженията си като административен ръководител  и съдия разглеждащ 

наказателни дела, разглежда и граждански дела- предимно дела по 

заповедното производство, като само за 2011 г. е имала общо за 

разглеждане 320 броя дела, от които 37 граждански и 283 частни 
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граждански. През 2011 г. няма обжалвани решения по граждански дела.  

Обжалвано е  само 1 определение, което е потвърдено от въззивната 

инстанция. Съдия Стайкова е била командирована в Районен съд - 

Велинград, където е разгледала и приключила 1 НОХД.   

Съдия Велина Ангелова, разглеждаща граждански дела има  общо 

постъпили през 2011 г. граждански и наказателни дела - 552 броя от които 

536 броя, свършени в 3 месечен срок - т.е. 94.04%. Останали несвършени 

дела в края на отчетния период - 57  броя граждански дела.    Постъпили 

през 2011 г. са 39 броя жалби против решения по граждански дела и 10 

броя против определения и разпореждания. От върнатите през 2011 г. 

граждански дела, изпратени на по-горна инстанция през 2011 г. и 

предходни години, резултатите са следните: 23 броя съдебни акта  са 

потвърдени, 11броя са отменени изцяло с ново произнасяне от въззивна 

инстанция, 1 - отменено и върнато за ново разглеждане, 5 броя са отменени 

частично с ново произнасяне в отменената част, 5 броя са обезсилени 

изцяло и върнати за ново разглеждане от нов състав, 2  броя са  обезсилени 

изцяло и производството по делото прекратено. От върнатите дела по 

обжалвани определения и разпореждания - 4 броя определения са 

потвърдени и 8 броя определения са отменени, като делата са върнати за 

продължаване на процесуалните действия1, а 3 са отменени и 

производствата по делата са прекратени. Няма просрочени съдебни актове.  

Съдия Ани Харизанова има за 2011 г. общо за разглеждане  

граждански и наказателни дела   618 броя дела  от тях  общо свършени - 

557 броя дела, като от тях свършени в 3 месечен срок  са  507 броя дела - 

91.02%. Постъпили граждански дела през 2011 г. са 532 броя - 135 броя  

граждански и 397 частни граждански.  Свършени в 3 - месечен срок  са 493 

броя дела, от които 96 граждански и 397 частни граждански дела, т.е. 

90,79%.  Обжалвани 2011 г. са актовете по 29 дела и 8 определения и 

разпореждания. 

От върнатите през 2011 г. граждански дела, изпратени на по-горна 

инстанция през 2011 г. и предходни години, резултатите са следните: 18  

потвърдени, 5 отменени изцяло с ново произнасяне, 1 обезсилено и 

производството прекратено, 1 обезсилено частично и прекратено в 

обезсилената част. От върнатите дела по обжалвани определения и 

разпореждания през 2011  г. и предходни години, резултатите са следните: 

8 потвърдени, 3 отменени изцяло, с ново произнасяне и 1 прогласено за 

нищожно.  Просрочени съдебни актове  - 2 броя. Съдия Харизанова е била 

командирована и в Районен съд - Велинград където е разгледала и 

приключила  и 4 броя  граждански дела.                                                                    

 Съдия Камен Гатев има постъпление - наказателни и граждански 

дела - 417 броя и  общо за разглеждане  -  474 броя, като свършените дела  

в 3 месечен срок са 400 броя - 91.95%.  Разгледаните от него  граждански 

дела през 2011  г. са 231 броя, от които 50 броя граждански и 181 частни 
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граждански.  Останали несвършени в началото на отчетния период 21 бр. 

граждански дела.  Общо свършени 238 броя дела, от които 57 граждански 

дела и 180 частни граждански дела. Решени с акт по същество 236 броя 

дела, от които 56 граждански дела и 180 частни граждански. Прекратени 2 

бр. - 2 граждански дела. Свършени в 3-месечен срок  са 230 дела, от които 

50 граждански и 180 частни граждански дела, т.е. 96,64%.     

Съдия Гатев е бил командирован и в Районен съд - Велинград,  

където е разгледал и приключил 3 наказателни дела; в Районен съд гр. 

Пазарджик е разгледал 55 наказателни дела, от които е приключил 54 дела.  

През 2011 г. са върнати и дела, разгледани от съдия Ралинова работила до 

м. септември 2008 г. в РС –Пещера и обжалвани, като резултатите по тях 

са: 2 решения потвърдени и 2 отменени, с ново произнасяне.   

В РС - Пещера през 2011 г. е извършвана и планова тематична 

проверка по прилагане на Закона за закрила на детето в производствата, 

образувани по СК и противоречива практика по определяне и събиране на 

Държавни такси по някои от делата, образувани през 2010 г., като част от 

комплексна планова проверка на съдилищата в Пазарджишки съдебен 

окръг, на основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и въз основа на 

Заповед № ТП-01-6/15.03.2011 г. на Главния инспектор на Инспектората 

към ВСС. Изводите на проверяващите от тази проверка са отразени в Акт с 

резултати от извършена проверка. Проверката заключава с извода, че е 

създадена много добра организация на административната дейност и 

работата по образуването, движението и приключването на гражданските 

дела в Районен съд - Пещера. Всички дела са образувани и приключили в 

законоустановените срокове и са дадени препоръки във връзка със 

стриктното спазване на Закона за закрила на детето, като по всички дела, 

по които се засягат права или интереси на дете да се уведомява  Дирекция 

„Социално подпомагане”, както и да се изслушват деца, навършили 10 

годишна възраст.  

Доброто качество на работата на съдиите разглеждащи гражданските 

дела в РС- Пещера са потвърждава , най-вече от броя на приключените 

дела в 3 - месечен срок и от резултатите от инстанционния контрол.  

При щат от 5 съдии, средномесечното постъпление на съдия в 

Районен съд - Пещера през 2011г. е 32.83, през 2010 г. е  била 30.35. 

През 2011 г. натовареността на съдиите, както към делата за 

разглеждане, така и към свършените се е увеличила спрямо предходните 

две години. Съдиите са изготвяли в законните срокове мотивите по  

постановените от тях съдебни актове, като просрочие има в изолирани 

случаи - по 3 акта, като просрочието е в рамките до 1 месец . 

Следва да се има предвид, че съдиите от Районен съд -Пещера  

системно се командироват от Председателя на Окръжен съд - Пазарджик в 

други съдилища в Пазарджишки съдебен район, което следва да се отчита 

като сериозен показател на тяхната реална натовареност.    
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    ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

      

     1. Образувани дела през 2010 г., 2011 г. и първото 

полугодие на 2012 г., чието разглеждане е продължило над 3 

месеца: 

- гр.д.№ 23/2010 г., образувано на 15.01.2010 г., с пр. 

основание чл. 59, ал. 9 СК, на доклад на съдия Ани Харизанова.  На 

същата дата е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. На 19.02.10 

г. е постъпил отговор на ИМ. На 26.03.10 г. е постановено 

определение по чл. 140, ал.1 ГПК., делото е насрочено за 15.04.10 г., 

когато е даден ход, направен е доклад, производството по делото е 

спряно на осн. чл. 229, ал.1, т.1 ГПК. На 04.06.10 г. е постъпила 

молба за възобновяване, с определение от 14.07.10 г. производството 

е възобновено, делото е насрочено за 09.09.10 г., когато е постигната 

спогодба между страните, одобрена от съда, а производството по 

делото е прекратено; 

   - гр.д.№ 3/2011 г., образувано на 04.01.2011 г., пр. основание 

чл. 49, ал.3 СК, на доклад на съдия Ани Харизанова. На 06.01.11 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, съобщението е получено от 

ответника на 12.01.2011 г. В законоустановения срок не е постъпил 

отговор на ИМ. На 15.02.11 г. е постановено определение по чл. 140, ал.1 

ГПК, делото е насрочено за 24.02.11 г., когато производството по делото е 

спряно, по общо съгласие на страните, на основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК. 

С определение от 28.09.11 г. съдът е прекратил производството по делото, 

на основание чл. 231, ал.1 ГПК; 

- гр.д.№ 89/2011 г., образувано на 25.01.2011 г., с пр. основание 

чл. 79 ЗЗД във вр. чл. 243 и чл. 245 ЗЗД, на доклад на съдия Велина 

Ангелова. На 26.01.11 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, 

съобщението е върнато в цялост, че лицето не може да бъде намерено на 

посочения адрес. С разпореждане от 07.02.11 г. ИМ е оставена без 

движение, с указания, изпълнени на 09.03.11 г.  С разпореждане от 13.04.11 

г. е указано на ищеца да внесе такса за особен представител на 

ответницата, изпълнено на 26.04.11 г. На 03.05.11 г. е постановено 

разпореждане да се изпрати писмо до АК-Пазарджик за определяне на 

особен представител, на 12.05.11 г. е постановено разпореждане да се 

връчи препис на особения представител за отговор в 1-месечен срок, 

писмен отговор е постъпил на 31.05.11 г. На 23.06.11 г. е постановено 

определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 13.09.11 г., когато е 

направен доклад по делото, даден е ход по същество. В срока за 

произнасяне съдът е констатирал, че в доклада по делото е дал невярна 
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правна квалификация на иска, поради което е отменил  протоколното 

определение, с което е даден ход на устните състезания, изготвен е нов 

доклад по делото и същото е насрочено за 12.10.11 г., когато отново е 

даден ход по същество, решението е обявено на 26.10.11 г.;  

- гр.д.№ 656/2012 г., обр. на 19.06.12 г., на доклад на съдия 

Велина Ангелова, делба. С разпореждане от същата дата ИМ е оставена без 

движение, с указания, както и да се впише ИМ. Указанията са изпълнени с 

молба от 13.08.12 г., представена е вписана ИМ от 15.10.12 г., като на тази 

дата е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. На 14.11.12 г. е постъпил 

отговор на ИМ от ответника. На 20.11.12 г. е постановено определение по 

чл. 140, ал.1 ГПК, към датата на проверката делото е висящо, насрочено за 

11.12.12 г. 

 

 Анализът на проверените на случаен принцип граждански 

дела, образувани през 2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г., 

сочи на следните изводи: 

 Обективни причини за продължителния период на 

разглеждане на делата, продължил над 3 месеца, се явяват:  

спиране производството по делото, при наличие на процесуални 

предпоставки по чл. 229, ал.1 ГПК или отмяна хода по същество 

и внасяне на делото за разглеждане в открито съдебно 

заседание, съдебната ваканция, обосновала големия времеви 

промеждутък между отделните открити съдебни заседания 

/о.с.з/. Разглеждането на гр.д.№ 656/12 г., към датата на 

проверката, не е продължило над 3 -месечния срок, но 

разглеждането на делата, с предмет на иска делба, с оглед и 

спецификата на делбеното производство, по обективни причини 

продължава над този срок.     

       

              2. Образувани дела след 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2010 г.; образувани след 01.01.2011 г. и неприключили към 

31.12.2011 г., както и дела, образувани след 01.01.2012 г. и 

неприключили към 30.06.2012 г. 

 

 гр.д. № 217/2010г., образувано на 29.03.2010 г.; иск по чл. 200 от КТ; 

на доклад на съдия Ани Харизанова; ИМ е постъпила на 29.03.2010 г. С 

Разпореждания № 667 и № 668, двете от 06.04.2010 г. е постановено 

разделяне на обективно съединените искове, а ИМ като нередовна е 

оставена без движение, като са дадени указания по отстраняването им. 

Указанията са изпълнени с молба от 15.04.2010 г. С Разпореждане № 815 

от 28.04.2010 г., на осн. чл. 131 от ГПК, е наредено да се изпрати препис от 

ИМ, ведно с приложенията на ответника. Писмен отговор е постъпил на 
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01.06.2010 г. С Определение № 381 от 21.07.2010 г., на осн. чл. 140 от ГПК, 

са приети представените писм. доказателства и е насрочено о.с.з. В  от 

09.09.2010 г. и от 07.10.2010г. делото е отлагано поради нередовно 

призоваване на ответника и за събиране на доказателства. В о.с.з. от 

18.11.2010 г., на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, по искане на страните и за 

постигане на споразумение, делото е спряно. В вр. с молба от 27.01.2011 г., 

с Определение № 209 от 08.04.2011 г., делото е възобновено преди 

изтичане на 6м. срок и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 16.05.2011 г., от 

13.06.2011 г. и от 19.09.2011 г., делото е отлагано за събиране на 

доказателства. На 15.06.2011 г. и на 20.09.2011 г. са изпратени писма до 

НЕЛК и до РКМЕ-зи, с които са изискани документи за прилагане като 

доказателства по делото. В о.с.з. от 24.10.2011г. делото е отложено за 

изслушване на СМЕ. В о.с.з. от 17.11.2011 г. е даден ход по същество. 

Решение № 454 от 19.12.2011 г. е постановено два дни след срока, 

определен в чл. 235, ал. 5 от ГПК и е влязло в законна сила на 03.04.2012 г. 

 гр.д. № 294/2011 г., образувано на 04.04.2011 г.; иск с правно 

основание по чл. 135, ал. 1 от ЗЗД; на доклад на съдия Велина Ангелова; 

ИМ е постъпила на 04.04.2011 г. С Разпореждане № 204 от 05.04.2011 г. 

ИМ, като нередовна е оставена без движение и са дадени указания за 

отстраняването им. По молби на ищеца с множество разпореждания от 

з.с.з. последователно са издавани удостоверения, по силата на които ищеца 

да се снабди с документи, индивидуализиращи имотите, предмет на 

делото. От 18.04.2011 г. и от 16.05.2011 г. има молби за удължаване на 

срока за изпълнение на дадените указания. Молбите са уважени с 

Разпореждания № 782 от 19.04.2011 г. и с № 974 от 19.05.2011 г. С молба 

от 09.06.2011 г. е поискано да бъде допуснато обезпечение на иска чрез 

налагане на възбрана върху процесните недвижими имоти. С Определение 

№ 334 от 20.06.2011 г. искането е отхвърлено. С Разпореждане № 387 от 

13.07.2011 г. е наредено на ищеца в седмодневен срок да представи 

преписи от ИМ, ведно с доказателствата за ответниците. С Разпореждане 

№ 1497 от 05.08.2011 г., на осн. чл. 131 от ГПК, е наредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответниците. Отговор на ИМ е постъпил на 01.09.2011 г. 

С молба от 29.12.2011 г. е поискано да бъде заличен един от ответниците 

по делото. С Разпореждане № 19 от 06.01.2012 г. е указано на ищеца да 

заяви писмено дали прави оттегляне на иска спрямо ответник Цв.Янк.Гр. 

Указанието е изпълнено с молба от 19.01.2012г. и с Определение № 38 от 

същата дата е прекратено производството спрямо ответницата Цв.Янк.Гр. 

С молба от 26.01.2012 г. е оттеглен иска спрямо отв. М.Ст.Тр. и с 

Определение № 139 от 09.03.2012 г. е прекратено производството спрямо 

ответницата М.Ст.Тр. С Определение № 140 от 09.03.2012 г. на осн. чл. 140 

от ГПК са приети представените по делото писм. доказателства и е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 17.04.2012 г. поради нередовно призован 

ответник, не е даден ход на делото, а същото е отложено за др. дата. В 
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о.с.з. от 29.05.2012 г. делото е отложено за събиране на доказателства. В 

о.с.з. от 26.06.2012 г. е даден ход по същество. Решение № 415 от 

06.07.2012 г. е обявено в законоустановения срок . 

 гр.д. № 485/2011 г., образувано на 06.06.2011 г.; иск по чл. 344, ал. 1 

вр. с чл. 225 и чл. 244 от КТ.; на доклад на съдия Ани Харизанова; ИМ е 

постъпила на 06.06.2011 г. и от същата дата има Разпореждане № 314, с 

което като нередовна е оставена без движение и са дадени указания за 

отстраняването им. Указанията са изпълнени на 13.06.2011 г. С 

Разпореждане № 1157 от 22.06.2011 г., на осн. чл. 131 от ГПК, е наредено 

да се изпрати препис от ИМ, ведно с приложенията на ответника. Писм. 

отговор е постъпил на 08.08.2011 г. и с Разпореждане № 487 от 09.09.2011 

г. е указано на ищеца да конкретизира своята претенция за лихва и с 

Разпореждане № 1659 от с.д. е указано на ищеца да заяви дали предявява 

насрещен иск. С молба от 26.09.2011 г. е предявен насрещен иск. С 

Определение № 515 от 03.10.2011 г., на осн. чл. 140 от ГПК, са приети 

представените писмени доказателства, е допусната ССЕ, е назначено в.л., 

не е приет за разглеждане насрещния иск и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 

27.10.2011г., от 17.11.2011 г. и от 23.01.2012 г. делото е отлагано за 

събиране на доказателства, като е наредено довеждането на свидетел. В 

о.с.з. от 20.02.2012 г., от 12.04.2012 г. и от 10.05.2012 г. делото е отлагано 

за изслушване на допълнителна ССЕ. В  о.с.з. от 11.06.2012 г. е даден ход 

по същество. Решение № 403 от 26.06.2012 г. е постановено в 

законоустановения срок. 

 гр.д. № 2 от 2012 г., образувано на 04.01.2012 г., иск по чл. 127 от 

СК; на доклад на съдия Ани Харизанова; ИМ е постъпила на 04.01.2012 г.; 

С Разпореждане № 29 от 16.01.2012 г. и № 53 от 31.01.2012 г., ИМ като 

нередовна е оставена без движение и са дадени указания за конкретизиране 

на искането относно обстоятелството до коя държава и за какъв срок се 

иска разрешение за детето за пътуване в чужбина. Указанията са 

изпълнени с молба от 26.01.2012 г. С Разпореждане № 291 от 10.02.2012 г., 

на осн. чл. 131 от ГПК, е наредено препис от ИМ, ведно с приложенията да 

се изпратят на ответника. С Разпореждане № 555 от 13.03.2012 г. е 

наредено да се извърши справка по наредба № 14. Справката е 

предоставена на 14.03.2012 г. С Разпореждане № 765 от 18.04.2012 г. е 

назначен особен представител на ответника, а с Определение № 303 от 

31.05.2012 г., на осн. чл. 140 от ГПК, са приети писм. доказателства, са 

допуснати до разпит исканите свидетели, е указана на страните 

възможността за доброволно уреждане на спора и е насрочено о.с.з. В о.с.з. 

от 14.06.2012 г. делото е отложено за събиране на доказателства. В о.с.з. от 

21.06.2012 г. делото е обявено за решаване. Решение № 412 от 03.07.2012 г. 

е обявено в законоустановения срок и е влязло в законна сила на 

21.07.2012г.  
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гр.д. № 230/2012 г., образувано на 17.02.2012 г., иск по чл. 49 от СК, 

на доклад на съдия Велина Ангелова; ИМ е постъпила на 17.02.2012 г. и с 

Разпореждане № 398 от 21.02.2012 г., на осн. чл. 131 от ГПК, е наредено да 

се изпрати препис, ведно с доказателствата на ответника. С Разпореждане 

№ 121 от 05.03.2012 г. е наредено на ищеца да представи декларация по чл. 

48 от ГПК, а с Разпореждане № 522 от 08.03.2012 г. е нередено да се 

призове ответника чрез публикация в ДВ. В о.с.з. от 25.04.2012 г. е 

назначен особен представител на ответника, наредено е да се изпрати 

писмо за определяне на адвокат за назначаване на особен представител, а 

делото е отложено без дата.С Разпореждане № 1141 от 19.06.2012 г., на 

осн. чл. 131 от ГПК, е наредено да се връчи препис от ИМ на назначения 

особен представител на ответника. Писмен отговор на ИМ е постъпил на 

20.07.2012 г. С Определение № 407 от 02.08.2012 г., на осн. чл. 140 от ГПК, 

са приети писм. доказателства, са допуснати до разпит исканите свидетели 

и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 11.09.2012 г., поради неявяване на ищцата, 

която не е посочила уважителна причина за неявяването си, ход на делото 

не е даден, а производството е прекратено. Постановеният съдебен акт, 

след като е потвърден от въззивния съд, е влязъл в законна сила в цялост 

на 06.11.2012 г.    

 

                  Като причини за неприключилите производства по делата  

могат да се посочат: оставяне на исковите молби без движение, за 

отстраняване на констатирани нередовности; многократно отлагане на 

делата, поради неизготвени в срок съдебни експертизи или неявяване на 

вещите лица, поради служебна ангажираност в друг съд; Първото по 

делото с.з. е насрочвано до месец и половина, макс. до  два месеца след 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК /с изкл. на съдебната 

ваканция/. Постъпващите по делото книжа са администрирани 

своевременно. В повечето случай доклад по делото е правен в първото по 

делото съдебно заседание. Обективна причина за неприключилите в края 

на 2010 г. и съответно 2011 г. производства е многократно оставяне на 

ИМ без движение, процедурата по назначаване на особен представител 

на някоя от страните,конституиране на трето лице помагач или 

процесуално приемство, както и усложнената правна и фактическа 

обстановка / гр.д. № 294/2011г./. 
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                     3. Образувани дела преди 01.01.2010 г. и неприключили 

към 31.12.2011 г.: 

                   От представената деловодна справка се установява, че  23 

броя дела са образувани преди 01.01.2010 и са останали несвършени 

към 31.12.2011г.   

                   На случаен принцип бяха изискани и прегледани дела, 

анализът на които сочи на следното: 

 

   - гр.д.№ 65/2000г., вещен иск по чл. 31 от ЗС; На доклад на 
съдия Велина Ангелова; делото е образувано на 02.02.2000 г. с ищец Б. М., 
ответници Ц.М. и М. М.; с разпореждане от 02.02.2000 г. делото е 
насрочено в о.с.з. за 29.02.2000 г. В открито заседание от 29.02.2000 г. 
производстовото по делото е спряно по чл. 182, б. Г от ГПК (отм.) С 
определение от 01.04.2011 г. производството е възобновено, 
конституирани са нови ответници наред с първоначалните; делото е 

насрочено за о.с.з. на 03.05.2011 г.; С определение он 03.05.2011 г. 
исковата молба е оставена без движение, като са дадени указания; след 
като са изпълнени указанията с определение 12.05.2011 г. делото е 
насрочено за о.с.з. на 15.06.2011 г.; Отложено е за събиране на 
доказателства за 20.09.2011 г.; отложено е за събиране на доказателства 
11.10.2011 г.; отложено е за събиране на доказателства за 16.11.2011 г. за 
разпит на свидетели; отложено е за 11.01.2012 г., когато е даден ход по 
същество и е обявено за решаване; постановено е решение № 16 на 
24.01.2012 г., с което е отхвърлен иска; Постъпва въззивна жалба на 
06.02.2012 г., оставена е без движение с дадено указание да се внесе 
държавна такса, издадено е разпореждане от 22.03.2012 г., препис от 
въззивната жалба да се изпрати на ответната страна за възражение; 

изпратено е на Окръжен съд - Пазарджик по въззивната жалба; С решение 
от 19.05.2012 г. по г.д. 313/2012 г. на ОС - Пазарджик , изменя частично 
решението на РС - Пещера, влязло в сила на 19.05.2012 г. 

 - гр.д. № 427/2006г., делба, на доклад на съдия Велина Ангелова; 
делото е образувано на 25.08.2006 г. по иск на Р. К., срещу П.К. и Е. К.и 
др.; С разпореждане от 04.09.2006 г. делото е насрочено за о.с.з. на 
29.09.2006 г.; отложено е за 07.12.2006 г. по молба за спиране по чл.182, б. 
„а” от ГПК(отм.); с определение от 07.12.2006 г. производството е спряно; 
с определение от 06.06.2007 г. производството е възобновено; делото е 
насрочено за 28.07.2007 г.; с определение от същата дата на основание 
чл.182, б. „г” от ГПК (отм.) поради наличие на преюдициален спор 
производството е спряно; с определение № 193 от 01.04.2011 г. 

производството е възобновено и делото е насрочено за о.с.з. за 03.05.2011 
г.; отложено е за 29.06.2011 г.; оставено е без движение с указания до 
ищеца за уточняване на адресите за призоваване на ответниците; след 
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изпълнение на указанията е насрочено за 29.06.2011 г.; отложено е за 

14.09.2011 г., даден е ход по същество и е обявено за решаване; 
постановено е решение № 291 от 21.09.2011 г.; решението не е обжалвано 
и е насрочено за разглеждане в о.з. на 22.11.2011 г. по втора фаза на 
делбата; отложено е за 17.01.2012 г. за изслушване на вещи лица; 
отложено е за 21.02.2012 г. за постигане на спогодба; отложено е за 
24.04.2012 г. за постигане на спогодба и с определение от 23.05.2012 г. 
производството е спряно по чл. 182,б. „а” от ГПК (отм.); след изтичане на 
шест месечния срок и на основание чл. 184 от ГПК (отм.) с определение от 
26.11.2012г. производството е прекратено. 

 - гр.д. № 87/2008г., иск по чл. 19 от ЗЗД, на доклад на съдия Ани 
Харизанова; делото е образувано на 30.01.2008 г. с ищец Н. Т. и ответник 
Ст. Ст.; с разпореждане от 30.01.2008г. делото е насочено в о.с.з. за 

28.02.2008 г.; с определение от 28.02.2008 г. производството е спряно 
поради наличие на преюдициален спор по гр.д. № 32/2007г.; без да е 
постановено определение за възобновяване, делото е оставено без 
движение с разпореждане от 26.09.2011 г. за внасяне на държавна такса и с 
разпореждане от 18.10.2011 г. делото е насрочено в о.с.з. за 10.11.2011 г., 
като междувременно още на 06.07.2011 г. делото е преразпределено от 
съдия Ангелова на съдия Ани Харизанова; делото е отложено за 
16.01.2012 г. за събиране на доказателства; с определение от 16.01.2012г. 
производството е спряно по чл.182, б. „г” от ГПК (отм.) във връзка с 
настъпило процесуално приемство на страната на ответника; с 
определение от 21.06.2012 г. производството е възобновено и делото е 
насрочено в о.с.з. на 13.09.2012 г.; с определение от същата дата исковата 

молба е оставена без движение, дадени са указания на ищеца да уточни 
адресите за призоваване на ответниците; с определение от 05.10.2012 г. е 
удължен срока за уточняване адресите на ответниците; с определение от 
15.10.2012 г. повторно е удължен дадения срок и с определение от 
23.10.2012 г. делото е насрочено в о.с.з. на 19.11.2012 г.; отложено е за 
10.12.2012 г. за събиране на доказателства;                     

                 - гр.д.№ 427/2006 г., обр. на 24.08.2006 г., делба, на доклад на 

съдия Десислава Ралинова. В с.з. на 07.12.2006 г. производството по 

делото е спряно, на основание чл. 182, ал. 1, б.”а” ГПК /отм./. С 

определение от 06.06.2007 г. производството по делото е възобновено, по 

постъпила молба, същото е насрочено за 28.06.07 г., когато производството 

по делото отново е спряно, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./. Правени 

са периодични справки по движението на преюдициалния спор. С 

определение от 01.04.2011 г. производството по делото е възобновено, 

поради наличие на влязло в сила решение по преюдициалния спор, делото 

е насрочено за 03.05.2011 г. /на доклад на съдия Велина Ангелова/, когато 

ход на делото не е даден, поради нередовна процедура по призоваване, а 
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така също ИМ е оставена без движение, с дадени указания до ищеца да 

посочи в срок адрес за призоваване на ответниците. В с.з. от 29.06.11 г. не 

е даден ход, поради нередовна процедура по призоваване; В с.з. от 14.09.11 

г. е даден ход по същество, решението по допускане на делбата /първа фаза 

на делбата/ е обявено на 21.09.2011 г. В с.з. от  22.11.2011 г. не е даден ход 

на делото, поради нередовна процедура по призоваване; с.з. от 17.01.12 г. 

отложено за събиране на доказателства /изслушване на съдебно-

техническа експертиза/; с.з. от 21.02.12 г. и от  24.04.12 г. са отложени за 

постигане на спогодба; в с.з. от 23.05.12 г. производството по делото е 

спряно, на основание чл. 182, ал.1, б.”а” ГПК /отм./. В шестмесечния срок 

не е постъпило искане за възобновяване, поради което с определение от 

26.11.2012 г. съдът е прекратил производството по делото - анализът на 

провереното дело сочи, че причина за продължителното му разглеждане, 

по реда на ГПК /отм./, е спиране производството по делото три пъти, 

отлагане на съдебни заседания, поради нередовна процедура по 

призоваване, за събиране на доказателства и за постигане на спогодба 

между страните. 

 

От изготвените и предоставени на проверката данни се 

установи, че образувани преди 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2011г., са 23  броя дела. Реално към датата на проверката 11 броя 

дела са приключени с постановен съдебен акт. 

Анализът на движението на делата, образувани преди 

01.01.2010 г. и неприключили към 31.12.2011 г., сочи като основна причина 

за техния продължителен период на разглеждане, спирането им поради 

наличие на преюдициални спорове в други съдилища, както и  

фактическата и правна сложност на делата, която обуславя 

необходимост от извършване на повече от една експертиза или 

конституиране на нови страни в процеса.   

                

 

 

                 4.  Обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. 

първо ГПК. 

  

 От изготвените справки и извършената проверка по срочните 

книги за 2010 г., 2011 г. и първо полугодие на 2012 г. се установи 

следното: 

 

              През 2010 г. по 4 броя граждански дела решенията са обявени 

извън срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, всичките на доклад на 

съдия Ани Харизанова, а именно: гр.д.№ 429/2010 г., с пр. основание чл. 

109 ЗС, на 26.10.10 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 
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08.12.2010 г.; гр.д.№ 776/2009 г., с пр. основание чл. 52 ЗЗД, на 04.02.10 г. 

е даден ход по същество, решението е обявено на 05.03.10 г.; гр.д.№ 

775/2009 г., с пр. основание чл. 52 ЗЗД, на 04.02.10 г. е даден ход по 

същество, решението е обявено на 08.03.10 г.; гр.д.№ 730/2010 г., с пр. 

основание чл. 26, ал.2 ЗЗД, на 20.04.10 г. е обявено за решаване, решението 

е обявено на 14.06.10 г. Забавата по тези дела е от 1 ден до 25 дни.  

 

  През 2011 г. по 2 броя граждански дела /на доклад на съдия Ани 
Харизанова/ решенията са обявени извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. 
първо ГПК, а именно: гр.д.№ 423/2010 г., с пр. основание чл. 108 ЗС, на 
29.08.11 г. е даден ход по същество, на 01.11.11 г. е обявено решението; 
гр.д.№ 770/2010 г., иск по чл. 124 ГПК, във вр. чл. 108 ЗС, на 10.10.11 г е 
даден ход по същество, на 02.12.11 г. е обявено съдебното решение.                   

За първото полугодие на 2012 г. по 2 броя граждански дела /на 
доклад на съдия Ани Харизанова/ решенията са обявени извън срока по 
чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, а именно: гр.д.№ 542/2011 г., с пр. 
основание чл. 232, ал.2 ЗЗД, чл. 233, ал.1, чл. 86 ЗЗД, на 26.01.12 г. е даден 
ход по същество, решението е обявено на 14.06.12 г.; гр.д.№ 1011/2011 г., 
с пр. основание чл. 422 ГПК, на 19.03.12 г. е даден ход по същество, на 

25.04.12 г. е обявено решението. 

Анализът на данните сочи, че за проверения период само съдия Ани 
Харизанова е със забава при обявяване на решенията, поради което 
същата за в бъдеще следва да положи усилия за стриктно спазване на 
срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК. 

                5. Дела с отменен ход по същество и върнати в съдебно 

заседание за 2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. 

 

През 2010г. делата с отменен ход по същество са  13 броя, през 

2011г.  делата с отменен ход по същество са  12 броя, през 2102 г. делата  с 

отменен ход по същество са  8 броя. 

 На случаен принцип бяха изискани и прегледани дела, 

анализът на които сочи на следното: 

 

- гр.д. №8 /2012г., установителен иск по чл. 124, ал.1 от ГПК, вр. 

чл. 136 от ЗУТ и чл. 537 от ГПК, образувано на 05.01.2011г., на доклад на 

съдия Велина Ангелова; с разпореждане от 05.01.2011г. делото е оставено 

без движение, с указание за внасяне на държавна такса и за вписване на 

исковата молба; с разпореждане от 31.01.2011г. е указано препис от 
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исковата молба да се изпрати на ответника за отговор; на 02.03.2011г. е 

постъпил отговор; с определение от 21.03.2011г. делото е насрочено в о.с.з. 

на 12.04.2011г., отложено за 10.05.2011г., с указание за конституиране на 

трети лица - помагачи; на 10.05.2011г. делото е обявено за решаване; с 

определение от 08.06.2011г. е отменен ходът по същество и 

производството по делото е прекратено, поради липса на правен интерес;  

на 15.06.2011г. е постъпила частна жалба от ищеца; с разпореждане от 

17.06.2011г. е изпратен препис от жалбата на другата страна за отговор; на 

20.06.2011г. постъпва втора частна жалба, оставена е без движение с 

указание да се внесе държавна такса; с разпореждане от 30.06.2011г. е 

указано препис от втората жалба да се връчи на ответника за отговор; на 

20.09.2011г. делото е изпратено на ОС- Пазарджик по жалба; постановено 

е определение № 720 от 03.10.2011 г. по гр. д. 833/2011г. на ОС- 

Пазарджик, с което е отменено определението на РС- Пещера и делото е 

върнато за ново разглеждане; с разпореждане от 11.10.2011г. делото е 

насрочено в о.с.з. на 02.11.2011г., отложено за 22.11.2011г.; даден е ход по 

същество и делото е обявено за решаване;  решение № 442 от 13.12.2011 г.; 

решението е обжалвано с въззивна жалба от 29.12.2011 г.; жалбата е 

оставена без движение за внасяне на дръжавна такса; с разпореждане от 

11.01.2012г. препис от жалбата е изпратена на ответника за отговор; делото 

е изпратено на 03.02.2012г. на ОС- Пазарджик; с решение № 137 от 

22.03.2012 г. по гр.д.№ 161/2012 г. ОС- Пазарджик обезсилва изцяло 

решението на РС-Пещера и прекратява производството; 

- гр.д. № 171/2011г., облигационен иск на основание чл. 45, ЗЗД, 

на доклад на съдия Ани Харизанова; делото е образувано на 24.02.2011г.; с 

определение от 09.03.2011г. искът частично е прекратен и изпратен по 

подсъдност на ОС- Пазарджик; с разпореждане от 06.04.2011г. препис от 

исковата молба и доказателствата са изпратени на ответника за отговор; на 

20.04.2011г. е постъпил отговор на исковата молба; на 10.06.2011г. с 

определение по чл. 140 от ГПК делото е насрочено в о.с.з. на 30.06.2011г.; 

отложено е за разпит на свидетели за 19.09.2011г.; отложено е за 

24.10.2011г. за изслушване на САТЕ; отложено е за 28.11.2011г.; отложено 

е за 23.01.2012г. за допълнителна САТЕ; отложено е за 16.02.2012г. за 

допълнителна САТЕ; отложено е за 02.04.2012 г. за допълнителна САТЕ; 

отложено е за 03.05.2012г. за тройна САТЕ; отложено е за 07.06.2012г. за 

допълнителна тройна САТЕ; отложено е за 05.07.2012г. в о.с.з. даден е ход 

по същество и делото е обявено за решаване; в срокът за произнасяне с 

разпореждане от 30.07.2012г. е отменен ходът по същество и делото е 

насрочено в о.с.з. на 10.09.2012г. за представяне на оригиналите от 

заключенията по експертизата от 23.06.2011г.; делото е обявено за 

решаване; решение № 540 от 09.10.2012 г., решението е влязло в сила на 

02.10.2012 г.; 



22 

 

- гр.д.№760/2010 г., развод, на доклад на съдия Ани Харизанова, 

образувано на 23.08.2010 г.; с разпореждане от 01.09.2010 г. препис от 

исковата молба и доказателствата са изпратени на ответника; на 09.09.2010 

г. е постъпил отговор от ответника; с определение от 18.10.2010 г., по чл. 

140 от ГПК, делото е насрочено за о.с.з. за 02.11.2010 г.; в о.с.з. е даден ход 

по същество и делото е обявено за решаване; в срока за произнасяне с 

разпореждане от 29.11.2010 г. е отменен хода по същество и делото е 

насрочено в о.с.з. за 09.12.2010 г. за изслушване на СОЕ; на 09.12.2010 г. е 

даден ход по същество и е обявено за решаване; решение №465 от 

10.12.2010 г., влязло в сила на 29.12.2010 г. 

 

  В РС-Пещера за проверявания период над 30 броя са делата с 

отменен ход по същество, като макар и незначителна, тенденцията е 

към намаляване на броя на делата с отменен ход по същество. Основна 

причина за отмяна на хода по същество е недостатъчно 

задълбочената предварителна подготовка по делата от страна на 

съдията-докладчик.  
 

 

                   6. Спрени производства през 2010 г., 2011 г. и през първото 

полугодие на 2012 г. 

 

         - гр.д. № 64/2010, образувано на 25.01.2010 г.; производство по 

чл. 124, ал. 1 от ГПК; на доклад на съдия Велина Ангелова; ИМ е 

постъпила на 25.01.2010 г. и с Разпореждане № 53 от същата дата, като 

нередовна е оставена без движение, с указания за отстраняването й. С 

молба от 08.02.2010 г. указанията са изпълнени. С Разпореждане № 312 от 

12.02.2010 г., на осн. чл. 131 от ГПК, е наредено препис от ИМ да се 

изпрати на ответника. Съобщението е връчено на 16.02.2010 г. Писмен 

отговор е постъпил на 09.03.2010 г. С Определение № 136 от 22.03.2010 г., 

на осн. чл. 140 от ГПК, са приети писмените доказателства, са допуснати 

до разпит исканите свидетели и е нарочено о.с.з. В о.с.з. от 06.04.2010 г., на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, по искане на страните производството е 

спряно. На 28.05.2010 г. е постъпила молба от двете страни за 

прекратяване на производството. С Определение № 300 от 16.06.2010 г., на 

осн. чл. 232 от ГПК, производството по делото е прекратено. 

Постановеният съдебен акт е влязъл в законна сила на 25.06.2010 г.;   

      - гр.д. № 737/2008 г., образувано на 30.10.2008 г.; иск с правно 

основание чл. 32, ал. 2 от СК; на доклад на съдия Велина Ангелова; ИМ е 

постъпила на 15.07.2008 г. и с разпореждане от с.д. е указано на страните 

да индивидуализират имотите, като се посочат правата на страните. 

Указанието е изпълнено с молба от 24.07.2008 г. С Разпореждане от 

05.08.2008 г., на осн. чл. 131 от ГПК, е наредено да се изпрати препис на 
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ответника, като му е указано правото на отговор. Писмен отговор е 

постъпил на 28.10.2008 г. С Определение № 598 от 07.11.2008 г., на осн. 

чл. 140 от ГПК, са приети представените доказателства, е допусната СТЕ и 

е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 16.12.2008 г. и от 10.02.2009 г. делото е 

отлагано поради нередовно призоваване на страна. В о.с.з от 25.02.2009 г., 

делото е отложено поради допусната допълнителна задача на в.л. В о.с.з. 

от 15.04.2009 г. делото е обявено за решаване. С Определение № 129 от 

30.04.2009 г. е отменен хода по същество, а ИМ е оставена без движение, с 

указание за конкретизиране на съсобствениците. С молби от 11.05.2009 г. и 

от 09.06.2009 г. са изпълнени указанията. С Разпореждане № 1878 от 

03.08.2009 г., на осн. чл. 131 от ГПК, е наредено да се изпрати препис от 

ИМ на ответника, а с Определение № 400 от 13.11.2009 г., на осн. чл. 140 

от ГПК, са приети доказателствата и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 

01.12.2009 г. делото е отложено поради нередовно призован ответник. В 

о.с.з. от 20.01.2010 г., на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, делото е спряно до 

решаване на преюдициалния спор по гр.д.№ 871/2009 г. Справка за 

движението на преюдициалния спор е извършена на 06.07.2010 г. С 

Определение № 635 от 02.12.2010 г. производството е възобновено и е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 15.03.2011 г., на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, 

производството е спряно до приключване на преюдициален спор по гр.д. 

№ 357/2009 г.. С Определение № 158 от 21.03.2011 г. производството е 

възобновено и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 06.04.2011 г. и от 03.05.2011 г. 

делото е отлагано за постигане на спогодба. В о.с.з. от 25.05.2011 г. делото 

е отложено за изслушване на в.л. В о.с.з. от 22.06.2011 г. е даден ход по 

същество. Решение № 211 от 11.07.2011 г. е постановено в 

законоустановения срок; 

      - гр.д. № 775/2008 г., образувано на 26.11.2008 г., иск по чл. 34 от 

ЗС, във вр. с чл. 341 от ГПК; на доклад на съдия Ани Харизанова; С 

Разпореждания № 257 от 26.11.2008 г. и  № 258 от 02.12.2008 г., на осн. чл. 

131, от ГПК, е наредено да се изпрати препис от ИМ на 16-те ответника. 

Има постъпили писмени отговори. С Определение № 216 от 02.06.2009 г., 

на осн. чл. 140 от ГПК, са приети писмените доказателства и писмените 

отговори на ответниците и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 18.09.2009 г., на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, производството по делото е спряно до 

приключване на преюдициалния спор по адм.д. № 381/2009 г. От 

25.09.2009 г. има въззивна частна жалба срещу постановеното 

определение. Същото е отменено от ОС – Пазарджик. С Разпореждане № 

613 от 29.03.2010 г. е насрочено о.с.з. В о.с.з. 22.04.2010 г. делото е 

отложено поради нередовно призован ответник. В о.с.з. от 17.06.2010 г. е 

даден ход по същество и с Решение № 211 от 12.07.2010 г. е допусната 

съдебната делба. С Разпореждане № 375 от 25.02.2011 г. е нередено да се 

укаже на Община „Б.“, че неизпълнението на издаденото съдебно 

удостоверение затруднява хода на производството, както и че при 
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поредното им непредставяне ще бъде наложена глоба на виновните лица в 

размер от 100 лв. до 1200лв. С Разпореждане № 1621 от 09.09.2011 г. е 

наредено да се впише решението по първата фаза на делбата. В о.с.з. от 

26.09.2011г., на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК, е спряно производството по 

делото. С Определение № 578 от 03.11.2011 г. производството е 

възобновено. Има насрочено о.с.з. за 17.01.2013 г. Причина за 

продължителния период на разглеждане на делото е фактическата 

сложност, която се дължи на големия брой ответници;   

    - гр.д. № 673/2011 г., образувано на 29.07.2011 г.; облигационен 

иск по чл. 240 от ГПК; на доклад на съдия Ани Харизанова; ИМ е 

постъпила на 29.07.2011 г. С Разпореждане № 1663 от 03.09.2011 г., на осн. 

чл. 131 от ГПК, е наредено препис от ИМ да се изпрати на ответника. 

Писмен отговор е постъпил на 07.11.2011 г. С Определение № 678 от 

23.12.2011 г. , на осн. чл. 140 от ГПК, са приети писм. доказателства, писм. 

отговор и доказателствата към него, са допуснати до разпит исканите 

свидетели и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 26.01.2012 г., на осн. чл. 229, ал. 1, 

т. 1 от ГПК, делото е спряно. Молба за възобновяване е постъпила на 

13.07.2012 г. С Определение № 401 от 27.07.2012 г. производството е 

възобновено. В о.с.з. от 24.09.2012 г. делото е отложено поради нередовно 

призована ответница. В о.с.з. от 18.10.2012 г. е даден ход по същество. 

Решение № 602 от 19.11.2012 г. е постановено в законоустановения срок; 

   - гр.д. № 808/2009 г., образувано на 29.11.2009 г., вещни искове по 

чл. 34 от ЗС във вр. с чл. 341 от ГПК; на доклад на съдия Велина Ангелова; 

С Разпореждания № 2662 от 02.11.2009 г. и № 3021 от 07.12.2009 г.,  на 

осн. чл. 131 от ГПК, е наредено на ответниците да се изпрати препис от 

ИМ. С Определение № 164 от 30.03.2010 г., на осн. чл. 140 от ГПК, са 

допуснати представените по делото писм. доказателства и е насрочено 

о.с.з. В о.с.з. от 28.09.2010 г., на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК и във вр. с 

молба от 27.09.2010 г., производството по делото е спряно. С Определение 

№ 489 от 11.10.2010 г. производството по делото е възобновено и е 

конституиран като ответник, наследника на починалия такъв. След 

процедура по чл. 47 от ГПК на единия ответник е назначен особен 

представител. С Определение № 52 от 30.01.2012 г. е оставено без 

уважение искането за съединяване на иск за делба на недвижим имот, с иск 

за установяване на нищожност на договор за покупко-продажба на 

недвижим имот. В о.с.з. от 29.02.2012 г., на осн. чл.229, ал. 1, т. 4 от ГПК, 

производството по делото е спряно до приключване на преюдициалния 

спор по гр.д. № 236/2012 г. по описа на РС-Пещера. По въззивна жалба от 

07.03.2012 г., делото е изпратено на инстанционен контрол. С Определение 

от 04.07.2012 г. на ВКС, постановеният съдебен акт е отменен и делото е 

върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. В о.с.з. от 

10.10.2012 г., по искане на страните, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, е 

спряно производството по делото. 
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Анализът на проверените на случаен принцип спрени  граждански 

дела сочи на извод, че същите са системно администрирани, с оглед 

проверка на обстоятелството дали е налична причината за тяхното 

спиране.    

 

  7.  Дела, образувани по реда на чл. 390 от ГПК - обезпечение на 

бъдещ иск  за 2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. 

 

                - ч.гр.д.№ 989/2010 г., обр. на 18.10.2010 г., на доклад на съдия 

Велина Ангелова. С разпореждане от 19.10.10 г. съдът е дал указание на 

молителя да внесе парична гаранция в размер на 2200 лв., изпълнено на 

21.10.10 г. С определение от 21.10.10 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение, определил е едномесечен срок за предявяване на иска, 

издадена е обезпечителна заповед от същата дата. Представено е 

доказателство за предявен в срок иск. На 02.09.11 г. е постъпило искане от 

молителя за освобождаване на внесената парична гаранция, поради 

наличие на влязло в сила съдебно решение. На 21.09.11 г. съдът е 

разпоредил връчване на препис от молбата на другата страна с указание за 

правото да подаде възражение и да предяви иск за причинените му вреди. 

С определение от 11.11.11 г. съдът е освободил внесената парична 

гаранция; 

                  - ч.гр.д.№ 544/2011 г., обр. на 21.06.2011 г., на доклад на съдия 

Велина Ангелова. С определение от същата дата съдът е допуснал 

исканото обезпечение, определил е едномесечен срок за предявяване на 

иска, издадена е обезпечителна заповед. Представено е доказателство за 

предявен в срок иск; 

         - ч.гр.д.№ 1051/2011 г., обр. на 07.11.2011 г., на доклад на съдия 

Ани Харизанова. С определение от същата дата съдът е допуснал исканото 

обезпечение, определил е едномесечен срок за предявяване на иска, 

издадена е обезпечителна заповед. Представено е доказателство за 

предявен в срок иск; 

                   - ч.гр.д.№ 604/2012 г., обр. на 31.05.2012 г., на доклад на съдия 

Велина Ангелова. С разпореждане от същата дата молбата е оставена без 

движение, с указания, изпълнени на 05.06.12 г. С определение от 

07.06.2012 г. съдът е отхвърлил молбата като неоснователна; 

 

 

   Проверката на делата установи, че съдиите са спазвали 

разпоредбите за родова и местна подсъдност, регламентирани в 

глава тридесет и четвърта от ГПК и са се произнасяли по молбата 

в деня на подаването й или на следващия работен ден.  
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По ч.гр.д.№ 989/2010 г. се констатира, че съдът е оставил 

молбата без движение, с указание за предварително внасяне на 

определена парична гаранция и едва след представяне на доказателство 

за нейното внасяне се е произнесъл по молбата. 

Съдът следва за в бъдеще да се произнася по молбата в деня на 

постъпването й и след уважаването й като основателна да 

постановява внасяне на определената парична гаранция в срок, а 

обезпечителната заповед да се издава след представяне на 

доказателство за внасянето й.  

 

 

 8. Бързи производства по чл. 310 ГПК. 

 

  - гр.д. № 632/2010 г., образувано на 28.07.2010 г.; иск по чл. 140 СК, 

във вр. с чл. 142 от СК; на доклад на съдия Велина Ангелова; ИМ е 

постъпила на 28.07.2010г. и с Разпореждане № 1502 от същата дата, е 

наредено препис от ИМ на ответника. Съобщението е получено на 

05.08.2010 г. Писмен отговор е постъпил на 07.09.2010 г. С Разпореждане 

№ 1874 от 15.09.2010 г., на осн. чл. 312 от ГПК, е изготвен писм. доклад и 

е насрочено о.с.з. за 28.09.2010 г., в законоустановения триседмичен срок. 

В о.с.з. от 28.09.2010 г. делото е обявено за решаване. Решение № 310 е 

постановено на 01.10.2010 г., в законоустановения срок; 

 - гр.д. № 282/2011 г., образувано на 25.03.2011 г.; иск по чл. 150 от 

СК; на доклад на съдия Ани Харизанова; ИМ е постъпила на 25.03.2011 г. 

и с Разпореждане № 557 от 28.03.2011 г. е наредено да се изпрати препис 

на ответника. Съобщението е получено на 21.05.2011 г. Писмен отговор не 

е постъпил. С Разпореждане № 1088 от 15.06.2011 г., на осн. чл. 312 от 

ГПК, е изготвен писм. доклад и е насрочено о.с.з. за 30.06.2011 г., в 

законоустановения триседмичен срок. В о.с.з. от 30.06.2011 г. и от 

13.07.2011 г. делото е отложено поради нередовно призована страна, а с 

Разпореждане № 1496 от 11.08.2011 г. е отложено поради платен годишен 

отпуск на съдия-докладчик. В о.с.з. от 29.08.2011 г. делото е отложено 

поради нередовно призована страна. В о.с.з. от 15.09.2011 г. е одобрена 

постигната между страните спогодба и делото е прекратено; 

 - гр.д. № 293/2011 г., образувано на 04.04.2011 г.; иск по чл. 145 от 

КТ; на доклад на съдия Ани Харизанова, а след това на съдия Велина 

Ангелова; ИМ е постъпил на 04.04.2011 г. и с Разпореждане от същата дата 

е наредено препис да се изпрати на ответника. Съобщението е получено на 

14.04.2011 г. Писмен отговор е постъпил на 12.05.2011 г. С Разпореждане 

№ 901 от 12.05.2011 г., на осн. чл. 312 от ГПК е изготвен писм. доклад и е 

насрочено о.с.з. за 01.06.2011 г. Приложен е протокол за избор на 

докладчик от 31.05.2011  г., от който е видно, че по причина, че 

докладчикът е в платен годишен отпуск, е определен нов такъв.  С молба 
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от 31.05.2012 г. е направено възражение за недопустимост на иска. В о.с.з. 

от 01.06.2011 г. по съображение за недопустимост на предявения иск, с 

Определение № 304, производството по делото е прекратено. По реда на 

инстанционния контрол, определението е потвърдено последователно от 

ОС – Пазарджик и от ВКС, и е влязло в законна сила на 16.02.2012 г.; 

  - гр.д. № 130/2012 г., образувано на 02.02.2012 г., иск по чл.150 от 

СК; на доклад на съдия Велина Ангелова; ИМ е постъпила на 02.02.2012 г. 

и с Разпореждане № 247 от същата дата е наредено да се връчи препис на 

ответника. Съобщението е връчено на 13.02.2012 г. Писмен отговор е 

получен на 17.02.2012 г. С Разпореждане № 551 от 14.03.2012 г., на осн. чл. 

312 от ГПК е изготвен писм. доклад и е насрочено о.с.з. за 27.03.2012 г., 

извън законоустановения триседмичен срок. В о.с.з. от 27.03.2011 г. е 

одобрена постигнатата между страните спогодба, а производството по 

делото е прекратено; 

  - гр.д. № 283/2012 г., образувано на 05.03.2012 г.; иск по чл. 150 от 

СК; на доклад на съдия Ани Харизанова; ИМ е постъпила на 05.03.2012 г. 

и с Разпореждане  № 125 от същата дата, като нередовна е оставена без 

движение и са дадени указания за отстраняването й. Указанията са 

изпълнени с молба от 07.03.2012 г., а с Разпореждане № 524 от 08.03.2012 

г. е наредено да се изпрати препис на ответника. Съобщението е връчено 

на 13.03.2012 г. и от същата дата има постъпил отговор. С Разпореждане № 

157 от 14.04.2012 г., ИМ като нередовна е оставена без движение и са 

дадени указания за отстраняването й. С Разпореждане № 686 от 02.04.2012 

г., на осн. чл. 312 от ГПК е изготвен писм. доклад и е насрочено о.с.з. за 

19.04.2012 г., в законоустановения триседмичен срок. В о.с.з. от 19.04.2012 

г. с Определение № 225 е одобрена постигнатата спогодба, а 

производството е прекратено. 

 

Анализът на проверката сочи, че преобладаващият брой от делата 

по реда на бързото производство са своевременно администрирани, като 

в деня на постъпване на исковата молба съдът е извършвал проверка за 

нейната редовност и за допустимостта на иска. В отделни случаи има 

просрочие и несъобразяване с императива , установен в чл. 312, ал. 1,  т. 1 

от ГПК. Съдиите са обявявали решението с мотивите в двуседмичен 

срок, спазвайки  разпоредбата на чл. 316 ГПК.  

 

9. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашно 

насилие /ЗЗДН/ и по Закона за закрила на детето /ЗЗДет./ 

      - гр. д. № 728/2010 г., обр. на 12.08.2010 г., молба по чл. 4 ЗЗДН, 

на доклад на съдия Ани Харизанова. След извършена служебна проверка 

съдът е констатирал, че е налице хипотезата на чл. 126, ал.1 ГПК т.е. има 
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две висящи дела между същите страни, на същото основание и за същото 

искане, поради което съдът с определение от 23.09.10 г. е прекратил 

производството по настоящото дело; 

      - гр. д. № 809/2011 г., обр. на 12.09.2011 г., молба по чл. 4 ЗЗДН, 

на доклад на съдия Велина Ангелова. С определение от 12.09.11 г. делото е 

насрочено за 04.10.11 г., като е отхвърлено искането за издаване на заповед 

за незабавна защита. В с.з. от 04.10.11 г. делото е отложено за събиране на 

доказателства за 01.11.11 г., когато, поради оттегляне на молбата, 

производството по делото е прекратено;  

      - гр.д.№ 386/2011 г., обр. на 13.04.2011 г. молба по чл. 4 ЗЗДН, на 

доклад на съдия Ани Харизанова. С разпореждане от 18.04.11 г. делото е 

насрочено за разглеждане за 05.05.11 г., на 28.04.11 г. е постъпил отговор 

на молбата от ответника. Първото с.з. е проведено на 05.05.11 г., когато е 

направен доклад по делото, същото е отложено за събиране на 

доказателства. С.з. от 16.05.11 г. е отложено за събиране на доказателства. 

На 30.05.11 г. е даден ход по същество, решението е обявено на същата 

дата, издадена е заповед за защита; 

      - гр.д.№ 584/2011 г., обр. на 05.07.2011 г., молба по чл. 4 ЗЗДН, 

на доклад на съдия Ани Харизанова. С определение от 06.07.11 г. съдът е 

оставил без уважение искането на молителя за издаване на заповед за 

незабавна защита срещу ответника, а делото е насрочено за разглеждане за 

13.07.11 г., когато е даден ход по същство, решението е постановено 

веднага, издадена е заповед за защита; 

       - гр.д.№ 880/2012 г., обр. на 12.09.2012 г., молба по чл. 4 ЗЗДН, 

на доклад на съдия Ани Харизанова. С разпореждане от 17.09.12 г. съдът е 

оставил молбата БД, с указания до молителката. Върнатата по делото 

призовка в цялост е с отбелязване, че лицето не живее на посочения в 

молбата адрес, поради което съдът е върнал молбата и е прекратил 

производството по делото. 

 
 Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие, 

са образувани в деня на постъпване на молбата по чл. 4 ЗЗДН и са 
администрирани своевременно. Съдът е насрочвал открито съдебно 
заседание в срок не по-късно от един месец, в съответствие с 
разпоредбата на чл. 12, ал.1 ЗЗДН и е постановявал решението в  
открито съдебно заседание, като при уважаване на молбата е издавана 

веднага заповед за защита. 

      - гр. д. № 747/2010 г., обр. на 16.08.2010 г., искане по чл. 26, ал.1 
ЗЗДет., на доклад на съдия Ани Харизанова. С разпореждане от 17.08.10 г. 
делото е насрочено за 02.09.10 г., когато е направен доклад по делото и е 
даден ход на делото по същество, решението е обявено на 04.10.10 г., 
искането е уважено; 
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                - гр. д. № 752/2011 г., обр. на 17.08.2011 г., искане по чл. 26, ал. 1 

ЗЗДет., на доклад на съдия Велина Ангелова. С определение от същата 
дата делото е насрочено за разглеждане за 23.08.11 г., когато е даден ход 
по същество, решението е обявено веднага, като искането е уважено;  
                - гр. д. № 796/2011 г., обр. на 03.09.2011 г., искане по чл. 26, ал.1 
ЗЗДет., на доклад на съдия Ани Харизанова. С определение от 07.09.11 г. 
делото е насрочено за разглеждане на 19.09.11 г., когато е даден ход по 
същество, решението е обявено на 20.09.11 г., искането е уважено; 
               През първото полугодие на 2012 г. няма разгледани дела по 
ЗЗДетето от съдиите Харизанова и Ангелова. 
 
 Делата по Закона за закрила на детето са своевременно 
администрирани, а първото по делото открито съдебно заседание, по 

исканията за настаняване по съдебен ред, е провеждано в срок до 
двадесет дни  от постъпване на искането в съда. Спазен е едномесечния 
срок за произнасяне на решението по чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето. 

              
 

     10. Заповедни производства по реда на чл. 410 ГПК и чл.417 ГПК. 

 

               - ч.гр.д.№ 14/2010 г., обр. на 12.01.2010 г., на доклад на съдия 
Ани Харизанова, по чл. 410 ГПК.  От същата дата е издадената заповед за 
изпълнение на парично задължение, съобщението за това, с препис от 
заповедта, са връчени на длъжника, в законоустановения срок не е 

постъпило възражение по чл. 414 ГПК. Има издаден ИЛ, получен от 
заявителя, има направено отбелязване, на осн. чл. 416, изр. второ ГПК;           
                 - ч.гр.д.№ 151/2010 г., обр. на 05.03.2010 г., на доклад на съдия 
Велина Ангелова, по чл. 410 ГПК.  На 08.03.10 г. е издадена заповед за 
изпълнение на парично задължение, съобщение за това, с препис от 
заповедта са връчени на длъжника, няма постъпило възражение в 
законоустановения срок. Има издаден ИЛ, получен от пълномощник на 
заявителя, има направено отбелязване, на осн. чл. 416, изр. второ ГПК;                               
                 - ч.гр.д.№ 561/2010 г., обр. на 01.07.2010 г., на доклад на съдия 
Велина Ангелова, по чл. 417 ГПК. На 02.07.10 г. е издадена заповед за 
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 

ГПК, както и ИЛ, получени от пълномощник на заявителя на 12.07.10 г. 
Има надлежно отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение, но 
няма отбелязване върху представения документ /извлечение от счетоводни 
книги/; 
                  - ч.гр.д.№ 79/2010 г., обр. на 28.01.2010 г., на доклад на съдия 
Ани Харизанова, по чл. 417 ГПК. На 28.01.10 г. е издадена заповед за 
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 
ГПК, както и ИЛ, получени от пълномощник на заявителя. Има надлежно 
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отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение и върху 

представения документ /обобщено извлечение от кредитни сметки/; 
        - ч.гр.д. № 42/2011 г., образувано на 12.01.2011г., производство 

по реда на чл. 410 от ГПК; на доклад на съдия Ани Харизанова; 

Заявлението е постъпило на 12.01.2011 г. Разпореждане за образуване е 

издадено на 12.01.2011 г. На 13.01.2011 г. е издадена Заповед № 19 за 

изпълнение на парично задължение въз основа на документ. Съобщението, 

ведно с препис от заповедта е връчено на длъжника на 17.01.2011 г. Няма 

постъпило възражение в законоустановения срок. От 01.02.2011 г. има 

издаден изпълнителен лист, получен от пълномощник на кредитора на 

25.02.2011 г.;     

     - ч.гр.д. № 254/2011 г., образувано на 18.03.2011 г., производство 

по реда на чл. 410 от ГПК; на доклад на съдия Велина Ангелова; 

Заявлението е постъпило на 18.03.2011 г. Разпореждане за образуване е 

издадено на 18.03.2011 г. На 18.03.2011 г. е издадена Заповед № 143 за 

изпълнение на парично задължение въз основа на документ. Съобщението, 

ведно с препис от заповедта е връчено на длъжника на 23.03.2011 г. От 

23.03.2011 г. има постъпило възражение по чл. 414 от ГПК. С 

Разпореждане № 541 от 24.03.2011 г. е наредено да се уведоми кредитора 

за постъпилото възражение, като му се укаже правото да предяви иск в 

едномесечен срок за предявяване на вземането. Съобщение за постъпилото 

възражение, ведно с указание за предявяване на иска в едномесечния срок, 

е връчено на молителя на 08.04.2011 г. На 21.04.2011 г. /, но с пощенско 

клеймо от 19.04.2011 г/, на осн. чл. 422 от ГПК е предявен иск за 

установяване на вземането, по повод на който е образувано гр.д. № 

410/2011 г. От 01.02.2011 г. има издаден изпълнителен лист, получен от 

пълномощника на кредитора на 25.02.2011 г. 

   - ч.гр.д. № 109/2011 г., образувано на 02.02.2011 г., производство 

по реда на чл. 417 от ГПК; на доклад на съдия Велина Ангелова; 

Заявлението е постъпило на 02.02.2011 г. Разпореждане за образуване е 

издадено на 02.02.2011 г. На 02.02.2011 г. е издадена Заповед № 60 за 

изпълнение на парично задължение въз основа на документ. От 02.02.2011 

г. има издаден изпълнителен лист, получен от пълномощника на кредитора 

на 23.02.2011 г. Върху издадения изпълнителен лист и върху представения 

финансов документ има отметка, че съдът е издал изпълнителен лист. 

     - ч.гр.д. № 814/2011 г., образувано на 14.09.2011 г., производство 

по реда на чл. 417 от ГПК; на доклад на съдия Ани Харизанова; 

Заявлението е постъпило на 14.09.2011 г. Разпореждане за образуване е 

издадено на 14.09.2011 г. На 14.09.2011 г. е издадена Заповед № 462 за 

изпълнение на парично задължение въз основа на документ. От 14.09.2011 

г. има издаден изпълнителен лист, получен от пълномощника на кредитора 

на 11.10.2011 г. Върху издадения изпълнителен лист и върху представения 

финансов документ има отметка, че съдът е издал изпълнителен лист. 
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От проверката на делата се установи, че съдиите са спазвали 

тридневния срок по чл. 411, ал.1, т.1 ГПК за разглеждане на заявлението 

в разпоредително заседание и издаване на заповед за изпълнение. По 

всички производства е спазена местната подсъдност  по чл. 411, ал. 1 

ГПК. При подадено възражение по чл. 414, ал.1 ГПК в срок, съдът е 

изпращал своевременно съобщение до заявителя, с указание за правото му 

да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, като 

довнесе дължимата държавна такса. След влизане на заповедта в сила, 

на основание чл. 416 ГПК, съдът е издавал изпълнителен лист, за което е 

правено надлежно отбелязване върху заповедта. При подадено заявление 

за издаване на заповед за изпълнение въз основа на извлечение от 

счетоводни книги, на основание чл. 417, т.2 ГПК, съдът е издавал 

изпълнителен лист, за което има надлежна бележка върху заповедта за 

изпълнение, но не винаги това е отбелязвано и на представения документ.   

   

   ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - 

ПЕЩЕРА: 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Гражданските дела в Районен съд - Пещера се образуват в деня на 
постъпване на исковите молби в съда или най-късно на следващия ден. 

В хода на проверката не се установиха случаи на опити от страните 
за превратно упражняване на процесуални права, изразяващи се в стремеж 
за заобикаляне на принципа на случаен избор на докладчик и намерения 
точно определени съдии от Районен съд - Пещера да разгледат и да се 
произнесат по претенциите им. 

Задължението за проверка на редовността на исковите молби е 
осъществявано своевременно от съдиите, разглеждащи гражданските 
дела, които са постановявали разпореждания в този смисъл в рамките 
между 1 и 3 дни от образуване на производствата, като най-често това е 

ставало още на следващия ден. 

Производствата по молби, постъпили по реда на чл. 390 от ГПК за 

обезпечаване на бъдещ иск, както и в производствата по чл. 410 и чл. 417 

от ГПК, и тези по ЗЗДет. и ЗЗДН, се образуват в деня на постъпване на 

съответното искане /молба, заявление/. 

Тези срокове са характерни и за производствата, образувани по 

реда на глава двадесет и пета от ГПК - „Бързо производство", като от 

проучените дела се установява, че делото се образува в деня на 

постъпване на исковата молба. 
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2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 

               При общите  искови производства  проверката установи, че  има 
случаи, при които съдиите  постановяват актове по чл. 131 от ГПК, като ги 
съобразяват със съответните изисквания на правната норма и ги отразяват 
в самия акт, в други случаи актовете са бланкетни и кратки - резолюция, 
най-често изписана на ръка върху съответния документ.       
                   Определенията по чл. 140 от ГПК  с които съдиите са се  
произнасяли по доказателствените искания на страните и са  насрочвали 
производствата в първо открито съдебно заседание, са постановявани в 

рамките на  2-3 дни след постъпване на отговор на исковата молба, 
съответно от изтичане на едномесечния срок, предвиден в чл. 131 от ГПК. 
               В много малко случаи по някои дела се установиха и по-големи 
периоди за постановяване на определението по чл. 140 от ГПК, което се 
обяснява с подробните проекти за доклади, изготвяни от докладчиците по 
делата.  
                Най-често първо открито съдебно заседание е насрочвано за след   
1 месец от датата на определението по чл. 140 от ГПК, като изключения се 
установяват единствено в периодите, съвпадащи със съдебната ваканция 

В случаите, в които съдията не е  констатирал нередовност на 
исковата молба, са постановявани разпореждания по чл. 131 от ГПК най-
късно на следващия ден от образуването на делата. 

Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдът се е произнасял по 
доказателствените искания на страните и е насрочвал производството в 
открито съдебно заседание, са постановявани в различни срокове от 
постъпване на отговора/ите на исковата молба, съответно от изтичане на 
срока за това - от 2 до 20 дни след този момент. Най-често съдиите са 
извършвали това администриране между 2 и 3 дни от постъпването на 
отговора или изтичането на срока за това. 

Кратките срокове за постановяване на определение по чл. 140 от 
ГПК са били възможни поради факта, че съдебният акт, изготвян от 
съдиите, не съдържа проект за доклад на делото по смисъла на чл. 140, ал. 
3 от ГПК, а такъв е правен в първото открито съдебно заседание по 
делото. 

Най-често първото открито съдебно заседание е насрочвано за след 
около 1 месец от датата на определението по чл. 140 от ГПК, но така 
също се установяват и по-кратки срокове - 15 и 20 дни. 

В общия случай, при отлагане на делата за събиране на 
доказателства или поради други причини, следващо съдебно заседание е 
насрочвано за след месец и половина. Насрочване на следващо съдебно 
заседание за след 2 до 3 месеца се установява само в случаите на периоди, 
съвпадащи със съдебната ваканция. Този резултат е постигнат като 
следствие от инициативата на административния ръководител за 
изготвяне на графика за провеждане на открити съдебни заседания само 
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за месец напред, което оптимизира движението и разглеждането на делата 

в по-кратки срокове и не позволява съдебните заседания да се отлагат за 
продължителни периоди, поради липса на график на заседателните дни. 

Производства по Закона за защита от домашното насилие 

По делата, образувани по реда на Закона за защита от домашното 
насилие, съдиите са разглеждали молбите, с които са сезирани, в деня или 
най-късно на следващия ден от тяхното образуване. Първото открито 
съдебно заседание по тези производства е насрочвано за не по-късно от 
един месец от образуването на делото. От проверените дела се установи, 
че съдиите са спазвали разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН, като 
решението е постановявано в открито с.з., а при уважаване на молбата е 
издавана веднага заповед за защита. 

Производства по Закона за закрила на детето. 

В производствата, образувани по реда на Закона за закрила на 
детето, съдиите са постановявали определението за насрочване на делото 
най-често на следващия ден от образуването му или в рамките на 3-4 дни 
след образуването, като е насрочвал първо открито съдебно заседание до 
1 месец от този момент. 

Производства по Глава двадесет и пета чл. 310 и сл. от ГПК-

„Бързо производство". 

Разпорежданията по чл. 312, ал. 1 от ГПК са постановявани в срок 
от 2-16 дни от постъпване на отговора или от изтичане на срока за 
отговор на ИМ. Първо открито съдебно заседание е насрочвано за след не 
повече от 3 седмици, но има и дела, при които не е спазен стриктно срока 
по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Решението е обявявано в двуседмичен срок, след 

заседанието, в което е приключило разглеждането на делото, 
регламентиран в чл. 316 ГПК. 

Спрени дела 

Спрените граждански дела са администрирани своевременно и 
редовно, като прави впечатление, че дори в производствата, спрени по 
взаимно съгласие, служба „Съдебно деловодство" прави ежемесечни 
справки и отбелязвания за изтичането на 6-месечния срок по чл. 231 от 
ГПК, а не само при наближаване изтичането на предвидения в закона 
срок. 

 С тези резултати Районен съд - Пещера е изпълнил препоръките на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет за ритмично администриране на 
спрените производства по гражданските дела, дадени с Акт за резултати 

от извършена проверка,  на основание  Заповед № 163/29.06.2009 г. на 
Главния инспектор на ИВСС. 
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 3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Общи искови производства 

Анализът на приключването на гражданските дела, образувани 
преди 01.01.2010 г., показва обективни причини, забавили приключването 

на тези производства. Основните фактори за това са, от една страна, 
процесуалният ред, по който са образувани /  ГПК отм./, а от друга - 
предметът на делата /вещни искове и делби/, което е причина за по-
голяма обща продължителност на съдебните производства. 

От проверените дела, по които е постановена отмяна на дадения ход 
по същество, е видно, че определения в този смисъл са постановявани 
най-често по инициатива на съда и то по причина, че делото е оставало 
неизяснено от фактическа страна, което би могло да се преодолее при 
делата по новия ГПК, при изготвяне на проект за доклад при условията на 
чл. 140, ал. 3 ГПК. В повечето случаи, постановяването на определения за 
отмяна на дадения ход по същество, е довеждало до забавяне 
приключването на гражданските дела в Районен съд - Пещера. 

За датата на обявяване на съдебните решения в регистъра по чл. 
235, ал. 5 от ГПК се прави отбелязване с печат на съда, положен върху 
самия съдебен акт по всички дела. 

Проверката констатира значително подобряване на резултатите в 
работата на съда, касаеща спазването на сроковете при обявяването на 
съдебните актове по делата. Тези по-добри резултати се отчитат при 
сравнителен анализ с констатациите, които ИВСС е направил за работата 
на Районен съд – Пещера , обосновани с Акт за резултати от проверка, 
извършена на основание Заповед № 163/29.06.2009 г. на Главния 
инспектор на ИВСС. 

От справката, предоставена от Районен съд - Пещера, отразяваща 
обявяването на съдебни решения в отклонение на срока по чл. 235, ал. 5, 

изр. първо от ГПК, се установи, че като изключение от общия стремеж на 
гражданските съдии да обявявят в 1-месечен срок решенията по делата, 
съдия Ани Харизанова е допуснала забава при обявяване на решенията, 
както следва: за 2010 г. има  забава при обявяване на четири решения за 
срок от 1 до 25 дни; за 2011 г. забавата е по две решения и е от 22 дни до 
33 дни; за първо полугодие на 2012 г. има забава при обявяване на две 
решения, като забавата по едното от тях е от три месеца и половина.   

 
Общият извод е, че  усилията, които полагат съдиите от Районен 

съд - Пещера и административният им ръководител, са довели до  
създаването на една добра организация за спазване на процесуалните 
срокове по образуването, движението и приключването на гражданските 

производства.  
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    Производства по чл. 390 от ГПК. 

 По делата, образувани по молби за допускане на обезпечение на 
бъдещ иск, съдиите са се произнасяли в деня на образуване на делата. В 
изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС при предходните проверки, 
се констатира, че през 2011 г. в диспозитива на определенията, с които 
съдът е допускал обезпеченията, вече е определян началния момент, от 
който тече срокът за предявяване на бъдещите искове. 

Производства по Закона за закрила от домашното насилие 

 

По делата, образувани по Закона за защита от домашното насилие, 
съдиите са постановявали съдебните решения в закрито съдебно 
заседание, в  съответствие с разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН и при 
уважаване на молбата е издавана веднага заповед за защита. 

 

Производства по Закона за закрила на детето 

 

В производствата, образувани по Закона за закрила на детето, 
съдиите от Районен съд - Пещера са постановявали крайните си съдебни 
актове в срокове дори по-кратки от едномесечния срок, предвиден в чл. 
28, ал. 4 от същия.  

Производства по Глава двадесет и пета „Бързо производство" 

 

Съдиите от Районен съд – Пещера не са спазвали винаги стриктно 
кратките процесуални срокове в производствата, образувани по глава 
двадесет и пета от ГПК „Бързо производство". Решението е обявявано в 

двуседмичен срок, след заседанието, в което е приключило разглеждането 
на делото, регламентиран в чл. 316 ГПК. 

Заповедни производства 

 

По заповедните производства, инициирани със заявления по чл. 410 
ГПК и чл. 417 ГПК, съдиите са спазвали срока по чл. 411, ал.2 ГПК и са 
издавали заповед за изпълнение в тридневен срок. По тези производства 
се правят съответните отбелязвания, като се посочва на коя дата е издаден 
изпълнителният лист, на кого се издава и за каква сума. 
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4. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪДА. 

Проверката установи добър ред в организацията на дейността на 
служба „Съдебно деловодство", част от която е дейността по 
своевременното изготвяне и изпращане на книжа, съобщения и призовки.     

Проверката установи, че  има пропуски в гражданското деловодство  

на съда, във връзка с подреждането и номерирането на книжата по делата 
и съответните актове на съдията от закрито  заседание - разпореждания, 
определения. В книгата от закритите съдебни заседания номерата на 
различните определения и разпореждания не съответстват на номера на 
разпореждането, което е в кориците на делото от съответната дата. Както 
в ОС - гр.Пазарджик, така и в районен съд-Пещера, по  искане на 
председателя на ОС - гр. Пазарджик  още от  2008 година насам, 

ежемесечно  се изготвят справки за всички свършени дела с необявени 
съдебни актове, както и за неприключените дела в 3 - месечения срок и над 
3 - месечния срок. По този начин председателят на съда е в течение за 
натовареността на съдиите, за бързината при решаването на делата и за 
срочността при изготвяне на съдебните актове. 

Както вече беше отбелязано в настоящия акт, все още може да се 
желае  по- добро  административно-деловодно оформяне на книгите и 
делата, както и на актовете от закритите съдебни заседания, 
постановявани от съдиите, разглеждащи гражданските дела в Районен съд 
гр. Пещера.  

    На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните ПРЕПОРЪКИ: 

1. Председателят на PC - Пещера да упражни правомощията си по 

чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ като свика Общо събрание на съдиите  и сведе до 

знанието им констатациите в настоящия Акт. 

2. Председателят на РС - Пещера, с оглед на правомощията, 

визирани в чл. 80 ЗСВ, да предприеме необходимите мерки, относно: 

- стриктно спазване на срока за обявяване на решенията по чл. 235, 

ал.5, изр. първо ГПК. 

 - стриктно спазване на кратките процесуални срокове по чл.312 

ал.1т.1 и чл.316 от ГПК, касаещи бързото производство. 

- ограничаване на производствата, по които в срока за произнасяне 

съдът постановява определение за отмяна на хода по същество и 

насрочване на делото за ново разглеждане в открито съдебно заседание, 

както и ограничаване на случаите, при които ИМ се оставя без движение, 

след отмяна хода по същество, поради констатирани в срока за 

произнасяне нередовности. 
          - ограничаване на случаите, при които при деловодното оформяне 
на книгите и делата, водени при съда, не се отразяват издадените от 
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съдията актове, както и случаите на пропуски при номерирането на 

съответните определения или разпореждания, издавани от съдията и 
съответното им отразяване в книгата от закритите заседания. 
 
                В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, 
ал. 2, във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на PC - Пещера да уведоми 
главния инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в 
изпълнение на препоръките. 
 
               Препис от Акта да се изпрати на административния ръководител 
на Районен съд - Пещера, на административния ръководител на Окръжен 
съд - гр. Пазарджик и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

                       

 

 

 

 

 

 

            

 

                                        ИНСПЕКТОР:  

 

                                                              /ДИМАНА ЙОСИФОВА/ 
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