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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 2013 г. и на основание  Заповед № ПП-01-

80/02.06.2014 г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен съд - Балчик,  

с обхват на проверката - образуването, движението и приключването на 

първоинстанционни граждански дела за 2012 г. и 2013 г. 

Проверката се извърши за времето от 09.06.2014 г.  до 13.06.2014 г. от 
инспектор ДИМАНА ЙОСИФОВА  и експертите: Катя Христова и Георги 
Иванов.  

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 – Балчик за 2013 г. и към 

датата на проверката – 09.06.2014 г.  в съда  има шест съдии, съдия по 

вписванията и държавен съдебен изпълнител, като щатното разписание на 

съда за 2013 г. не е претърпяло изменение в сравнение с преходната година. 

През целия период от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г. в РС - Балчик са били 

заети 6 щатни бройки – от съдиите Галин Христов Георгиев, Цонко Славков 

Иванов, Ивелина Димитрова Велчева, Стояна Илиева Илиева – Станева, 

Даниела Йорданова Игнатова и Стоян Димитров Колев. 

  

Председател и административен ръководител на РС - Балчик е  

съдия Ивелина Димитрова Велчева. С протокол № 41 от 22.10.2009 г. на 

ВСС е назначена на длъжност адм. ръководител - председател на РС - Балчик. 

Притежава ранг „съдия в апелативен съд” – решение по протокол № 

39/08.12.2004 г. на ВСС. Съдия Велчева сформира граждански състав; 

 

Съдия Цонко Славков Иванов е зам. административен ръководител 

на РС – Балчик. С протокол № 13 от 08.03.2006 г. е назначен на длъжност зам. 

адм. ръководител – зам. председател на РС - Балчик. Притежава ранг „съдия в 

апелативен съд” – решение по протокол № 35/10.11.2004 г. на ВСС. Съдия 

Иванов сформира граждански състав; 

 

 Съдия Стоян Димитров Колев притежава ранг „съдия в окръжен съд” 

– решение по протокол №1/12.01.2012 г. на ВСС. Съдия Колев сформира 

граждански състав; 
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Съдиите Галин Георгиев, Стояна Илиева-Станева и Даниела Игнатова 

сформират наказателни състави.  

 

Председателят на РС - Балчик, съдия Ивелина Велчева осъществява общо 

административно ръководство, представлява съда в отношенията с трети лица, 

разпределя работата между съдиите, ръководи и контролира работата на 

държавния съдебен изпълнител и на съдията по вписванията, и участва в 

съдебни заседания. 

 

В съда е внедрена и работи система за случайно разпределение на делата 

- използва се програмният продукт LawChoice, разработен и утвърден с 

решение на ВСС, взето с протокол№ 27/7.06.2006 г. Приети са и Вътрешни 

правила за случайно разпределение на делата /Правилата/, които се 

актуализират ежегодно. Със Заповед № РД-13-203 от 30.10.2009 г. на 

председателя на РС - Балчик, да извършва разпределение на делата със 

системата за случаен избор е определен съдия Цонко Славков Иванов, който е 

зам. административен ръководител. В негово отсъствие, разпределението се 

извършва от съдия Ивелина Велчева, а при отсъствие и на двамата – от друг 

съдия, посочен с нарочна заповед от председателя на съда. 

 

В програмния продукт за РС - Балчик са заложени видовете дела и 

съответните съдии, които ги разглеждат, съобразно издадените от председателя 

на съда заповеди относно съставите и разпределението на делата по състави. 

Делата се вкарват в програмата за случайно разпределение по реда на 

постъпването им в регистратурата на РС - Балчик. Разпределението на делата 

се извършва съобразно поредността на постъпването им и списъка на съдиите, 

работещи съответно граждански и наказателни дела. Техническата дейност по 

разпределението на делата се извършва електронно на случаен принцип, чрез 

програмния продукт на ВСС за разпределение на делата „Law Choice”, като 

самото разпределение на делата се извършва от зам. председателя на съда на 

неговия компютър. След всеки избор се прави разпечатка на протокола за 

разпределението, който протокол се прилага към съответното дело.      

Анализът на Правилата сочи, че разпределението на делата в Районен съд 

- Балчик става при спазване на принципа на случайния избор и се извършва в 

същия или най-късно на следващия работен ден от постъпването им. Адм. 

ръководител на съда определя със заповед лицата, които имат възможност за 

работа с програмата. Разпределението на делата се извършва съобразно 

поредността на постъпването им и списъка на съдиите, работещи съответно 

граждански и наказателни дела. При изчерпване на възможностите за 

разпределение на делото на съдии-докладчици, разглеждащи наказателни, 

респективно граждански дела, делото се разпределя на случайния принцип с 

програмата между другата група съдии. Определеният от програмата съдия – 

докладчик може да бъде заменен само при отвод или отсъствие при спазване на 

принципа на случайния избор, като се посочат изрично причините, поради 



 

4 

които се налага извършването на нов избор. В правилата изчерпателно са 

изброени особените хипотези при приложението на принципа на случайния 

избор. Също така системния администратор извършва архивиране на 

електронен носител на натрупаната информация за  разпределението на делата 

от предходната седмица в първия работен ден на всяка следваща седмица, като 

информацията от архивирането се съхранява за срок от 50 години. 

 

 Със заповеди № 392 от 13.11.2012 г. и  № 349 от 21.10.2013 г. на 

Административния ръководител - Председател на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН 

СЪД на основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и т. 6 ЗСВ периодично е била извършена 

ревизия на районните съдилища в съдебен район - Добрич. Ревизията обхваща 

образуваните дела за периода съответно от 01.01.2012 г. до 01.11.2012 г. и от 

01.01.2013 г. до 01.11.2013 г. По повод на извършените проверки, във всеки от 

районните съдилища в съдебен район «Добрич», от проверяващите съдии от 

ОС-Добрич са изготвени отделни доклади. Изготвените доклади са 

анализирани от Председателя на ОС-Добрич в ОБОБЩЕН ДОКЛАД. Видно е, 

че проверката не е констатирала съществени пропуски както в работата на 

съдиите по гражданските дела, така и в работата на съдебните служители. 

 

    Съдебни служители 

 

През 2012 г. и 2013 г. утвърдените щатни бройки в РС - Балчик са били: 

шест съдии, съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител и 17 

съдебни служители.  

През цялата 2012 г. и през цялата 2013 г. в Районен съд - Балчик са били 

заети щатните бройки за съдия по вписванията от Красимир Минков 

Господинов и за държавен съдебен изпълнител от Тодор Бонев Бонев. 

 

Към датата на проверката щатната численост на съда със служители е  

била запълнена. Според щатното разписание на РС - Балчик, през проверявания 

период са били назначени един административен секретар, един главен 

счетоводител, един системен администратор, петима съдебни секретари -

протоколисти, четирима съдебни деловодители, един  съдебен деловодител – 

регистратура, един съдебен архивар, един съдебен деловодител, той касиер, 

един призовкар и един домакин, той чистач. През проверявания период не са 

извършвани трансформации на длъжности и размествания на служители от 

една служба в друга.  
Функциите на служителите при съда са били разпределени, съгласно 

действащия през периода Правилник за администрацията в районните, 
окръжните, административните,  военните и апелативните съдилища, 
публикуван в ДВ бр. 66/2009 г.,  в сила от 18.08.2009 г.  и отменен с ДВ бр. 8 от 

28.01.2014 г., като при необходимост на всеки служител се възлагат и 
допълнителни задачи от председателя на съда.   

   Следва да бъде отбелязано, че проблемът със съдебната палата все 

още не е решен за РС-Балчик - институцията се нуждае от собствена 
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сграда. Проверяващият екип констатира, че към момента на извършване на 

проверката съдът, по силата на сключен договор за наем от 2011 г. между 

Министерство на правосъдието и ЕТ „Васил Григоров",  все още се помещава 

на трети етаж и на 5 стаи на втория етаж от масивна триетажна сграда, 

находяща се в гр.Балчик, ул."Стара планина"№ 2, собственост на ЕТ „Васил 

Григоров". Като се игнорира обстоятелството, че съдът не разполага със 

собствена сграда, се установиха добри условия за работа на съдиите и 

съдебните служители в РС - Балчик. Служителите притежават необходимите 

професионални качества, работят с чувство за отговорност, притежават 

морални качества за съдебен служител и работят добре в екип. 

             Постъпилите в съда книжа се образуват в дела, съгласно чл. 46 и сл. от 

Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, 

военните и апелативните съдилища-отм., при наличие на предвидените 

изисквания в  ГПК.       

След разпределението им, от зам. председателя на съда, на принципа 

на случайния подбор, делата се докладват на определения съдия - докладчик в 

същия ден или най-късно на следващия ден.  

По гражданските дела съдията-докладчик извършва съответните 

процесуални действия по връчване на книжата, по подготовка на съдебните 

заседания и по насрочване на делата в открити съдебни заседания при 

стриктното спазване на  изискванията на Гражданския процесуален кодекс 

/ГПК/ и Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища /ПАРОАВАС – отм./.                  

 Прилагането на  Наредба № 14/18.11.2009 г.  за реален достъп на 

органите на съдебната власт до НБД - „Население”, с цел  установяване на 

постоянен и настоящ адрес на призоваваните страни, е практика в работата на 

съдиите РС - Балчик. 

  В гражданското деловодство на съда се водят следните регистри, 

изискуеми съгласно Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища /ПАРОАВАС -  отм./, 

А ИМЕННО: 

- азбучен указател по граждански дела; 

- описна книга по граждански дела; 

- книги за открити заседания по граждански дела; 

- книга за закрити и разпоредителни заседания по граждански дела; 

- книга за приемане и отказ от наследство; 

- книга за изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, 

присъдени в полза на съдебната власт; 

- регистър по чл. 235, ал. 5 от ГПК; 

- регистър по чл. 10, ал. 2 от ЗЗДН; 

- архивна книга. 

 

Всички книги по чл. 50 от ПАРОАВАС /отм./ се водят на електронен и на 

хартиен носител, като  книгата за призовките се води на хартиен носител.  
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Съгласно правилата, деловодните книги се приключват с изтичане на 

всяка календарна година.   

            Води се и регистър на производствата по ЗЗДН.  

            Книгата от откритите съдебни заседания  за гражданските дела е обща за 

съдиите, разглеждащи гражданските дела. Относно състоянието на деловодната 

дейност в РС - Балчик, имайки предвид повишените изисквания на новия ГПК, 

проверката установи, че в гражданското деловодство на съда, във връзка с 

подреждането и номерирането на книжата по делата и съответните актове на 

съдията от закрито заседание - разпореждания или определения има 

системност, подреденост и прецизност. 

  Настоящата проверка  на ИВСС  установи, че в Районен съд - Балчик е 

похвална прецизността при изготвянето на съдебните актове от закритите 

съдебни заседания - разпореждания и определения по чл. 129, ал. 2 от ГПК,  чл. 

229, чл. 29, ал. 3 вр. чл. 47, ал. 6 от ГПК и др.  

Разпорежданията и определенията от закритите съдебни заседания /з.с.з./ 

са мотивирани и се изготвят  съгласно изискванията на чл. 254, ал. 2 от ГПК, 

рядко са случаите на изписване на  резолюцията на съдията на ръка върху 

съответния входящ документ, което процесуално действия  за  в бъдеще следва 

да бъде преодоляно.  

Констатираното забавяне по приключването на делата в 3-месечния 

срок през 2012 г. се е увеличило двойно през 2013 г., което както ще се види 

по-долу се дължи на обективни причини, които проверяващите възприеха.   

 Впечатление направи незначителната бройка на решенията, 

постановени извън срока по чл. 235, ал.5 от ГПК, и  на производства, по които е 

отменян хода по същество. 

 

Отлично впечатление направи обстоятелството, че непрекъснато се 

предприемат мерки за повишаване на професионалната квалификация на 

съдиите, които разглеждат граждански дела, като: 

 

През 2013 г. и през 2012 г. административният ръководител – съдия 

Ивелина Велчева е посетила семинарите, както следва: „Признаване, 

допускане на изпълнение и изпълнение решения и актове при действие на 

правото на ЕС"; „Ролята на националния съдия в ЕС. Проблеми в съдебното 

изпълнение", „Призоваване в гражданския процес", "Проблеми на 

първоинстанционното производство по ГПК" и е участвала в Българо-

Германски семинар на тема „Организация и управление на съда". Отделно е 

взела участие в тримесечно езиково обучение по английски език по ОПАК - 



 

7 

проект "Компетентна съдебна система и повишаване капацитета и 

ефективността в правораздаването чрез обучение". 

 

През 2013 г. и през 2012 г. зам. адм. ръководител - съдя Цонко Иванов 
е посетил семинарите, както следва: „Признаване, допускане на изпълнение и 

изпълнение решения и актове при действие на правото на ЕС", „Ролята на 

националния съдия в ЕС. Проблеми в съдебното изпълнение", „Приложение на 

семейния кодекс при действащото европейско законодателство", „Призоваване 

в гражданския процес" и "Проблеми на първоинстанционното производство по 

ГПК", е взел участие в дистанционно обучение на тема: „Тежестта на доказване 

в гражданския процес" и е участвал в Българо-Германски семинар на тема 

„Организация и управление на съда". Отделно е взел участие в тримесечно 

езиково обучение по английски език по ОПАК - проект "Компетентна съдебна 

система и повишаване капацитета и ефективността в правораздаването чрез 

обучение". 

 

През 2013 г. и през 2012 г. съдия Стоян Колев е посетил семинарите: 

„Признаване, допускане на изпълнение и изпълнение решения и актове при 

действие на правото на ЕС", „Ролята на националния съдия в ЕС. Проблеми в 

съдебното изпълнение", „Призоваване в гражданския процес" и "Проблеми на 

първоинстанционното производство по ГПК", „Заповедно производство по 

ГПК и принудително изпълнение в ЕС" и е взел участие в дистанционно 

обучение на тема: „Производство за налагане мерки за защита от домашно 

насилие". Отделно е взел участие в тримесечно езиково обучение по английски 

език по ОПАК - проект "Компетентна съдебна система и повишаване 

капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение" 

 

 Във връзка с административната работа адм. ръководител, зам. адм. 

ръководител и гл. счетоводител на РС - Балчик са взели участие в семинар на 

тема „Бюджетно счетоводство. Промени в закона за обществените  поръчки". 

 
II. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

Като общ брой постъпили дела в РС - Балчик се разглеждат 

новообразуваните дела,  получените по подсъдност дела  и делата, върнати от 

горната инстанция за продължаване на процесуалните действия или за ново 

разглеждане. 

 

През  2012 г. в РС - Балчик общият брой на поставените за разглеждане 

дела през 2012 г. е бил 1595 броя, от които през отчетния период са постъпили 

855 бр. граждански дела и 461 броя наказателни дела, или общо 1316 броя дела 

са били новообразувани. 

Към 01.01.2012 г. са останали висящи 157 броя граждански дела, а през 

цялата 2012 г. са постъпили 855 броя граждански дела. През отчетния период са 
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свършени общо 869 броя граждански дела. От тях в тримесечния срок за 2012 г. 

са свършени 766 броя граждански дела. Има тенденцията към лек спад в броя 

на делата, приключили в тримесечния срок. Това се обяснява с по - малкия 

брой дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

Броят на свършените граждански дела със съдебен акт по същество е 763 

броя. 

В Балчишкият районен съд през 2012 г. са работили трима граждански 

съдии. Най-много дела за разглеждане от гражданските съдии е имала 

адм.ръководител Ивелина Велчева - 352 броя, следвана зам. адм.ръководител 

Цонко Иванов и районен съдия Стоян Колев с 330 броя дела. Най-много 

свършени дела през отчетния период от гражданските съдии е имала Ивелина 

Велчева - 295 броя От приложената справка към отчетния доклад за 2012 г., е 

видно, че относно резултатите от върнати обжалвани дела, най-много решени и 

върнати от горестоящи съдебни инстанции в БРС, обжалвани през отчетния 

период са имали: от съдиите, разглеждащи граждански дела - адм. ръководител 

Ивелина Велчева - 67 броя, с 39 броя дела с потвърден изцяло съдебен акт. Най-

малко отменени обжалвани дела от гражданските съдии има районен съдия 

Стоян Колев - 32 броя.  

 

През  2013 г. в РС - Балчик общият брой на поставените за разглеждане 

дела през 2013 г. е бил 1661 броя, от които през отчетния период са постъпили 

период са постъпили 869 броя граждански дела и 522 броя наказателни дела, 

или общо 1391 бр. дела са били новообразувани. Налице е покачване в броя на 

новообразуваните дела в сравнение с 2012 г. Общият брой на поставените за 

разглеждане дела през 2013 г. е 1661 бр., при общ брой на поставени за 

разглеждане дела през 2012 г. - 1595 броя.  

В началото на периода - 01.01.2013 г. са останали висящи 143 броя 

граждански дела, а през цялата 2013 г. са постъпили 869 броя граждански дела. 

През отчетния период са свършени общо 853 броя граждански дела. От тях в 

тримесечния срок за 2013 г. са свършени 766 броя граждански дела. Има 

тенденцията увеличение в броя на делата, приключили в тримесечния срок. 

Това се обяснява с по - доброто планиране и организация на работа на съдиите 

и служителите в съда. 

В края на 2013 г. са останали несвършени 159 броя граждански дела. 

Броят на свършените дела със съдебен акт по същество през отчетния период е 

общо за граждански дела - 746 броя Броят на разглежданите дела общо за 

отчетния период е бил 1661 броя. Налице е увеличение спрямо 2012 г., когато е 

бил 1595 броя.  

Гореизложеното води на следните изводи за натовареността на 

съдиите в РС-Балчик за проверявания период 2012 г. и 2013 г.: 

 

Броят на съдиите по щат през 2013 г. и 2012 г. е бил 6 районни съдии. 

Натовареността по щат към поставени за разглеждане дела през 2013 г. е била 

23,07 броя дела, за разлика от 2012 г., когато е била 22,15 броя дела; 

Действителната натовареност на съдиите през 2013 г. по отношение на брой 
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дела за разглеждане е била 23,07 броя, а действителната натовареност на 

съдиите през 2013 г. по отношение на брой свършени дела е 18,92 броя. 

Действителната натовареност за гражданските съдии по отношение на 

разгледаните дела е била 28,11 броя, по отношение на свършените дела - 23,69 

броя. Като сравнение през 2012 г. действителната натовареност на съда към 

поставените за разглеждане дела е била 23,12 броя, към свършените дела - 

19,20 бр.дела, като действителната натовареност за гражданските съдии към 

поставените за разглеждане дела е била 28,11 броя, а действителната 

натовареност към свършените дела е била за гражданските съдии - 24,14 броя.  

Запазена е тенденцията за действителната натовареност на съдиите, която 

е под средния посочен в Таблицата за натовареност на магистратите за първото 

полугодие на 2013 г. размер за всички районни съдилища в страната. 

Общата натовареност по щат на съдиите през 2013 г. по отношение на 

общия брой на разгледаните дела е 23,07 броя, а по отношение на свършените 

дела 18,92 броя. Общата натовареност по щат за 2012 г. по отношение на общия 

брой на разгледаните дела е 23,12 броя, а по отношение на свършените дела 

19,20 броя. Натовареността на гражданските съдии по щат през 2013 г. по 

отношение на делата за разглеждане е 28,11 броя, а по отношение на 

свършените дела 23,69 броя. Натовареността на гражданските съдии по щат 

през 2012 г. по отношение на делата за разглеждане е 28,11 броя, а по 

отношение на свършените дела 24,14 броя. Натовареността за 2011 г. по 

отношение на делата за разглеждане е била 33.69 броя, а по отношение на 

свършените дела 29.33 броя. 

През 2013 г. съдията с най-много дела за разглеждане от гражданските 

съдии е била адм. ръководител Ивелина Велчева - 355 броя, следвана районен 

съдия Стоян Колев с 339 броя дела и зам.адм.ръководител Цонко Иванов с 318 

бр.дела. Най-много свършени дела през отчетния период от гражданските 

съдии е имала Ивелина Велчева - 289 броя. От приложената справка към 

доклада, относно резултатите от върнати обжалвани, за 2013 г. е видно, че най-

много решени и върнати от горестоящи съдебни инстанции в БРС, обжалвани 

дела през отчетния период са имали от съдиите, разглеждащи граждански дела 

- адм. ръководител Ивелина Велчева - 50 броя., с 31 броя. дела с потвърден 

изцяло съдебен акт, а най-малко отменени обжалвани дела от гражданските 

съдии има районен съдия Стоян Колев - 26 броя.  

 

И през 2013 г. в БРС с граждански дела са работели трима съдии - 

адм.ръководител Ивелина Велчева; зам. адм. ръководител Цонко Иванов и 

районен съдия Стоян Колев. 

В периода от 1.01.2013г. до 31.12.2013г. са постъпили и са образувани 

244 броя граждански дела по общия ред, а през 2012 г. те са били 197 броя. 

През отчетния период са поставени за разглеждане 379 броя. 

граждански дела по общия ред, а през 2012 г. те са били 343 броя.  

През отчетния период са свършени 243 броя граждански дела по общия 

ред, от тях в тримесечен срок са свършени 159 броя дела; За сравнение през 

2012 г. са били свършени 208 броя. дела. 
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Висящите граждански дела по общия ред в края на 2013 г. са 136 броя, 

а висящите граждански дела по общия ред в края на 2012 г. са били 135 броя. 

Налице е увеличение в броя образувани граждански дела по общия ред 

с тези от 2012 г., като е запазен броя на останалите висящи дела в края на 

отчетните периоди. 

Новообразуваните частни граждански дела през отчетния период са 36 

бр., а през 2012 г. са били 33 броя. 

През 2013 г. са постъпили 589 бр. дела, с правно основание чл. 410 и чл. 

417 от ГПК, докато през 2012 г. са постъпили 625 броя ч.гр.дела, с това правно 

основание.  

През 2013 г. е новообразувано е 1 бр. дело от административен 

характер и е решено 1 брой дело от адм. характер, а през 2012 г. е 

новообразувано е 1 бр. дело и са решени 3 броя дела. 

През 2013 г. новообразувани дела по чл. 310 от ГПК са 9 броя дела. 

Поставени за разглеждане са 14 броя. Свършени са 10 броя дела в края на 

периода. За сравнение през 2012 г. има новообразувани дела 11 броя дела, 

поставени за разглеждане са 21 броя и са свършени са 16 броя дела в края на 

периода. 

През 2013 г.  са постъпили 33 броя бракоразводни дела. Поставени за 

разглеждане са общо 48 броя Свършени дела са общо 43 броя. За сравнение 

през 2012 г. са постъпили 35 броя бракоразводни дела, поставени за 

разглеждане са общо 49 броя и са свършени дела са общо 37 броя. 

  

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

      

          1.Образувани първоинстанционни граждански дела преди 

01.01.2012 г. и неприключили към 31.12.2013 г. 

 

 От представената деловодна справка се установи, че 15 / петнадесет/ 

броя дела са образувани преди 01.01.2012 г. и са останали неприключени 

към 31.12.2013 г., плюс 12 броя дела за делба, които при втората фаза на 

делбата са внесени в архив през 2014 г. на основание чл. 57, ал. 2 от ПАС. 

 Към датата на проверката по 6 броя дела са постановени решения. 

Останали са неприключени 9 броя дела, от които 7 броя дела са спряни, 2 

броя дела са висящи.  

 

 На случаен принцип бяха изискани и проверени следните  граждански 

дела: 

 

         -гр.д.№ 274/2005 г., образувано е по искова молба от 03.10.2005 г., на 

доклад на съдия Ивелина Велчева; делото е образувано  по иск  за делба на 

недвижим имот; делото е насрочено за първото о.с.з на 24.01.2006 г., отложено 

е за 28.03.2006 г., постановено е Решение № 42/04.04.2006 г.; постъпила е 
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жалба против решението на 27.04.2006 г., по повод на жалбата делото е 

изпратено на ОС-Добрич  на 2.06.2006 г., след 3 години и половина, ОС-

Добрич, постановява Решение  на 12.11.2009 г., решението на ОС-Добрич е 

обжалвано пред ВКС, с определение от 17.12.2010 г. не се допуска касационно 

обжалване на решението на ОС-Добрич и делото е върнато на РС-Балчик на 

10.01.2011 г., като с разпореждане от същата дата делото е насрочено в о.с.з по 

втора фаза на делбата за 08.02.2011 г., междувременно е подадена молба за 

отмяна и с разпореждане от 02.02.2011 г. е указано препис от молбата за отмяна 

да се връчи на насрещната страна, през времето на размяната на книжата по 

повод на молбата за отмяна, делото е насрочвано в о.с.з за 14.03.2011 г., за 

19.04.2011 г.; изпратено е на ВКС по повод на молбата за отмяна на 02.06.2011 

г., по повод на молбата за отмяна, първоинстанционното решение е частично 

изменено и делото е върнато на РС - Балчик за продължаване на процесуалните 

действия по втората фаза на делбата на 28.10.2013 г., с определение от 

12.11.2013 г. делото е насрочено в о.с.з. на 20.01.2014 г./л.145/, поради 

невнасяне на депозит за възнаграждение на в.л. по допуснатата СТЕ делото е 

внесено в архив на основание чл. 59 от ПАС/л.181/. 

 

         -гр.д.№ 39/06 г., образувано е по искова молба за деба на недвижим имот 

от 23.02.2006 г.; делото е на доклад на съдия Ивелина Велчева; с 

разпореждане от от 23.02.2006 г.,  делото е насрочено в о.с.з. за 25.04.2006 г., 

отложено е за 13.06.2006 г., за 31.10.2006 г., с определение  от 31.10.2006 г., 

производството по делото е СПРЯНО, поради наличие на преюдициален спор 

по гр.д.№ 160/06 г., след година и половина производството по делото е 

възобновено и делото е насрочено в о.с.з. за 01.04.2008 г. /л.58/; насрочено е в 

о.с.з. за 16.06.2008 г., с определение от същата дата производството по делото 

отново е СПРЯНО /л.67/; с определение 15.08.2013 г., производството по 

делото е възобновено и делото е насрочено в о.с.з. за 23.09.2013 г. /л.93/; по-

късно с разпореждане от 30.08.2013 г. делото е пренасрочено за о.с.з. за 

16.09.2013 г. и с определение от същата дата производството по делото за трети 

път е СПРЯНО, до решаване на спора по гр.д.№ 600/013 г. по описа на РС-

Балчик/л.106/, към датата на проверката се установи, че по преюдициалния 

спор има постановено решение на 25.04.2014 г. , което обаче не е влязло в сила, 

поради което не са предприети процесуални действия по възобновяване на гр.д. 

№ 39/06 г.  

 

         -гр.д.№ 467/07г., е образувано по искова молба за делба на недвижим 

имот от 11.12.2007г; делото е разпределено на доклад на съдия Цонко Иванов, 

веднага след образуването на делото са предприети процесуални действия по 

изготвяне на съдебна поръчка до Р.Турция с цел призоваване на страни в 

делбеното производство /л.47/; през цялата 2008 г. са правени адресни справки 

за страните в процеса /ответниците са 23 броя, а ищците са 6 броя/; по повод на 

съдебната поръчка от Министерство на правосъдието е получен отговор на 

01.09.2008 г./л.164/; на 22.01.2009 г., делото е насрочено в о.с.з. и съответно са 

конституирани нови страни в процеса; отново са изпращани съдебни поръчки 
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до Р.Турция, като делото е насрочено за о.с.з. за 14.09.2009 г. /л. 262-431/; 

отложено е за 02.11.2009 г.; за 15.12.2009 г., и за 19.12.2009 г., като с 

разпореждане от същата дата делото е оставено без движение, с указания да се 

уточнят имената и адресите за призоваване на новоконституираните страни; 

поради неизпълнение на указанията на съда с определение № 81/03.02.2010 г., 

производството по гр.д.№467/07 г. е прекратено; определението е обжалвано 

със частна жалба от 22.02.2010 г. пред ОС - Добрич; делото е изпратено на ОС-

Добрич на 12.04.2010 г.; по повод на жалбата ОС - Добрич отменя 

определението за прекратяване на делото и го връща на РС - Балчик за 

продължаване на процесуалните действия; с разпореждане от 05.05.2010 г. РС-

Балчик изпълнява указанията на ОС - Добрич и повторно оставя без движение 

исковата молба, след изпълнение на указанията делото е насрочено в о.с.з. на 

21.06.2010 г.; отложено е за 14.09.2010 г., за 18.10.2010 г., за 14.12.2010 г., за 

18.01.2011 г./л.527-620/ от ІІІ т./, за 01.03.2011 г., за 26.04.2011 г., за 28.06.2011 

г., за 27.09.2011 г., за 30.01.2012 г., за 23.04.2012 г., за 25.09.2012 г., за 

19.02.2013 г., за 23.09.2013 г.,/л.608 - л.647/, с определение от последното о.с.з. 

производството по делото е СПРЯНО, поради представяне отново на молба за 

починал съделител; производството е спряно по реда на чл.182, ал.1, «б», като 

на страните е даден 6 месечен срок; с определение от 04.06.2014 г., 

производството по делото е прекратено. 

 
Причината за неприключването на тези дела в разумен срок е спирането  

на производството, по някои  от делата по 2-3 пъти, при наличие на 
различните хипотези на чл. 182  ГПК /отм./ и  на чл. 229, ал.1, т.4  ГПК . 
          Като основни причини за по-продължителния период на разглеждане на 
изолирания брой  дела образувани преди 01.01.2012 г. и неприключили към 
31.12.2013 г. са лошото администриране на делата образувани още при 
действието на стария ГПК, както и фактическата сложност на делата, 
налагаща отлагането им за събиране на доказателства, за конституиране и 
призоваване на страните в процеса. 

  
                    

2. Образувани дела след 01.01.2012 г., респективно след 01.01.2013 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г., респ. към 31.12.2013 г., чието разглеждане 

е продължило повече от 3 месеца. 

 

 Общо  46 броя  са гражданските дела, образувани след 01.01.2012 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г., чието разглеждане е продължило повече 

от 3 месеца и общо 92 броя са гражданските дела, образувани след 

01.01.2013 г. и неприключили към 31.12.2013 г., чието разглеждане е 

продължило повече от 3 месеца. 

 

 От проверените на случаен принцип дела се установи следното: 

 

 гр.д. № 555/2013 г.; образувано на 09.08.2013 г.; облигационни искове; на 

доклад на съдия Ивелина Велчева; има протокол от избор на докладчик; ИМ е 
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постъпила на 09.08.202013 г. С определение от 12.08.2013 г. ИМ е оставена без 

движение и е даден седмичен срок за отстраняване на нередовностите - 

уточняване на иска и внасяне на ДТ. Указанията са изпълнени на 29.08.2013 г.  

От 30.08.2013 г. има определение по чл. 131 от ГПК. Поради неуточнен адрес 

на ответника, на 23.10.2013 г. е наредено ответника да се уведоми по реда на 

чл. 47 от ГПК - чрез залепване на уведомление. С определение от 06.12.2013 г. 

е изготвен проект на доклад и е насрочено о.с.з. за 10.02.2014 г. От 14.01.2014 г. 

има молба за отлагане на о.с.з., която е уважена. От 17.01.2014 г. има отговор 

на исковата молба. В о.с.з. от 17.02.2014 г. делото е отложено за събиране на 

доказателства – назначени са СТЕ, ССчЕ и са допуснати до разпит свидетели. С 

определение от 04.03.2014 г. е назначено в.л. В о.с.з. от 31.03.2014 г. поради 

неизготвени експертизи, делото е отложено. С определение от 11.04.2014 г. са 

изменени задачите на в.л. В о.с.з. от 26.05.2014 г. поради несвоевременно 

представена е-за, делото е отложено. В о.с.з. от 28.05.2014 г. делото е обявено 

за решаване. Към момента на извършване на проверката съдебния акт не беше 

постановен. 

 

  гр.д.№ 800/2013 г., образувано на 29.11.2013 г., иск с пр. осн. чл. 19, ал. 3 

от ЗЗД; на доклад на съдия Стоян Колев; има протокол от избор на докладчик. 

ИМ е постъпила на 29.11.2013 г. С разпореждане от 04.12.2013 г. ИМ е 

оставена без движение и е указано на ищеца в седмичен срок да уточни цената 

на предявения иск и да представи доказателства за платена ДТ. От 20.12.2013 г. 

и от 24.01.2014 г. има молби за удължаване на срока за изпълнение на дадените 

указания, които са уважени. Нередовностите са отстранени с молба от 

17.02.2014 г., а на 18.02.2014 г. е представено приложение – вписана ИМ. От 

20.02.2014 г. има определение по чл. 131. от ГПК. От 27.03.2014 г. има молба за 

извършване на служебна справка за назначаване на ликвидатора, която е 

уважена с разпореждане от същата дата. С разпореждане от 31.03.2014 г. е 

наредено препис от ИМ да се връчи на ликвидатора като му е указано правото 

на отговор в едномесечен срок. Съобщението е връчено на 03.04.3014 г.  - в 

месечния срок няма постъпил отговор. С Определение от 16.05.2014 г. на осн. 

чл. 140 от ГПК е изготвен проект на доклад и е насрочено о.с.з. за 16.06.2014 г. 

 

 гр.д. № 105/2012 г., образувано на 09.02.2012 г., иск с правно основание 

чл. 108 от ЗЗД; на доклад на съдия Цонко Иванов; има протокол от избор на 

докладчик; ИМ е постъпила на 09.02.2012 г., а от 10.02.2012 г. има 

определение, с което на ищеца е наредено да уточни цената на иска в 7-мо 

дневен срок. След снабдяване с удостоверения за пред различни държ. служби, 

указанията са изпълнени на 16.03.2012 г. Има определение по чл. 131 от ГПК от 

19.03.2012 г. Съобщението е връчено на ответника на 30.03.2012 г.. Има писм. 

отговор от 27.04.2012 г. С определение от 03.05.2012 г. е насрочено о.с.з. за 

19.06.2012 г. С определение от 08.05.2012 г. е допуснато обезпечение и е 

издадена Заповед № 318, с която е наложена възбрана върху недв. имот. В о.с.з. 

от 19.06.2012 г. не е даден ход на делото, дадени са указания за отстраняване на 

нередовностите на ИМ в седмодневен срок. От 25.06.2012 г. има молба за 



 

14 

удължаване на срока. Нередовностите са отстранени с молба 25.07.2012 г. и от 

същата дата има разпореждане, с което е насрочено о.с.з. за 11.09.2012 г. В 

о.с.з. от 11.09.2012 г. делото е отложено за изискване на доказателства от 

община Б. В о.с.з. от 15.10.2012 г. делото е отложено за събиране на 

доказателства - назначена е СТЕ.   От 22.10.2012 г. има въззивна частна жалба. 

В о.с.з. от 27.11.2012 г. делото е спряно до произнасяне на въззивната 

инстанция по подадената въззивна частна жалба. С Определение от 22.03.2013 

г. делото е възобновено и е насрочено о.с.з. за 29.04.2013 г. В о.с.з. от 

29.04.2013 г. на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК делото е спряно до произнасяне 

на касац. инстанция. С разпореждане 20.12.2013 г. делото е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. за 10.02.2014 г. В о.с.з. от 10.02.2014 г. за събиране на 

доказателства - допълн. задача към в.л., делото е отложено. В о.с.з. от 

31.03.2014 г. делото е отложено за изискване на нови доказателства от Община 

„Б.”.  В о.с.з. от 26.05.2014 г. делото е обявено за решаване. Към момента на 

извършване на проверката съдебния акт не беше постановен. 

 

Съдебните заседания се насрочват през месец - месец и половина.   

Като обективни причини за неприключване в края на 2012 г. и съответно 

в края на 2013 г. на производствата по делата  могат да се посочат: 

оставяне на ИМ без движение, за отстраняване на констатирани 

нередовности, респ. продължаване на определения от съда срок по 

отстраняване на нередовностите; неуточнен адрес на ответника и 

уведомление  по реда на чл. 47 от ГПК, отлагане на делата за събиране на 

доказателства – неизготвени в срок съдебни експертизи, поставяне на 

допълнителни задачи към в.л. или неявяване на в.л. за с.з.; спиране на делата 

при наличие на предпоставките по чл. 229, ал. 1 от ГПК и изпращане на 

делата за осъществяване на инстанционен контрол. 

Първото по делото с.з. най-често е насрочвано до месец и половина, 

максимум два месеца след постановяване на определението по чл. 140 ГПК /с 

изкл. на съдебната ваканция/. Постъпващите по делото книжа са 

администрирани своевременно. По всички проверени дела има изготвен проект 

на доклад.  

Добро впечатление направи обстоятелството, че в повечето случай 

разпорежданията и определенията се оформят при съобразяване с 

изискването на чл. 254, ал.2 от ГПК. 

 

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

ГПК. 

  

 От изготвените справки и извършената проверка по срочните 

книги за 2012 г. и за 2013 г. се установи, че в РС - Балчик има съответно 2 

бр. и 6 бр. гр.дела, чиито акт да е постановен извън срока по чл. 235, ал. 5 

от ГПК. 

 

Същите бяха изискани и прегледани, както следва:  
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 -гр.д. № 215/2004 г. – образувано на 03.08.2004 г., иск по чл. по чл. 19, 

ал. 3 от ЗЗД, на доклад на съдия Ивелина Велчева; Исковата молба е 

депозирана на 03.08.2004 г.; В о.с.з. от 13.06.2005 г. приключва съдебното 

дирене и съдът дава ход по същество на делото. Решение № 114 е обявено на 

12.07.2005 г. и е влязло в законна сила на 24.10.2008 г. по отношение на 

производството за обявяване на окончателен сключеният между страните 

предварителен договор. По повод постъпила молба за обезсилване на решение 

№ 114 от 12.07.2005 г. поради неплащане на продажната цена в открито 

съдебно заседание от 22.04.2013 г. с определение е прекратено производството 

по отношение на един от молителите. В съдебното заседание от 22.04.2013 г. е 

даден ход по същество на делото по искането за обезсилване на решение № 

114 от 12.07.2005 г. С частна жалба подадена от молителите по молбата за 

обезсилване на съдебното решение № 114 от 12.07.2005 г. е направено искане 

за отмяна на постановено определение на Районен съд-Балчик. По повод 

подадената частна жалба делото е изпратено на Добрички окръжен съд по 

компетентност, като на 07.05.2013г. е образувано частно гражданско дело 

627/2013 г. по описа на Добрички окръжен съд. С определение от 14.08.2013 г. 

е прекратено производството по частно гражданско дело № 627/2013 г. по 

описа на Добрички окръжен съд и след влизане в сила на определението, на 

17.09.2013 г. делото е изпратено на РС-Балчик. С решение № 127 от 19.09.2013 

г. е обезсилено решение № 114 от 12.07.2005 г. поради неплащане на 

продажната цена в частта му отнасяща се  за един от молителите по искането 

за обезсилване. 

 

            - гр.д. № 978/2011 г. – образувано на 05.12.2011 г., иск по чл. 415 от 
ГПК вр. чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, на доклад на съдия Стоян Колев. Исковата молба 

е депозирана на 05.12.2011 г.; С Разпореждане от 07.12.2010 г. е указано 
препис от исковата молба, ведно с доказателствата към нея да се изпрати на 
ответника съгласно разпоредбата на чл. 131 от ГПК. С Определение № 242 от 
05.04.2012 г. по чл. 140 от ГПК е насрочено о.с.з.; на проведеното на 
21.05.2012 г. о.с.з. е даден ход по същество; решение № 86  е обявено на 

22.06.2012 г. – 1 ден след срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК.  
 
 -гр.д. № 35/2012 г. – образувано на 18.01.2004 г., иск по чл. по чл. 
422 във вр. с чл. 124 от ГПК, на доклад на съдия Ивелина Велчева; Исковата 
молба е депозирана на 18.01.2012 г.; С Определение от 20.01.2012 г. е указано 
препис от исковата молба, ведно с доказателствата към нея да се изпрати на 
ответника съгласно разпоредбата на чл. 131 от ГПК. С Определение от 

05.03.2012 г. по чл. 140 от ГПК е насрочено о.с.з.; на проведеното на 
26.11.2012 г. о.с.з. е даден ход по същество;  С определение от 27.12.2012 г. е 

спряно производството по делото на основание чл. 229, ал. 1 т. 4 от ГПК. 

Срещу определението от 27.11.2012 г. на 25.01.2013 г. е подадена частна 
жалба.  По повод подадената частна жалба на 19.03.2013 г. е образувано частно 
гражданско дело № 238/2013 г. по описа на ОС - Добрич. С определение от 
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10.04.2013 г. е отменено определението от 27.12.2012 г. на РС - Балчик за 

спиране на делото и същото е върнато за продължаване на 
съдопроизводствените действия. Делото е постъпило в РС - Балчик на 
15.04.2013 г. Решение № 71 постановено по делото е обявено на 15.05.2013 

г. 

 Следва да се отбележи че в срока за произнасяне делото 

производството по делото е спряно. Развито е частно производство по 

повод обжалване акта за спиране на производството в ОС - Добрич.  

 
            - гр. д. № 565/2012 г., обр. на 29.08.2012 г., искане по чл. 26, ЗЗДет., на 
доклад на съдия Стоян Колев. Молбата е постъпила  на 29.08.2012 г. С 
разпореждане от 29.08.2012 г. делото е насрочено за 01.10.2012 г., когато 

делото е отложено за 29.10.2012 г. след направено искане от молителя за 
събиране на доказателства. В откритото съдебно заседание от 29.10.2012 г. е 
даден ход по същество и е обявено, че съдът ще постанови решение на 
29.11.2012 г. Решение № 147 от 30.11.2012 г. постановено по гражданско дело 
№ 565/2012 г. по описа на Районен съд - Балчик е обявено 1 ден след срока, 
установен в чл. 22в, ал. 1 от ЗЗакр.Дет.   
 
 - гр.д. № 733/2012 г. – образувано на 09.11.2012 г., иск по чл. 50 от СК, 

на доклад на съдия Цонко Иванов. Исковата молба е депозирана на 09.11.2012 

г.; С Определение от 09.11.2012 г. е допуснато разглеждането на иска и е 

насрочено о.с.з. На проведеното на 03.12.2012 г. о.с.з. е даден ход по същество; 

решение № 8  е обявено на 11.01.2013 г. – 8 дни след срока, установен в чл. 

235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 

 - гр.д. № 179/2013 г. – образувано на 15.03.2013 г., иск по чл. 422 
във вр. с чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, на доклад на съдия Цонко Иванов. Исковата 
молба е депозирана на 15.03.2013 г.; С определение от 18.03.2013 г. е указано 
да се отстранят нередовностти по подадената искова молба.  С Определение от 

05.04.2013 г. е указано препис от исковата молба, ведно с доказателствата към 
нея да се изпрати на ответника съгласно разпоредбата на чл. 131 от ГПК. С 
Определение от 05.06.2013 г. по чл. 140 от ГПК е насрочено о.с.з. На 
проведеното на 23.09.2013 г. о.с.з. е даден ход по същество. Решение № 142  е 

обявено на 24.10.2013 г. – 1 ден след срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от 
ГПК.  
 

Анализът на данните сочи, че за проверения период обявените актове 
извън срока по чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК са само  8 броя, като 

периодът на забавата на проверените дела е до осем дни. За проверявания 
период решенията само по 2 дела са със забава повече от 1 месец над срока 

по чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК, като и в двата случая, в периода след 
обявяването на делото за решаване се развива частно производство във 
въззивната инстанция – ОС-Добрич.  
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Следва да се отбележи, че като цяло съдиите от Районен съд – Балчик 

спазват срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК. 

4. Дела с отменен ход по същество и върнати в съдебно заседание 

2012 г. и на 2013 г. 

  

В Районен съд - Балчик има 4 броя граждански дела с отменен ход по 

същество през 2012 г. и 2 броя  граждански дела с отменен ход по същество 

през 2013 г. 

 

          На случаен принцип бяха изискани и прегледани следните дела:  

 

-гр.д. № 834/2010 г. – образувано на 19.10.2010 г., по установителен иск, 

на доклад на съдия Цонко Иванов. Исковата молба е депозирана на 19.10.2010 

г. С определение от 20.10.2010 г. е указано препис от исковата молба, ведно с 

доказателствата към нея да се изпрати на ответника съгласно разпоредбата на 

чл. 131 от ГПК. С определение от 13.05.2011 г. по чл. 140 от ГПК е насрочено 

о.с.з.  В съдебното заседание от 30.01.2012 г. делото е обявено за решаване. С 

определение 29.02.2012 г. е констатирано, че съдебният състав не е събрал 

всички необходими доказателства от значение за решаването на делото и 

делото е върнато в о.с.з.   В съдебно заседание от 23.04.2013 г. делото е обявено 

за решаване. Постановено е решение № 65  от 22.05.2012 г. 

 

-гр.д. № 779/2011 г. – образувано на 10.10.2011 г., по иск за делба, на 

доклад на съдия Цонко Иванов. Исковата молба е депозирана на 10.10.2011 г. 

С определение от 11.10.2011 г. е указано на ищеца констатирана нередовност 

по исковата молба. С определение от 26.11.2011 г. е указано препис от исковата 

молба, ведно с доказателствата към нея да се изпрати на ответника съгласно 

разпоредбата на чл. 131 от ГПК. С определение от 21.04.2012 г. по чл. 140 от 

ГПК е насрочено о.с.з.  В съдебното заседание от 29.05.2012 г. делото е обявено 

за решаване. С определение 27.06.2012 г. е констатирана нередовност по 

исковата молба и е указано на ищеца да отстрани нередовността и е отменен  

даденият ход по същество. С молба от 01.10.2012 г. е посочено, че страните са 

уредили извънсъдебно спора, като ищеца е оттеглил иска и ответника е приел 

направеното оттегляне. С определение № 589 от 08.10.2012 г. е прекратено 

производството по делото. 

 

 -гр.д. № 896/2011 г. – образувано на 14.11.2011 г., по искове на осн. чл. 

357, ал. 1 във вр. с чл. 128 КТ и чл. 224, ал. 1 КТ, на доклад на съдия Стоян 

Колев. Исковата молба е депозирана на 14.11.2011 г. С разпореждане от 

30.11.2011 г. е указано препис от исковата молба, ведно с доказателствата към 

нея да се изпрати на ответника съгласно разпоредбата на чл. 131 от ГПК. С 

определение от 26.01.2012 г. по чл. 140 от ГПК е насрочено о.с.з.  В съдебното 

заседание от 01.10.2012 г. делото е обявено за решаване. С определение 
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29.10.2012 г. е констатирана нередовност по исковата молба и е указано на 

ищеца да отстрани нередовността и е отменен  даденият ход по същество. С 

молба от 12.11.2012 г. са отстранени нередовностите по исковата молба. В 

съдебно заседание от 28.01.2013 г. делото е обявено за решаване. Постановено 

е решение № 23  от 25.02.2013 г. 

 

-гр.д. № 854/2012 г. – образувано на 28.12.2012 г., по иск по чл. 415, ал. 1 

ГПК и чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, на доклад на съдия Цонко 

Иванов. Исковата молба е депозирана на 28.12.2012 г. С определение от 

04.01.2013 г. е указано на ищеца за констатирана нередовност по исковата 

молба. С определение от 30.01.2013 г. е указано препис от исковата молба, 

ведно с доказателствата към нея да се изпрати на ответника съгласно 

разпоредбата на чл. 131 от ГПК. С определение от 11.03.2013 г. по чл. 140 от 

ГПК е насрочено о.с.з.  В съдебното заседание от 29.04.2013 г. делото е обявено 

за решаване. С определение 22.05.2013 г. съдебният състав е констатирал, че не 

са събрани всички необходими доказателства от значение за решаването на 

делото, назначена е СТЕ и делото е върнато в о.с.з.. В съдебно заседание от 

30.09.2013 г. делото е обявено за решаване. Постановено е решение № 145  от 

30.10.2013 г. 

 

-гр.д. № 593/2012 г. – образувано на 20.09.2012 г., по иск на осн. чл. 50 

СК, на доклад на съдия Стоян Колев. Молба е депозирана на 20.09.2012 г. С 

определение от 21.09.2012 г. изписано ръкописно върху молбата от 20.09.2012 

г. е допуснато разглеждането на иска и е насрочено о.с.з. С определение № 

725/04.12.2012 г. е констатирано, че делото е неизяснено от фактическа страна 

и е указано на молителите да представят доказателства, отменен е даденият ход 

по същество и делото е върнато в о.с.з. В съдебно заседание от 28.01.2013 г. 

делото е обявено за решаване. Постановено е решение № 24 от 25.02.2013 г. 

 

 Анализът на делата, по които е постановен отменен ход по същество в 

РС - Балчик сочи, че за проверявания период - 2012 г. и 2013 г. общо 6 дела са с 

отменен ход по същество. Причина за отмяна на хода по същество при 

проверените дела е недостатъчно задълбочената предварителна 

подготовка, поради което за в бъдеще съдията-докладчик трябва да 

положи усилия в тази насока.  

 Следва да се отбележи, че малкият на брой дела с отменен ход по 

същество за проверявания период е добър показател за подготовката на 

съдиите разглеждащи граждански дела в РС-Балчик. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 5.  Спрени производства през 2012 г. и през 2013 г. 

  

 От изготвените справки и извършената проверка по срочните 

книги  се установи, че през 2012 г. в Районен съд - Балчик по 25 броя 

граждански дела съдът е постановявал спиране на производството, а през 

2013 г. производството по 20 броя граждански дела е спирано. 

       На случаен принцип бяха изискани и прегледани следните дела:  

 

 -гр.д. № 306/2009 г. – образувано на 03.07.2009 г., по иск за делба, на 

доклад на съдия Цонко Иванов. Исковата молба е депозирана на 03.07.2009г. 

В съдебно заседание проведено на 18.01.2011 г. производството по делото е 

спряно на основание чл. 229, ал. 1, т.1 от ГПК. С молба от 13.07.2011 г. 

подадена от ищеца е направено искане производството по делото да бъде 

възобновено. С Определение на съда от 02.08.2011 г. производството по 

делото е възобновено. В съдебно заседание проведено на 15.11.2011 г. 

производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т.2 от ГПК. С 

молба от 12.04.2012 г. са посочени наследниците на починалото лице. С 

определение на съда от 17.04.2011 г. производството по делото е 

възобновено.  

 

-гр.д. № 291/2012 г. – образувано на 14.05.2012 г., по вещен иск, на 

доклад на съдия Стоян Колев. Исковата молба е депозирана на 14.05.2012 г.  В 

съдебно заседание на 28.01.2013 г. производството по делото е спряно на 

основание чл. 229, ал. 1, т.1 от ГПК, като е указано, че ако страните не поискат 

възобновяването му в шестмесечен срок производството по делото ще бъде 

прекратено. С молба от 13.05.2013 г. е направено искане производството по 

делото да бъде възобновено. С определение на съда от 15.05.2013 г. 

производството по делото е възобновено. 

 

-гр.д. № 17/2012 г. – образувано на 12.01.2012 г., по иск по чл. 26, ал.1 и 

ал. 2 във вр. с чл. 137, ал.1, т.7 от ТЗ, на доклад на съдия Ивелина Велчева. 

Исковата молба е депозирана на 29.08.2011 г. в Окръжен съд-Добрич. С 

определение № 623 от 26.10.2011 г. постановено по гражданско дело № 

618/2011 г. по описа на ОС-Добрич делото е изпратено по подсъдност на РС - 

Балчик. Преписката по делото е получена в РС-Балчик на 11.01.2012 г. С 

определение от 02.04.2012 г. производството по делото е спряно на осн. чл. 229, 

ал. 1, т. 7 от § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР. С определение от 08.08.2012 г. е 

продължен дадения с определението от 02.04.2012 г. срок. С определение от 

11.01.2013 г. производството по делото е възобновено.  

 

-гр.д. № 592/2012 г. – образувано на 19.09.2012 г., по иск за делба, на 

доклад на съдия Цонко Иванов. Исковата молба е депозирана на 19.09.2012 г. 

В съдебно заседание проведено на 28.10.2013 г. производството по делото е 

спряно на основание чл. 229, ал. 1, т.1 от ГПК. С молба от 24.01.2014 г. 
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подадена от ищеца е направено искане производството по делото да бъде 

възобновено. С определение на съда от 27.01.2014 г. производството по 

делото е възобновено.  

 

-гр.д. № 118/2013 г. – образувано на 25.02.2013 г., по иск по чл. 108 ЗС, 

на доклад на съдия Ивелина Велчева. Исковата молба е депозирана на 

25.02.2013 г. В о.с.з. проведено на 13.09.2013 г. производството по делото е 

спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК. С молба от 29.10.2013 г. са 

посочени наследниците на починалото лице. С определение на съда от 

01.11.2013 г. производството по делото е възобновено.  

 

Анализът на проверените спрени  граждански дела показва, че същите 

са системно администрирани. Делата са проверявани дали са налице 

обстоятелства за тяхното възобновяване/прекратяване. 

Установи се, че проверените спрени дела са възобновявани веднага след 

отпадане на правното основание по чл. 229 от ГПК. 

  

 

6. Дела, образувани по реда на чл. 390 от ГПК 

 

През проверявания период - 2012 г. и 2013 г., в РС – Балчик са 

образувани и разгледани съответно 4 бр. и 3 бр. дела по реда на чл. 390 от 

ГПК. 

 

ч.гр.д.№ 818/2013 г., молбата е постъпила в регистратурата на съда на 

11.12.2013 г., делото е обр. същия ден, на доклад на съдия Ивелина Велчева. 

С Определение от 11.12.13 г. съдът е допуснал исканата обезпечителна мярка 

чрез налагане на запор върху банковите сметки, определен е едномесечен срок 

за предявяване на бъдещия иск, има издадена обезпечителната заповед, която е 

получена на 19.12.2013 г. лично от молителя. От 14.01.2014 г. има молба за 

отмяна на допуснатото обезпечение поради погасяване в цялост на 

задължението от страна на длъжника. С определение от 20.01.2014 г. е 

отменено допуснатото обезпечение.  

 

По разпечатка от ел. деловодна система бяха проверени и 

производствата по ч.гр.д. 194/2012 г. и 201/2012 г., двете на  доклад на съдия 

Стоян Колев. Установи се, че делата са администрирани в деня на постъпване 

на молбите за обезпечение, като с разпореждане от същия ден, производството 

е прекратено пред Районен съд - Балчик, и същото е препратено по подсъдност 

на съотв. на Районен съд. 

 

 В рамките на извършената проверка бяха проверени и следните дела, 

чието производство се е развило по реда на чл. 207 от ГПК: 
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ч.гр.д.№ 265/2013 г., производството е по реда на чл. 207 от ГПК; 

молбата е постъпила в регистратурата на съда на 30.04.2013 г., делото е обр. 

същия ден, на доклад на съдия Цонко Иванов. С определение от 30.04.13 г. е 

указано на молителя в седмичен срок да индивидуализира спорното 

правоотношение по бъдещия иск. С определение от 27.05.2013 г. е допуснато 

обезпечение на доказателствата чрез назначаване на СТЕ, която да даде 

заключение за относими доказателства и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 

24.06.2013 г. делото е отложено за събиране на доказателства. С разпореждане 

от 27.06.2013 г. е назначена тройна СТЕ и са назначени в.л. Тройната СТЕ е 

депозирана в съда на 08.07.2013 г., а в о.с.з. от 15.07.2013 г. делото е 

прекратено. 

 

ч.гр.д.№ 585/2013 г., пр-вото е по реда на чл. 207 от ГПК; молбата е 

постъпила в регистратурата на съда на 23.08.2013 г., делото е обр. същия ден, 

на доклад на съдия Стоян Колев. С определение от 26.08.13 г. е указано на 

молителя в седмичен срок да посочи фактите и обстоятелствата, които ще се 

доказват със събираните доказателства, какви доказателства ще подлежат на 

обезпечаване и доказателствените средства за събирането им. С определение от 

16.09.2013 г. е допуснато обезпечение на доказателствата по бъдещ иск за 

делба, който следва да бъде предявен, насрочено е о.с.з. и е назначаване на 

СТЕ. СТЕ е депозирана в съда на 21.10.2013 г., а в о.с.з. от 28.10.2013 г. делото 

е прекратено. 

  

Проверката на делата установи, че съдиите са съобразявали 

разпоредбите за родова и местна подсъдност, регламентирани в глава 

тридесет и четвърта от ГПК. 

През проверявания период делата са образувани в деня на 

постъпване на молбата в съда. 

При наличие на законовите предпоставки съдът е  допускал 

обезпечението в деня на постъпване на молбата за допускане на 

обезпечението. 

По делата, свързани с искане за обезпечение на доказателствата 

по чл. 207 от ГПК, искането е разглеждано в о.с.з. и след изслушване на 

СТЕ. 
            

7. Бързи производства по чл. 310 ГПК. 

 

 От изисканите и предоставени ни справки е видно, че в Районен съд- 

Балчик през 2012 г. по реда на чл. 310 от ГПК са разгледани общо 11 броя 

дела, а през през 2013 г. - 9 броя дела, от които на случаен принцип бяха 

изискани, проверени и бяха анализирани следните производства: 

 

 гр.д. № 114/2013 г., образувано на 22.02.2013 г.; иск с пр. осн. чл. 344, ал. 

1 от КТ; на доклад на съдия Стоян Колев; има протокол от избор на 

докладчик; ИМ е постъпила на 22.02.2013 г., а от 25.02.2013 г. има определение 



 

22 

по чл. 131 от ГПК. Съобщението е връчено на ответника на 13.03.2013 г. Има 

писмен отговор от 15.04.2013 г. С разпореждане от 17.04.2013 г. е наредено на 

ответника да представи фотокопия от доказателствата си за ищеца. Указанията 

са изпълнени на 23.05.2013 г. С разпореждане от 03.06.2013 г. е насрочено о.с.з. 

за 08.07.2013 г. В о.с.з. от 08.07.2013 г. делото е обявено за решаване и съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 08.08.2013 г. Решението е постановено 

на 05.08.2013 г. – поради ползван пратен годишен отпуск от докладчика за 

периода 15.07.2013 г. – 16.08.2013 г. е налице незначително отклонение от 

процесуалните срокове, установени в ГПК по отношение на бързите 

производства. 
 

 гр.д. № 217/2012 г., образувано на 02.04.2012 г.; иск с пр. осн. чл. 344, ал. 

1,2,3 вр. с чл. 357 от КТ; на доклад на съдия Ивелина Велчева; има протокол 

от избор на докладчик; ИМ е постъпила на 02.04.2012 г., а от 03.04.2012 г. има 

определение по чл. 131 от ГПК. Съобщението е връчено на ответника на 

09.04.2012 г. Има писмен отговор от 27.04.2012 г. С разпореждане от 11.05.2012 

г. е насрочено о.с.з. за 29.05.2012 г., а страните са приканени към спогодба. От 

16.05.2012 г. има молба за отсрочване на о.с.з. В о.с.з. от 29.05.2012 г. и по 

молба на ищцата делото е отложено. В о.с.з. от 05.06.2012 г. делото е обявено 

за решаване и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 19.06.2012 г. 

Решението е постановено на 19.06.2012 г. - съобразени са сроковете, 

установени в чл. чл. 312, ал. 1, т. 1 и в чл. 316 от ГПК.  

 

 гр.д. № 281/2012 г., образувано на 10.05.2012 г.; иск с пр. осн. чл. 139 от 

СК; на доклад на съдия Цонко Иванов; има протокол от избор на докладчик; 

ИМ е постъпила на 10.05.2012 г., а от 11.05.2012 г. има определение по чл. 131 

от ГПК. Съобщението е връчено на ответника на 17.05.2012 г. Има писмен 

отговор от 12.06.2012 г. С определение от 29.06.2012 г. е насрочено о.с.з. за 

20.07.2012 г. От 19.07.2012 г. има молба за отсрочване на о.с.з. В о.с.з. от 

20.07.2012 г. делото е отложено. В о.с.з. от 11.09.2012 г. по молба на страните с 

цел постигане на спогодба, делото е отсрочено. В о.с.з. от 18.09.2012 г. делото е 

обявено за решаване и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

02.10.2012 г. Решението е постановено на 02.10.2012 г. – съобразени са 

сроковете, установени в чл. чл. 312, ал. 1, т. 1 и в чл. 316 от ГПК.  

 

 

Анализът на делата сочи, че същите се образуват в деня постъпване на 

ИМ и на осн. чл. 131 от ГПК, съдът изпраща препис от ИМ ведно с 

приложенията на ответника като му указва да подаде писмен отговор в 

едномесечен срок. По делата е изготвен писм. доклад по чл. 312, т. 2 от ГПК и 

по повечето от делата е съобразен срока, установен в чл. 312, ал. 1, т. 1 от 

ГПК – съдът насрочва делото за дата не по-късно от три седмици,, но не 

извършва това в деня на постъпване на отговора на ответника. Незначителни 

отклонения от предвидените срокове се наблюдава по време на съдебната 
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ваканция. Съдиите са обявявали решението с мотивите в рамките на 

предвидения двуседмичен срок, като са спазвали  разпоредбата на чл. 316 ГПК. 

 

 

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

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

Делата за 2012 г. по ЗЗДН са общо 4 бр., a за 2013 г. са общо 12 броя. 

На случаен принцип бяха разгледани следните дела:  

 

      - гр.д.№ 821/2013 г., обр. на 11.02.2013 г., постъпила докладна 

записка от полиц. инспектор за извършен акт на домашно насилие; на доклад на 

съдия Ивелина Велчева; има протокол от избор на докладчик;  Докладната 

записка е постъпила на 11.12.2013 г. С определение от 16.12.2013 г. е даден 1 

седмичен срок на молителките да направят  уточнения по подадената молба. 

Съобщението е получено на 06.01.2014 г. и в указания от съда срок не са 

отстранени констатираните нередовности. С определение от 17.01.14 г., поради 

неизпълнение на дадените указания, производството по делото е прекратено. 

 

- гр.д.№ 758/2013 г., обр. на 01.11.2013 г., постъпила молба за акт на 

домашно насилие, на доклад на съдия Стоян Колев; има протокол от избор на 

докладчик; Молбата е постъпила на 01.11.2013 г. С разпореждане от  04.11.2013 

г. молбата е оставена без движение и е даден 1 седмичен срок за отстраняване 

на нередовносттите – представяне на декларация по чл. 9, ал. 3 от ЗЗДН и 

препис от молбата за ответната страна. Съобщението с указанията на съда са 

получени на 04.12.2013 г. С разпореждане от 04.12.2013 г., поради 

неизпълнение на дадените указания, производството по делото е прекратено. 

 

- гр. д. № 467/2013 г., обр. на 11.07.2013 г., постъпила молба за акт на 

домашно насилие, на доклад на съдия Цонко Иванов; има протокол от избор 

на докладчик; Молбата е постъпила на 11.07.2013 г. С определение от 

11.07.2013 г., е насрочено о.с.з. за 09.09.2013 г. и с определение от с.д. е 

издадена временна заповед за наложените мерки, която подлежи на незабавно 

изпълнение. С молба от 12.07.2013 г. е замолено пренасрочване на о.с.з. в по-

кратък срок, която е уважена с разпореждане от с.д. – о.с.з. е насрочено за 

31.07.2013 г. В о.с.з. 31.07.2013 г. делото е обявено за решаване и след 

съвещание в о.с.з. съдът е обявил решението си и заповедта за защита от 

домашно насилие. 

 

- гр. д. № 184/2012 г., обр. на 12.03.2012 г., постъпила молба за акт на 

домашно насилие, на доклад на съдия Ивелина Велчева; има протокол от 

избор на докладчик; Молбата е постъпила на 12.03.2012 г. С определение от 

13.03.2012 г., на осн. чл.131 от ГПК е наредено да се връчи препис от ИМ на 

ответника и му е указана възможността за писмен отговор. С молба от 
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23.03.2012 г. е замолено прекратяване на делото, която е уважена с определение 

от 29.03.2012 г. 

 
 - гр. д. № 306//2012 г., обр. на 18.05.2012 г., постъпила молба за акт 

на домашно насилие, на доклад на съдия Стоян Колев; има протокол от избор 

на докладчик; Молбата е постъпила на 18.05.2012 г. С определение от 

18.05.2012 г., ИМ е оставена без движение и е даден седмодневен срок за 

прецизиране на искането и за представяне на декларация по чл. 9  от ЗЗДН. 

Съобщението е връчено на 08.06.2012 г. В указания срок нередовността не е 

отстранена, поради което с определение от 04.07.2012 г. делото е прекратено. 

 
 - гр. д. № 587/2012 г., обр. на 18.09.2012 г., постъпила молба за акт 

на домашно насилие, на доклад на съдия Цонко Иванов; има протокол от 

избор на докладчик; Молбата е постъпила на 18.09.2012 г. С определение от 

19.09.2012 г., ИМ е оставена без движение и е даден седмодневен срок за 

прецизиране на искането и за представяне на декларация по чл. 9 от ЗЗДН. 

Съобщението е връчено на 05.10.2012 г. В указания срок нередовността не е 

отстранена, поради което с определение от 25.10.2012 г. делото е прекратено. 

 
Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие, са 

образувани в деня на постъпване на молбата по чл. 4 ЗЗДН. Съдът, след 
отстраняване на нередовностите на постъпилите молби, е действал 
своевременно при администрирането и приключването на делата, като е 
обявявал решенията си в о.с.з. 

Делата по ЗЗДет. за 2012 г. са общо7 бр., a за 2013 г. са общо 13 броя. 

На случаен принцип бяха разгледани следните дела:  

 

                - гр. д. № 296/2013 г., обр. на 16.05.2013 г., искане по чл. 28, ЗЗДет., 
на доклад на съдия Ивелина Велчева. Молбата е постъпила  на 16.05.2013 г. 
С определение от 18.05.2013 г. делото е насрочено за 17.06.2013 г., В о.с.з. е 
изготвен доклад по делото, допуснати са и са приети писмени доказателства, 
даден ход по същество и е обявено,  че съдът ще се произнесе с решение до 

17.07.2013 г. Решението е обявено на 28.06.2013 г.; 
 
 - гр. д. № 191/2013 г., обр. на 22.03.2013 г., искане по чл. 28, ЗЗДет., 
на доклад на съдия Цонко Иванов. Молбата е постъпила  на 22.03.2013 г. С 
определение от 22.03.2013 г. делото е насрочено за 29.04.2013 г., В о.с.з. е 
изготвен доклад по делото, допуснати са и са приети писмени доказателства, 
даден ход по същество и е обявено,  че съдът ще се произнесе с решение до 
29.05.2013 г. Решението е обявено на 09.05.2013 г.; 
 
                  - гр. д. № 574/2013 г., обр. на 19.08.2013 г., искане по чл. 30, ЗЗДет. 
– за прекратяване на настаняването, на доклад на съдия Стоян Колев. 
Молбата е постъпила  на 19.08.2013 г. С определение от 21.08.2013 г. делото е 
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насрочено за 30.09.2013 г. В о.с.з. са допуснати и са приети писмени 

доказателства, даден ход по същество и е обявено,  че съдът ще се произнесе с 
решение. Решението е обявено на 24.10.2013 г.; 
 

- гр.д.№ 728/2012 г., обр. на 30.11.2012 г., искане по чл. 28, ЗЗДет., 
на доклад на съдия Ивелина Велчева. Молбата е постъпила  на 30.11.2012 г. 
С определение от 06.12.2012 г. делото е насрочено за 22.01.2013 г., В о.с.з. е 
изготвен доклад по делото, допуснати са и са приети писмени доказателства, 
даден ход по същество и е обявено,  че съдът ще се произнесе с решение до 
22.02.2013 г. Решението е обявено на 22.02.2013 г.; 

 
 - гр.д.№ 277/2012 г., обр. на 03.05.2012 г., искане по чл. 28, ЗЗДет., 

на доклад на съдия Стоян Колев. Молбата е постъпила  на 03.05.2012 г. С 
определение от 04.05.2012 г. делото е насрочено за 04.06.2012 г., В о.с.з. са 
допуснати и са приети писмени доказателства, даден ход по същество и е 
обявено,  че съдът ще се произнесе с решение до 04.07.2012 г. Решението е 
обявено на 15.06.2012 г.; 
 
 - гр.д.№ 804/2012 г., обр. на 06.12.2012 г., искане по чл. 30 от ЗЗДет., 
на доклад на съдия Цонко Иванов. Молбата е постъпила  на 06.12.2012 г. С 
определение от 06.12.2012 г. делото е насрочено за 21.01.2013 г. В о.с.з. са 
допуснати и са приети писмени доказателства, даден ход по същество и е 
обявено,  че съдът ще се произнесе с решение до 21.02.2013 г. Решението е 
обявено на 24.01.2013 г.; 

 
 При анализът на делата разглеждани по закона за закрила на 
детето се разкриват следните тенденции. В повечето случай е съобразена 
разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от ЗЗДет. като заседанията са насрочвани в 
деня на постъпване на молбите или до няколко дни.  По чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето 
съдът следва да се произнесе с решение в  едномесечен срок от образуването 
им, а от разгледаните дела може да се направи извод, че всички са 
приключили с постановено решение преди да изтече месечния срок. 

   

 

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

 

 В Районен съд – Балчик през 2012 г. по реда на чл. 410 от ГПК са 

били образувани общо 346 броя производства, а през 2013 г. – 380 броя, 

като се наблюдава тенденция към незначително увеличаване. 

 

-ч.гр.д. № 43/2012 г. – образувано на 19.01.2012 г., иск по чл. 410 от ГПК, 

на доклад на съдия Ивелина Велчева. Заявлението е депозирано на 19.01.2012 

г. Издадена е Заповед № 41/21.01.2012 г. за изпълнение на парично задължение, 

съобщението, за което е връчено на длъжника на 01.02.2012 г. С разпореждане  

от 29.02.2012 г. е указано да се издаде изпълнител лист. На 29.02.2012 г. е 
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издаден изпълнителен лист, получен от пълномощник на заявителя, за което е 

направено и съответното отбелязване върху заповедта; 

 

-ч.гр.д. № 77/2012 г. – образувано на 23.01.2012 г., иск по чл. 410 от ГПК, 

на доклад на съдия Стоян Колев. Заявлението е депозирано на 23.01.2012 г. 

Издадена е Заповед № 69/30.01.2012 г. за изпълнение на парично задължение, 

съобщението, за което е връчено на длъжника на 02.02.2012 г. На 24.02.2012 г. 

е постъпило възражение от длъжника. С разпореждане от 27.02.2012 г. е 

указано на заявителя, предвид постъпилото възражение да довнесе дължимата 

държавна такса. С определение от 06.04.2012 г. предвид изтичане срока за 

внасяне на държавна такса от заявителя е обезсилена Заповед № 69/30.01.2012 

г. за изпълнение на парично задължение. 

 

-ч.гр.д. № 248/2012 г. – образувано на 25.04.2012 г., иск по чл. 410 от 

ГПК, на доклад на съдия Цонко Иванов. Заявлението е депозирано на 

25.04.2012 г. Издадена е Заповед № 174/02.05.2012 г. за изпълнение на парично 

задължение, съобщението, за което е връчено на длъжника на 07.05.2012 г. С 

разпореждане от 28.05.2012 г. е указано да се издаде изпълнител лист. На 

28.05.2012 г. е издаден изпълнителен лист, получен от пълномощник на 

заявителя, за което е направено и съответното отбелязване върху заповедта; 

 

-ч.гр.д. № 413/2013 г. – образувано на 18.06.2013 г., иск по чл. 410 от 

ГПК, на доклад на съдия Цонко Иванов. Заявлението е депозирано на 

18.06.2013 г. Издадена е Заповед № 283/20.06.2013 г. за изпълнение на парично 

задължение, съобщението, за което е връчено на длъжника на 27.06.2013 г. С 

разпореждане от 15.07.2013 г. е указано да се издаде изпълнител лист. На 

17.07.2013 г. е издаден изпълнителен лист, получен от пълномощник на 

заявителя, за което е направено и съответното отбелязване върху заповедта с 

нарочен щемпел; 

 

-ч.гр.д. № 671/2013 г. – образувано на 08.10.2013 г., иск по чл. 410 от 

ГПК, на доклад на съдия Цонко Иванов. Заявлението е депозирано на 

08.10.2013 г. Издадена е Заповед № 415/10.10.2013 г. за изпълнение на парично 

задължение, съобщението, за което е връчено на длъжника на 01.11.2013 г. С 

разпореждане от 18.11.2013 г. е указано да се издаде изпълнител лист. На 

21.11.2013 г. е издаден изпълнителен лист, получен от пълномощник на 

заявителя, за което е направено и съответното отбелязване върху заповедта; 

 

-ч.гр.д. № 801/2013 г. – образувано на 29.11.2013 г., иск по чл. 410 от 

ГПК, на доклад на съдия Ивелина Велчева. Заявлението е депозирано на 

29.11.2013 г. Издадена е Заповед № 801/05.12.2013 г. за изпълнение на парично 

задължение, съобщението, за което е връчено на длъжника на 13.12.2013 г. С 

разпореждане  от 30.12.2013 г. е указано да се издаде изпълнител лист. На 

02.01.2014 г. е издаден изпълнителен лист, получен от пълномощник на 

заявителя, за което е направено и съответното отбелязване върху заповедта;  
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По всички производства е спазена местната подсъдност  по чл. 411, ал. 

1 ГПК. 

Съдиите спазват тридневния срок по чл. 411, ал. 2 от ГПК за 

разглеждане на заявлението в разпоредително заседание и издаване на заповед 

за изпълнение. Незначителна забава се констатира по ч.гр.д. № 801/2013 г., 

където Заповедта за изпълнение на парично задължение е издадена на 

четвъртия работен ден след подаване на заявлението.  

След влизане на заповедта за изпълнение в сила, на основание чл. 416 

ГПК, съдът е издавал изпълнителен лист, за което е правено надлежно 

отбелязване върху заповедта. 

 

          В Районен съд – Балчик през 2012 г. по реда на чл. 417 от ГПК са 

били образувани общо 271 броя производства, а през 2013 г. – 182 броя, 

като се наблюдава тенденция към незначително намаляване. 

 

 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните частни 

граждански дела:  
 

            - ч.гр.д. № 214/2012 г. – образувано на 30.03.2012г., на доклад на съдия 

Ивелина Велчева, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е депозирано на 
30.03.2012 г. На 06.04.2012 г. е издадена Заповед № 147 за изпълнение на 

парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и 
издаден изпълнителен лист от 06.04.2012 г., получени от пълномощник на 
заявителя. Има надлежно отбелязване за издаден изпълнителен лист върху 
заповедта за изпълнение и отбелязване върху представения документ; 
 
             - ч.гр.д. № 581/2012 г. – образувано на 11.09.2012г., на доклад на съдия 

Цонко Иванов, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е депозирано на 11.09.2012 
г. На 14.09.2012 г. е издадена Заповед № 404 за изпълнение на парично 
задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и издаден 
изпълнителен лист от 14.09.2012 г., получени от пълномощник на заявителя. 
Има надлежно отбелязване за издаден изпълнителен лист върху заповедта за 
изпълнение и отбелязване върху представения документ; 

 
            - ч.гр.д. № 695/2012 г. – образувано на 29.10.2012г., на доклад на съдия 

Стоян Колев, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е депозирано на 29.10.2012 
г. На 31.10.2012 г. е издадена Заповед № 470 за изпълнение на парично 
задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и издаден 
изпълнителен лист от 31.10.2012 г., получени от пълномощник на заявителя. 
Има надлежно отбелязване за издаден изпълнителен лист върху заповедта за 
изпълнение и отбелязване върху представения документ; 
 
            - ч.гр.д. № 300/2013 г. – образувано на 18.05.2013г., на доклад на съдия 

Ивелина Велчева, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е депозирано на 
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18.05.2013 г. На 21.05.2013 г. е издадена Заповед № 197 за изпълнение на 

парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и 
издаден изпълнителен лист от 21.05.2013 г., получени от пълномощник на 
заявителя. Има надлежно отбелязване за издаден изпълнителен лист върху 
заповедта за изпълнение и отбелязване върху представения документ; 
 
             - ч.гр.д. № 444/2013 г. – образувано на 01.07.2013г., на доклад на съдия 

Стоян Колев, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е депозирано на 01.07.2013 
г. На 04.07.2013 г. е издадена Заповед № 304 за изпълнение на парично 
задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и издаден 
изпълнителен лист от 05.07.2013 г., получени от пълномощник на заявителя. 
Има надлежно отбелязване за издаден изпълнителен лист върху заповедта за 

изпълнение и отбелязване върху представения документ; 
 
             - ч.гр.д. № 811/2013 г. – образувано на 06.12.2013г., на доклад на съдия 

Цонко Иванов, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е депозирано на 06.12.2013 
г. На 09.12.2013 г. е издадена Заповед № 506 за изпълнение на парично 
задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и издаден 
изпълнителен лист от 09.12.2013 г., получени от пълномощник на заявителя. 
Има надлежно отбелязване за издаден изпълнителен лист върху заповедта за 
изпълнение и отбелязване върху представения документ; 
 

При подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на 

основание чл. 417 от ГПК, съдиите спазват тридневния срок по чл. 411, ал.2 

от ГПК за разглеждане на заявлението в разпоредително заседание и издаване 

на заповед за изпълнение. Единствено изключение от проверяваните дела 

прави ч.гр.д. № 214/2012 г., по което Заповедта и Изпълнителният лист са 

издадени на петия работен ден след подаване на заявлението.  

За издадения изпълнителен лист има надлежна бележка върху 

заповедта за изпълнение, както и върху представения документ.  

 
 ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД- БАЛЧИК: 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Гражданските дела в Районен съд – Балчик 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 съдиите 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 образувани в деня на постъпване на ИМ. Съдиите са постановявали 
разпореждания по администрирането в деня на постъпване на ИМ, а в по-



 

29 

редки случай до няколко дни, /когато са следвали празнични или почивни 

дни/. 

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 делата в Районен съд - гр. Балчик се образуват в деня на 

постъпване на исковата молба. 

2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 

           При общите  искови производства  проверката установи, че съдиите  
постановяват актове по чл. 131 от ГПК, като ги съобразяват със съответните 
изисквания на правната норма и ги отразяват в самия акт. 
            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  своевременно 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 
съдебната ваканция. Впечатление направиха  подробните проекти за доклади, 
изготвяни от докладчиците по делата, както и обстоятелството, че в повечето 

случай разпорежданията и определенията се оформят при съобразяване с 
изискването на чл. 254, ал. 2 от ГПК. 

Най-често първо открито съдебно заседание е насрочвано за след месец и 
половина, макс. до два месеца от датата на определението по чл. 140 от ГПК, 
като изключения се установяват единствено в периодите, съвпадащи със 
съдебната ваканция. 

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 или по-кратък период. Насрочване на следващо съдебно 
заседание за след 1 до 2 месеца се установява само в случаите на периоди, 
съвпадащи със съдебната ваканция.  

Производства по Закона за защита от домашното насилие 

 

Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие, са 
образувани в деня на постъпване на молбата по чл. 4 ЗЗДН. Съдът е действал 
своевременно при администрирането и приключването на делата, като е 
спазвал всички предвидени срокове и е обявявал решенията си в о.с.з. 

 Производства по Закона за закрила на детето.  
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 При анализът на делата разглеждани по закона за закрила на детето се 

разкриват следните тенденции. Съобразявана е разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от 
ЗЗДет. като заседанията са насрочвани в деня на постъпване на молбите или 
до 2-3 дни.  По чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето съдът следва да се произнесе с решение в  
едномесечен срок от образуването им, а от разгледаните дела може да се 
направи извод, че всички са приключили с постановено решение преди да 
изтече месечния срок, което направи отлично впечатление на проверяващите 

 

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

„Бързо производство" 

Гражданските дела по исковете, визирани в хипотезата на чл. 310 от ГПК 

в РС - Балчик се образуват в деня на постъпване на ИМ и на осн. чл. 131 от 

ГПК, съдът изпраща препис от ИМ ведно с приложенията на ответника като му 

указва да подаде писмен отговор в едномесечен срок. По делата е изготвен 

писм. доклад по чл. 312, т. 2 от ГПК и по повечето от делата е съобразен срока, 

установен в чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК – съдът насрочва делото за дата не по-

късно от три седмици, но не извършва това в деня на постъпване на отговора на 

ответника. Съдиите са обявявали решението с мотивите в рамките на 

предвидения двуседмичен срок, стриктно спазвайки  разпоредбата на чл. 316 

ГПК. 

 

Спрени дела 

 

В Районен съд – Балчик спрените граждански дела са администрирани 
своевременно и редовно, с оглед проверка на обстоятелството дали е налична 
причината за тяхното спиране. 

  

 
3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Общи искови производства 
 

Анализът на движението на делата, образувани преди 01.01.2012 г. и 

неприключили към 31.12.2013 г., сочи като основна причина за техния 

продължителен период на разглеждане, спирането им поради наличие на 

преюдициални спорове или за осъществяване на инстанционен контрол, както 

и поради фактическата и правна сложност на делата, която обуславя 

необходимост от извършване на повече от една експертиза или конституиране 

на нови страни или необходими другари в процеса.  

В РС - Балчик за проверявания период - за 2012 г. и 2013 г.,  има 

незначителен брой дела с отменен ход по същество, което сочи на извод за 

добра предварителна подготовка на съдията-докладчик по водените дела.  

 От справката, предоставена от Районен съд - Балчик отразяваща 

обявяването на съдебни решения, в отклонение от срока по чл. 235, ал. 5, изр. 1-
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во от ГПК, проверката също констатира незначителен брой на делата, чиито 

съдебни актове са постановени при забава на законово установения срок. 

Съдиите от Районен съд – Балчик образуват делата в деня постъпване на 
ИМ. По повечето делата е съобразен срока, установен в чл. 312, ал. 1, т. 1 от 
ГПК, а когато се е насрочвало разглеждане на делото извън законоустановения 
срок, съдът е извършвал процесуални действия свързани с отстраняване на 
нередовности по исковата молба. 

Заповедни производства  

По заповедните производства, инициирани със заявления по чл. 410 от 

ГПК, по правило съдът се е произнасял в определяния по чл. 411, ал. 1 от ГПК 

срок. Незначителна забава се констатира по едно частно гражданско дело, 

където Заповедта за изпълнение на парично задължение е издадена на 

четвъртия работен ден след подаване на заявлението 

 

При подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение въз основа 

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

издавал Заповедта и Изпълнителният лист в рамките на предвидения тридневен 

срок. Единствено изключение от проверяваните дела прави ч.гр.д. № 214/2012 

г., по което Заповедта и Изпълнителният лист са издадени на петия работен ден 

след подаване на заявлението. 

За издадения изпълнителен лист има отбелязване върху заповедта за 

изпълнение, а за получаването му има върху представения документ.   

 

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. Ръководителят на 
службата е изпълнявал своевременно задълженията си по чл. 18 от 
ПАРОАВАС – отм., като е поддържал добрата организация в работата.    

    Всички проверени съдебни книги за 2012 г. и 2013 г. са по утвърден 
образец и са водени съгласно изискванията на ПАРОАВАС - отм.    

    В деловодствата на РС - Балчик всички деловодни книги се водят на 
електронен и хартиен носител, по утвърдените от ВСС образци и се 
приключват  в края на всяка календарна година. 

    В РС - Балчик е създадена добра организация на административната 

дейност. Тази изключително добра организация на административната дейност, 

позволява и контрол върху образуването, движението и приключването на 

делата, както и върху цялостната работа на съдебната администрация.  

       
     На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът към 
Висшия съдебен съвет дава следните ПРЕПОРЪКИ:  
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1. Председателят на РС - Балчик, с оглед на правомощията, визирани в 

чл. 80 от ЗСВ, да предприеме необходимите мерки, относно:. 

 

- преодоляване на причините налагащи  отмяна хода по същество по 

приключили дела.  

 

- преодоляване на причините за забава  на делата образувани преди 

01.01.2012г и неприключени към 31.12.2013г.  

 
         - изработването и уеднаквяването на постановяваните актове - 
разпореждания и определения по чл. 129, чл. 131, чл. 140, чл. 63, чл. 29 и пр. от 
ГПК, за да се отстрани /преодолее/ порочната практика на  изготвяне на 
непълни и немотивирани актове, постановявани в закрито съдебно заседание и  
нарушаващи изискването на чл. 254, ал. 2 от ГПК, както и на актове 
/разпореждания/, постановявани от съдиите на ръка върху съдебните книжа. 

 
           В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2, 
във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на PC - Балчик 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 - Балчик,  и на представляващия Висшия съдебен съвет.                                          
                     

                           

                                 ИНСПЕКТОР:  

 

                                 /ДИМАНА ЙОСИФОВА/ 

                                                                

 

 

                   

 

            



 


