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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-01-81/02.06.2014 г.  на Главния инспектор на Инспектората 

към Висшия съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в 

Районен съд – Генерал Тошево,  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 – Генерал Тошево за 

2013 г. и към датата на проверката – 09.06.2014 г.  в съда  има четирима 

съдии, съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител, като 

щатното разписание на съда за 2013 г. не е претърпяло изменение в 

сравнение с преходната отчетна година. 

През целия период от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г. в РС – Генерал 

Тошево са били заети 4-те щатни бройки – от съдиите Динко Минчев,  

Петър Петров,  Росен Стоянов и Николай Николов. 

  

Председател и административен ръководител на РС – Генерал 

Тошево е съдия Динко Минчев, който след проведен конкурс на 

26.11.2009 г., за втори мандат е встъпил в длъжност „административен 

ръководител на РС - Генерал Тошево. Притежава ранг „съдия в 

апелативен съд” и сформира наказателен състав. 

 

Съдия Петър Петров притежава ранг „съдия в апелативен съд” – 

решение по протокол № 29/15.07.2009 г. на ВСС и сформира граждански 

състав; 
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 Съдия Николай Николов притежава ранг „съдия в окръжен съд” , 

на основание решение по протокол № 6/09.02.2012 г. на ВСС и сформира 

граждански състав. 

 Съдите Динко Минчев и Росен Стоянов сформират наказателни 

състави.  

 

Председателят на РС – Генерал Тошево, съдия Динко Минчев 

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 

въведен през 2006 г. от ВСС, който е с последна актуализация през 2014 г. 

Приети са и Вътрешни правила  за случайно разпределение на делата 

/Правилата/, които са утвърдени от аминистративния ръководител на 

30.05.2014 г. На осн. т. 3 и т. 4 от Правилата, административния 

ръководител на РС - Генерал Тошево – съдия Динко Минчев извършва 

разпределение на делата със системата за случаен избор, като използва 

своя лична парола за стартиране на програмата. В негово отсъствие, на 

основание негова писмeна заповед, разпределението на делата се извършва 

ръчно от определения за заместващ адм. ръководител, по реда на 

постъпването им и по азбучен ред на съответния съдия.  

Анализ на Правилата сочи, че при всяко разпределение на делото 

чрез програмата се създава и съхранява електронен протокол, в който 

автоматично се архивират следните данни: номер на дело, дата на 

разпределянето, име на разпределящият, вид на делото, избран съдия, 

начин на разпределянето (първоначално или преразпределено), при 

елиминиране на съдията докладчик от първи избор - причините за 

елиминирането на този избор. Също така, всяко разпределяне на дело и 

определяне на съдия докладчик се удостоверява с копие от електронния 

протокол за това разпределение, което задължително се прилага към 

хартиения носител на делото. Разпределението на делата се е извършвало 

при равен процент на натовареност на всички съдии - 100%, а 

натовареността на административния ръководител е 50 % при 

разпределение на наказателните дела от общ характер и от частен 

характер, на всички останали наказателни дела е 100%.  

На основание  Заповед № 95 от 09.06.2014 г. и Решение на ВСС по 

протокол № 22, т. 82 и т. 3.4. от 29.05.2014 г. по наказателен общ характер 

дела, административния ръководител съдия Динко Минчев участва с 90% 

натовареност.  
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В програмата за разпределение на делата са посочени два вида дела - 

граждански и наказателни, като изчерпателно са регламентирани и 

изключенията от принципа на случайното разпределение на делата.               

               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, при наличие на 

предвидените изисквания в  ГПК.       

След разпределението им, от административния ръководител на 

съда, на принципа на случайния подбор, делата се докладват на 

определения съдия - докладчик в същия ден или до два –три дни.  

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/.                  

 

 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 от ЗСВ, периодично е извършвана 

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 от РС - Г. Тошево. 

 

    Съдебни служители 

 

През 2012 г. и 2013 г. утвърдените щатни бройки в РС – Генерал 

Тошево са били 20 бр.: четири щатни длъжности „съдия” в РС, „съдия по 

вписванията” и „държавен съдебен изпълнител” и 14 щатни длъжности за 

съдебни служители.  

През цялата 2012 г. и през цялата 2013 г. в Районен съд – Генерал 

Тошево са били заети щатните бройки за съдия по вписванията от Янка 

Иванова и за държавен съдебен изпълнител от Пламен Тодоров. 

Към датата на проверката щатната численост на съда със служители 

е била запълнена. Според щатното разписание на РС - Генерал Тошево, 

през проверявания период са работили “административен секретар” на 

една щатна бройка, “главен счетоводител” на една щатна длъжност, 
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“съдебен деловодител” на две   щатни бройки,   “съдебен секретар” на  

четири  щатни бройки,    “секретар съдебно-изпълнителна служба” и “бюро 

съдимост” по една щатна бройка, “ситемен администратор” на една щатна 

бройка, “огняр той и разносвач призовки” на една щатна длъжност, “ 

деловодител регистратура той и  домакин-снабдител“ и “чистач” в по  една 

щатна бройка и на една щатна бройка в щатна длъжност “архивар, той и 

касиер”. 

Функциите на служителите при съда са разпределени, съгласно 

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., като при необходимост на всеки 

служител се възлагат и допълнителни задачи от председателя на съда.  От 

отчетните доклади е видно, че по-голяма част от съдебните служители 

имат трудов стаж в съдебната система от осемнадесет и повече години, 

което обстоятелство им помага както при изпълнението на рутинните 

служебни задължения, така и когато се налага да заместват временно 

отсъстващ от работа служител. Служителите притежават необходимите 

професионални качества, работят с чувство за отговорност, притежават 

морални качества за съдебен служител и работят добре в екип. 

Следва да бъде отбелязано, че РС - Генерал Тошево разполага със 

собствена сграда и дворно място, за които е издаден акт за публична 

държавна собственост.  От 2001 г. е в експлоатация газово отопление на 

целия сграден фонд. През месец юли 2001 г. е започнало и завършило 

строителството на обект “Пристройка” към съда, която също е 

газифицирана. Така сградата на съда разполага с разгърната застроена 

площ от около 800 кв.м. В една от стаите на съда се помещава „Служба по 

вписвания” към Агенцията по вписванията. Обособено е помещение за 

арестанти и помещение за съдебна полиция към Областно звено “Охрана 

на съдебната власт. На този фон в РС - Генерал Тошево се установиха 

добри условия за работа на съдиите и съдебните служители.  

Прилагането на  Наредба № 14/18.11.2009 г. в РС- Генерал 

Тошево за реален достъп на органите на съдебната власт до НБД - 

„Население”, с цел  установяване на постоянен и настоящ адрес на 

призоваваните страни е постоянна и наложила се практика в работата на 

съдиите РС-Генерал Тошево. 

  В гражданското деловодство на съда се водят следните регистри, 

изискуеми съгласно Правилника за администрацията в районните, 

окръжните, административните, военните и апелативните съдилища 

/ПАРОАВАС/, 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; 
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- 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. 

 

Проверката установи, че деловодните книги по чл. 50 от 

ПАРОАВАС/отм./, се водят на хартиен носител и се използват старите 

варианти. В срочната книга за 2012 г. и за 2013 г. се видяха диспозитивите, 

изписани на ръка. В книгите от закрити и разпоредителни заседания на 

хартиен носител не бяха отразени разпорежданията и определенията от 

о.с.з. 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 – Генерал Тошево, 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 НЯМА системност и прецизност/ не на 

всички разпореждания от з.с.з. се дава пореден номер, който да се отразява 

и в деловодната система. 

Настоящата проверка на ИВСС установи, че в Районен съд – Генерал 

Тошево, 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 пр. са мотивирани и се изготвят прецизно. Разпорежданията от 

закритите съдебни заседания /з.с.з./ също 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.  

Констатираното забавяне по приключването на делата в 3-месечния 

срок през 2012 г. е намаляло двойно през 2013 г., което позволява да 

направим извод за своевременно администриране на делата и за добра 

предварителна подготовка на съдиите-докладчици за о.с.з. Отлично 

впечатление направи липсата на решения, постановени извън срока по чл. 

235, ал.5 от ГПК, и  на незначителния брой производства, по които са 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: 
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През 2013 г. и през 2012 г. адм. ръководител – съдия Динко 

Минчев е участвал в края на месец септември 2012 г. и през 2013 г. в 

семинари, организирани в рамките на двустранното сътрудничество между 

Германската фондация за международноправно сътрудничество и 

Апелативен съд - Варна на тема  “ Организация и управление на съда“,  

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

на правото на ЕС”, както и през месец ноември 2013 г. в семинар, 

организиран от Окръжен съд - Добрич  на тема  “  Ролята на националния 

съдия в Европейския съюз. Преюдициално запитване.” „Проблеми в 

съдебното изпълнение”.  

 

През 2013 г. и през 2012 г. - съдия Петър Петров е участвал в 

Българско-германски семинар, организиран от германска фондация и 

Апелативен съд - Варна, „Признаване, допускане и изпълнение на решения 

и актове при  действие на правото на ЕС”. 

 

През 2013 г. и през 2012 г. съдия Николай Николов е  участвал в 

обучения, организирани от Националния  институт на правосъдието на 

тема “ Трафик на хора в Европейския съюз”, „ Подготовка на гражданските 

дела за първо заседание”, както и на семинар на тема “Въззивно 

производство  по граждански дела” и “ Производства по обжалване на 

индивидуални административни актове по ЗСПЗЗ”. Заедно с останалите 

съдии от РС - Генерал Тошево е участвал в Българско-германски семинар, 

организиран от германска фондация и Апелативен съд - Варна, 

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

на правото на ЕС” – през 2012 г. и през месец ноември 2013г. в семинар, 

организиран от Окръжен съд - Добрич  на тема  “  Ролята на националния 

съдия в Европейския съюз. Преюдициално запитване.” „Проблеми в 

съдебното изпълнение”.  

 
II. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

Като общ брой постъпили дела в РС – Генерал Тошево 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 – Генерал Тошево общият брой на  делата за 

разглеждане, включително и останали от предходни години и 

новопостъпили дела е бил 1 011  броя. От тези общо за разглеждане през 

отчетния период 1 011 броя дела, свършените  дела за отчетния период са 

общо  895 броя.  
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Общият брой на постъпилите и образуваните граждански и 

наказателни дела през 2012 г. е 885 броя.  

От тях 109 броя са граждански дела по общия ред;  32 броя частни 

граждански дела, 4 броя административни дела, 39 броя други граждански 

дела, 17 броя дела бързи граждански производства по чл. 310 от ГПК и 396 

броя съдебни производства по  чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

Броят на останалите несвършени дела в края  на отчетния период към 

31.12.2012 г.  е общо 116 броя.  От тях - 87  граждански дела по общия ред.  

От ОБЩИЯ БРОЙ – 895, СВЪРШЕНИ ДЕЛА за 2012 г., общият брой 

на свършените граждански дела е 590 броя,  от които 102 броя решени 

граждански дела по общия ред; 32 броя частни граждански дела,  4 броя 

административни дела,  14 броя граждански дела по чл. 310 от ГПК, 39 

броя други граждански дела и 399 броя дела по чл.410  и чл. 417 от  ГПК.  

Общият брой на обжалваните граждански дела по общия ред /исково 

производство/  е 52 броя.  

Процентът на отложените дела  през 2012 г. на база новопостъпили и 

останали несвършени дела е 13, 11 % / 885 броя новопостъпили дела и 116 

броя дела останали несвършени/, а на база всичко дела / 1 011 броя/ за 

разглеждане и останали несвършени процентът е 11, 47 %.    

През 2012 г. общият брой на делата за разглеждане от  съдия Петров  

са били общо 365 броя.  От тези дела  в края на отчетния период са 

свършени общо 303 броя дела, от които 288 броя граждански дела и 15 

броя наказателни  дела.  

  Изцяло отменени 14 броя съдебни актове, частично изменени 2 броя;  

потвърдени съдебни актове 18 броя. 

Общо обжалвани съдебни актове за периода 34 броя съдебни актове. 

През 2012 г. общият брой на делата за разглеждане от съдия 

Николов  са били общо 374 броя.  От тези дела  в края на отчетния период 

са свършени   общо 326 броя дела, от които 301 броя граждански   дела   и  

25  броя наказателни    дела.  

  Изцяло отменени 8 броя  съдебни  актове, частично изменени 4 броя;  

потвърдени съдебни актове 9 броя. 

Общо обжалвани  съдебни актове за периода 21 броя съдебни актове. 

В тримесечен срок от постъпването им са решени  91 % от общия 

брой дела . / за сравнение 92 % през предходната 2011г./ 

  Натовареността по щат от общия брой  за разглеждане дела е 21,06 % 

и 18,65 % от броя на всички свършени дела. Отработени човекомесеци са 

48. 

Действителната натовареност на база общия брой дела за 

разглеждане  е 21,06 % и  18, 65 %  от броя на всичко свършени дела. 

Средно месечно постъпление на граждански и наказателни дела на  

един съдия на база 12 месеца:  18, 43  броя дела 



 

 

9 

Средномесечно свършени граждански и наказателни дела от един 

съдия на база 12 месеца: 18, 65 броя дела. 

  

През  2013 г. в РС – Генерал Тошево общият брой на  делата за 

разглеждане, включително и останали от предходни години и 

новопостъпили дела е бил 1 055  броя. От тези общо за разглеждане през 

годината 1 055 броя дела, свършените  дела са били общо  937 броя.  

Общият брой на постъпилите и образуваните граждански и 

наказателни дела през 2013 г. е 940 броя. От тях 89 броя са граждански 

дела по общия ред; 29 броя частни граждански дела, 4 броя 

административни дела, 57 броя други граждански дела, 5 броя дела бързи 

граждански производства по чл. 310 от ГПК и 418 броя съдебни 

производства по  чл. 410 и чл. 417 от ГПК и 3 броя граждански дела срещу 

търговци. 

Броят на останалите несвършени дела в началото на отчетния период 

към 31.12.2012 г. е общо 115 броя. От тях 86  граждански дела са по общия 

ред. 

Броят на останалите несвършени дела в края на отчетния период към 

31.12.2013 г. е общо 118 броя. От тях 77 броя са граждански дела. 

   Броят на останалите несвършени граждански дела се разпределя 

както следва: 53 броя граждански дела по общия ред; 19 броя други 

граждански дела  и 5 броя частни граждански дела. 

От общия брой свършени дела за 2013 г. – 937 броя дела ,  общият 

брой на свършените граждански дела е 614 броя, от които : 

101 броя решени граждански дела по общия ред; 28 броя частни 

граждански дела, 7 броя административни дела,  8 броя граждански дела 

по чл. 310 от ГПК, 51 броя други граждански дела и 419 броя дела по чл. 

410  и чл. 417 от ГПК.  Общият брой на обжалваните граждански дела по 

общия ред /исково производство / е 59 броя.  

Процентът на отложените дела  през 2013 г. на база новопостъпили и 

останали несвършени дела е 12, 55 % / 940 броя новопостъпили дела и 118 

броя дела останали несвършени/, а на база всичко дела /1 055 броя/ за 

разглеждане и останали несвършени процентът е 11, 18 %. За сравнение 

този процент за предходната 2012 г.  е бил от порядъка на 13, 11 %. 

През 2013 г. общият брой на делата за разглеждане от  съдия Петър 

Петров  са били общо 374 броя. От тези дела в края на отчетния период са 

свършени общо 334 броя дела, от които 315 броя граждански дела и 19 

броя наказателни  дела.  

  Изцяло отменени 7 броя  съдебни  актове, частично изменени 3 броя;  

потвърдени съдебни актове 18 броя. 

Общо обжалвани съдебни актове за периода 33 броя съдебни актове., 

като за пет броя съдебни актове няма резултат до края на отчетния период. 
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През 2013 г. общият брой на делата за разглеждане от съдия 

Николай Николов са били общо 357 броя. От тези дела в края на отчетния 

период са свършени общо 318 броя дела, от които 295 броя граждански 

дела и 23  броя наказателни дела.  

  Изцяло отменени 4 броя съдебни  актове, частично изменени 3 броя;  

потвърдени съдебни актове 12 броя. 

Общо обжалвани  съдебни актове за периода 33 броя съдебни актове. 

В тримесечен срок от постъпването им са решени  91 % от общия 

брой дела/ за сравнение - 91 % през предходната 2012 г./. 

  Натовареността по щат от общия брой  за разглеждане дела е 21, 98 

% и 19,52 % от броя на всички свършени дела. Отработените човекомесеци 

са 48. 

Действителната натовареност на база общия брой дела за 

разглеждане  е 21,98 % и  19, 52  %  от броя на всичко свършени дела. 

Средно месечно постъпление на граждански и наказателни дела  на  

един съдия на база 12 месеца:  19, 58  броя дела 

Средномесечно свършени граждански и наказателни дела от един 

съдия на база 12 месеца: 19, 52 броя дела. 

 

Горните статистически данни, позволяват при сравнителен 

анализ на натовареността за  2012 г. и 2013 г. да направим следните 

изводи: 

През предходната  2012 г. са постъпили общо 885 броя дела. Всичко 

дела за разглеждане през периода 1 011 броя. Останали несвършени в края 

на отчетния период общ брой дела - 116 броя.  

През отчетния период през 2013 г. са постъпили общо 940 броя дела. 

Всичко дела за разглеждане през отчетния период 1 055 броя. Останали 

несвършени дела в края на отчетния  период – 118 броя дела.   

От тези сравнения е видно, че за двугодишния период 2012 г. са 

останали несвършени 116 броя дела, а за 2013г. останалите несвършени 

дела са 118 броя, което е незначително увеличение, обяснимо с по-големия 

брой на новопостъпилите дела, съответно по-големия брой общо дела за 

разглеждане  в сравнение с предходната  2012 г.   

Увеличен е процентът на свършените дела по отношение на общия 

брой разглеждани дела.  Този процент за 2012 г. е в размер на 90, 31 %, а за 

отчетната 2013г. този процент възлиза на 90, 8 %.   
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ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ 

СРОКОВЕ 

      

          1.Образувани първоинстанционни граждански дела преди 

01.01.2012г. и неприключили към 31.12.2013г. 

От представената деловодна справка се установи, че 7 / седем/ броя 

дела са образувани преди 01.01.2012 и са останали неприключени към 

31.12.2013г. Към датата на проверката 3 броя дела са спряни и 4 броя дела 

са висящи - насрочени са за разглеждане в о.с.з. през 2014г. 

 На случаен принцип бяха изискани следните  граждански дела, 

анализът на които сочи на следното: 

         -гр.д. 261/2002г., образувано е по искова молба от 27.11.2002г., на 

доклад на съдия Николай Николов, а съдия при образуване на делото е 

съдия Динко Минчев; делото е образувано  по иск  за делба на недвижим 

имот; насрочено за първото о.с.з  на 10.03.2003г., отложено е за 

12.06.2003г., за 29.09.2003г., за 10.05.2004г., за 20.09.2004г. /л.29-л.65/; с 

определение от 20.09.2004г производството по делото е прекратено; по 

жалба делото е изпратено на ОС-Добрич, определението за прекратяване е 

отменено от ОС-Добрич и делото е върнато на РС-Генерал Тошево; 

насрочено е в о.с.з. за 06.12.2004г; отложено за 07.02.2005г., за 

14.03.2005г.,за 25.04.2005г., за 30.05.2005г и с определение от същата дата 

е обявено за решаване; постановено е решение  по първа фаза на делбата 

на 07.10.2005г./л.102г./; по втора фаза на делбата делото е насрочено в 

о.с.з. за 20.02.2006г; с определение от същата дата производството по 

делото е СПРЯНО; възобновено е с определение от 10.04.2006г. и е 

насрочено в о.с.з. за 22.05.2006г.; отложено е за 26.06.2006г; за 

18.09.2006г.; за 16.10.2006г.; за 13.11.2006г., 05.02.2007г/л.123-л.148/; 

отлагането на о.с.з. е било предимно за  конституиране на страни в 

процеса, за  назначаване на особен представител, както и за  изготвяне на 

експертизи ; с определение от 05.02.2007г делото е обявено за решаване; 

постановено е решение по втора фаза на делбата на 22.02.2007г./л.190/;през 

2009г постъпва молба  от 05.03.2009г. за ОТМЯНА на постановеното от 

първа фаза и влязло в сила решение за делба; на ВКС делото е изпратено  

през м.08.2010г.; постановено е решение  от ВКС на 19.07.2010г. и делото е 

върнато на РС-Генерал Тошево за ново разглеждане от нов състав;/л.225/; 

при новото разглеждане делото е разпределено е на съдия Николов; с 

разпореждане от 08.12.2010г делото е насрочено в о.с.з за 

08.02.2011г./л.235/; с определение от 08.02.2011г производството по делото 

се СПИРА за уточняване на страните в процеса/л.237/; с определение от 

19.08.2011г производството се възобновява и делото се насрочва в о.с.з. за 

21.09.2011г, като в продължение на една година съдът събира 
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доказателства във връзка с настъпило процесуално приемство и извършва 

призоваване в Румъния по Регламент 1393/07г на ЕП, едва на 12.12.2011г  

делото е насрочено в о.с.з./л.326/; отложено е за 28.03.2012г., като 

междувременно започва размяна на книжа, чрез съдебна поръчка до 

гр.Констанца- Румъния, поради неизпълнение на съдебната поръчка делото 

е отложено за 28.06.2012г./л.452, т.ІІ/; за събиране на доказателства делото 

е отложено за 20.09.2012г.,/л.478/; отложено е за 18.01.2013г., и за 

17.06.2013г.,, като с определение от същата дата е обявено  за решаване 

/л.614/;Постановено е решение №82/08.07.2013г  с което в едната част 

искът е отхвърлен , а в другата част по иска за делба е допусната делбата 

на недвижими имоти./л.635/; подадена е жалба  против 

първоинстанционното решение на 05.09.2013г, поради невнасяне на 

дължимата се държавна такса в срок , жалбата е върната с разпореждане от 

27.12.2013г.; с разпореждане от 05.02.2014г делото е насрочено в о.с.з. за 

23.06.2014г за втора фаза на делбата. 

         -гр.д. 194/2005г., е образувано  на 10.10.2005г по искова молба за 

делба на недвижими имоти;  съдия при образуване на делото е  съдия 

П.Паскалева; впоследствие делото е  разпределено на съдия Петър Петров; 

първо о.с.з. е насрочено за 28.11.2005г; следващо о.с.з. е насрочено за 

13.02.2006г., делото е бявено за решаване, но с разпореждане от 

07.03.2006г е отменен хода по съществото на спора  за събиране на 

доказателства  и делото е насрочено в о.с.з за 10.04.2006г, отложено е за 

08.05.2006г ; с определение от 08.05.2006г делото  е обявено за решаване; 

решение №71 е постановено на 23.05.2006г./л.84/ с което е допуснато 

извършване на делбата. Подадена е жалба против първоинстанционното 

решение на 09.06.2006г. Делото е изпратено на ОС-Добрич; пред ОС-

Добрич производството по въззивното дело е СПРЯНО с определение от 

11.04.2007г.; възобновено е  и е насрочено за о.с.з за 21.01.2008г, от ОС-

Добрич е постановено  решение на 09.06.2008г.; против решението на ОС-

Добрич е подадена касационна жалба на 08.07.2008г.; с определение от 

08.05.2009г се допуска касационно обжалване; ВКС постановява решение  

на 20.05.2010г., като отменя решението на ОС-Добрич и допуска делба при 

други квоти; първо о.с.з по втора фаза на делбата е насрочено в РС-

Г.Тошево за 07.07.2010г/л.112/;отложено е за изготвяне на СТЕ за 

06.10.2010г.; за 23.11.2010г. и поради невнасяне на депозита за СТЕ на 

основание чл.69 ал.2 от ПАРОАВАС делото е внесено в архив; с 

разпореждане от 24.06.2011г делото е насрочено в о.с.з. за 

13.07.2011г./л.155/; с разпореждане от 22.08.2011г делото е оставено «без 

движение» за прецизиране на исковата молба и допълнително направените 

искания; след изпълнение на указанията на съда делото е насрочено в о.с.з. 

за 19.09.2011г./л.183/; за 24.10.2011г; за 21.11.2011г. все за събиране на 

доказателства ; с определение от 21.11.2011г производството по делото е 

СПРЯНО, поради наличие на преюдициален спор- гр.д.256/012г по описа 
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на РС-Г.Тошево/л.231/; възобновено е на 25.11.2013г/л.249/; насрочено е за 

разглеждане в о.с.з. за  22.01.2014г.; отложено е за 24.02.2014г; за 

24.03.2014г.; за 14.05.2014г.; за 11.06.2014г., за 09.07.2014г:,- 

многократното отлагане на делото е за събиране на доказателства относно 

статута на недвижимите имоти предмет на делбата./л.357-426/.     

    

   -гр.д. 83/2009г., е образувано на 31.03.2009г  по облигационен иск- 

чл.58 от Закона за кооперациите, на доклад на съдия Петър Петров; от 

същата дата е и разпореждането по чл.131 от ГПК., на 07.05.2009г е 

получен отговор на исковата молба, делото е насрочено  за разглеждане в 

о.с.з. на 09.06.2009г.; с определение от 03.06.2009г производството по 

гр.д.83/09г е прекратено, поради оттегляне на исковата молба от страна на 

ищеца Я.Я/л.80/.; производството продължава с ищеца Н.Х., делото е 

отложено за събиране на доказателства за 05.10.2009г.; с определение от 

същата дата производството по делото  е СПРЯНО, производството е 

възобновено с определение от 07.06.2010г./л.104/., насрочено е за о.с.з. за 

28.06.2010г.и отново е СПРЯНО с определение от същата дата на 

основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК, до приключване на 

гр.д.480/08г./л.109/;делото  е редовно администрирано в продължение на 4 

години до решаването на преюдициалния спор.;последната справка за хода 

на преюдициалния спор е от 10.06.2014г от която е видно, че по 

преюдициалния спор има постановено решение, което не е влязло в 

сила/обжалва се/. 

 
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 01.01.2012г и 

неприключили към 31.12.2013г.. 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 страни 
 

   

              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  69 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 26 броя са гражданските дела, образувани 
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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.№ 231/2013 г., образувано на 13.05.2013 г., иск с пр. 

основание чл. 34 от ЗС, на доклад на съдия Петър Петров, има 

протокол от избор на докладчик от 13.05.2013 г.. ИМ е постъпила на 

10.05.2013 г., а от 13.05.2013 г. има разпореждане, с което ИМ е 

оставена без движение и е дадено указание в седмодневен срок да 

бъдат представени преписи от ИМ, ведно  с приложенията за 

ответниците, както и за вписване на ИМ. Съобщението е връчено на 

22.05.2013 г., а нередовностите са отстранени на 30.05.2013 г. – 

представени са 5 бр. вписани ИМ. С разпореждане от 31.05.2013 г. 

отново е указано на ищеца да представи 5 бр. преписи от ИМ, с 

приложенията за ответниците. С разпореждане от 21.06.2013 г., . на 

осн. чл. 131 от ГПК е наредено копие от ИМ да се изпрати на 

ответниците, като им е указана възможността за писм. отговор. 

Съобщенията са връчени на 26.06.2013 г. Няма постъпил писм. 

отговор. На 30.07.2013 г. е постановено определение чл. 140, ал.1 

ГПК, изготвен е проект на доклад, делото е насрочено за 23.09.2013 

г. В о.с.з. от 23.09.2013 г. делото е счетено за изяснено и съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 23.10.2013 г. Решението по 

допускане на делбата е обявено на 27.09.2013 г.  С разпореждане от 

25.11.2013 г. е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 22.01.2014 г. делото е 

отложено за събиране на доказателства – назначена СТЕ. СТЕ е 

депозирана в съда на 12.02.2014 г. В о.с.з. от 24.02.2014 г. делото е 

отложено – наредено е препис от решението по допускане на делбата, 

заключението на в.л. и скиците да се внесат в ОС “Земеделие” за 

изготвяне на проект на делба. Поради неизготвен проект за делба в 

о.с.з. от 24.03.2014 г. делото е отложено. В о.с.з. от 28.04.2014 г. 

делото е обявено за решаване, а решението е постановено на 

08.05.2014 г.  

 

 гр.д.№ 300/2013 г., образувано на 25.06.2013 г., иск с пр. 

основание чл. 422 от ГПК, на доклад на съдия Николай Николов, 

има протокол от избор на докладчик от 24.06.2013 г. ИМ е постъпила 

на 21.06.2013 г., а от 25.06.2013 г. има разпореждане, с което на осн. 

чл. 131 от ГПК е наредено копие от ИМ да се изпрати  на 

ответниците, като им е указана възможността за писм. отговор. 

Съобщенията са връчени на 27.06.2013 г. От 24.07.2013 г. има 

постъпил писм. отговор. На 15.08.2013 г. е постановено определение 

чл. 140, ал.1 ГПК, изготвен е проект на доклад, делото е насрочено  за 
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10.10.2013 г. В о.с.з. от 10.10.2013 г. делото отложено за събиране на 

доказателства – наредено е ДСК да представи извлечения за 

извършените погасявания на потреб. кредит. С определение от 

16.10.2013 г. не допуснато искане на ответниците за предоставяне на 

писм. доказателства за произход на средствата.  В о.с.з. от 18.11.2013 

г., за разпит на свидетели, делото е отложено за събиране на 

доказателства. В о.с.з. от 18.12.2013 г. делото е обявено за решаване, 

а решението е постановено на 07.01.2014 г.  

 

 гр.д.№ 114/2012 г., образувано на 02.04.2012 г., иск с пр. 

основание чл. 2, ал. 1 от ЗОДОВ, на доклад на съдия Николай 

Николов, има протокол от избор на докладчик от 29.03.2012 г. ИМ е 

постъпила на 27.03.2012 г., а от 02.04.2012 г. има разпореждане, с 

което като нередовна е оставена без движение и е даден седмичен 

срок за внасяне на ДТ и за уточняване на искането. Съобщението е 

връчено на 09.04.2012 г. Указанията са изпълнени на 12.04.2012 г., 

като е направено искане за освобождаване от ДТ, което е уважено с 

определение от 18.04.2012 г. С разпореждане от 18.04.2012 г., на осн. 

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

като му е указана възможността за писм. отговор, а с определение от 

27.04.2012 г. е предоставена пр.помощ. Съобщението е връчено на 

20.04.2012 г. От 07.05.2012 г. има постъпил писм. отговор. С 

определение от 10.05.2012 г. е конституиран служебен защитник на 

ищеца. На 13.06.2012 г. е постановено определение чл. 140, ал.1 ГПК, 

изготвен е проект на доклад, делото е насрочено  за 11.07.2012 г. В 

о.с.з. от 11.07.2012 г. делото отложено за събиране на доказателства.  

В о.с.з. от 19.09.2012 г. делото е обявено за решаване. С определение 

от 10.10.2012 г. е отменен хода по същество и е конституирана 

Прокуратурата на РБ като ответник, а РП-Генерал Тошево като 

контролираща страна. От 06.11.2012 г. има постъпил писм. отговор, 

който с разпореждане от 12.11.2012 г. е изпратен на ищеца. С 

определение от 22.11.2012 г. са допуснати доказателствата и е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 19.12.2012 г. делото е отложено за 

събиране на доказателства. В о.с.з. от 31.01.2013 г. делото е обявено 

за решаване, а решението е обявено на 25.02.2013 г.  

 

Делата се образуват до два-три дни от постъпване на исковата 

молба. 

Като обективни причини за неприключилите в края на 2012 г. и 

съответно в края на 2013 г. производства 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; фактическа и правна 
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сложност на делата - делби; отлагане на делата за събиране на 

доказателства – неизготвени в срок съдебни експертизи или неявяване на 

в.л. за с.з. 

Първото по делото с.з. най-често е насрочвано през  месец, 

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.  

В някой случай разпорежданията и определенията не се оформят 

при съобразяване с изискването на чл. 254, ал.2 от ГПК, а се изписват на 

ръка. 

Похвално е, че решенията по делата се постановяват в месечния 

срок. 

 

                          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 за посочения период няма 

обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. 

Липсата на обявени в просрочие съдебни решения налага извод за много 

добра подготовка и организация на работата на съдиите – докладчици по 

конкретните дела.  

 

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

през 2012 г. и 2013 г. 

 

 В Районен съд – Генерал Тошево има 5 броя граждански дела с 

отменен ход по същество през 2012 г. и 6 броя  граждански дела с отменен 

ход по същество през 2013 г. 

          На случаен принцип бяха изискани и прегледани следните дела:  

 

-гр.д. № 33/2011 г. – образувано на 03.02.2011 г., по облигационен 

иск, на доклад на съдия Николай Николов. Исковата молба е депозирана 

на 03.02.2011 г. С разпореждане от 03.02.2011 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 

10.03.2011 г. по чл. 140 от ГПК е насрочено о.с.з.  В съдебното заседание 

от 23.02.2012  г. делото е обявено за решаване. С определение 12.03.2012 г. 

предвид предявените от ищеца искове е необходимо да се конституира още 

един ответник, отменен даденият ход по същество на делото и са дадени 

указания на ищеца. С определение от 22.03.2012 г. е конституиран нов 

ответник по делото и е насрочено о.с.з.  В съдебно заседание от 19.06.2012 
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г. делото е обявено за решаване. Постановено е решение № 73  от 

05.07.2012 г. 

 

-гр.д. № 277/2012 г. – образувано на 16.07.2012 г., по иск по чл. 19 

ЗГР, на доклад на съдия Петър Петров. Исковата молба е депозирана на 

13.07.2012 г. С определение от 16.07.2012 г. е приета исковата молба и 

представените с нея доказателства, както и е насрочено открито съдебно 

заседание.  В съдебното заседание от 17.09.2012 г. делото е обявено за 

решаване. С молба от 20.09.2012 г. депозирана от процесуалния 

представител на молителя е направено искане за конституиране на нов 

ответник по делото. С определение от 21.09.2012 г. предвид направеното 

искане с молбата от 20.09.2012 г. е отменен даденият ход по същество на 

делото, конституирана е нова страна по делото и същото е върнато в о.с.з. 

В съдебно заседание от 22.10.2012 г. делото е обявено за решаване. 

Постановено е решение № 101  от 23.10.2012 г. 

 

-гр.д. № 191/2012 г. – образувано на 29.05.2012 г., по вещен иск по 

ЗСПЗЗ, на доклад на съдия Петър Петров. Исковата молба е депозирана 

на 28.05.2012  г. С разпореждане от 27.09.2012 г. е указано да се отстранят 

нередовности по подадената жалба. С разпореждане от 14.06.2012 г. е  

указано препис от исковата молба, ведно с доказателствата към нея да се 

изпрати на ответника. С определение от 23.10.2012 г. е приета исковата 

молба и представените с нея доказателства, както и е насрочено открито 

съдебно заседание. В съдебното заседание от 24.04.2013 г. делото е 

обявено за решаване. С определение от 18.05.2013 г. предвид направеното 

искане с молбата от 20.09.2012 г. е отменен даденият ход по същество на 

делото и производството е прекратено по отношение на двама от 

ответниците. Към момента на проверката производството по делото е 

висящо. 

 

-гр.д. № 420/2012 г. – образувано на 27.09.2012 г., по иск по чл. 149, 

ал.5 от АПК, на доклад на съдия Николай Николов. Жалбата е 

депозирана на 27.09.2012 г. С разпореждане от 27.09.2012 г. е указано да се 

отстранят нередовности по подадената жалба. С определение от 16.10.2012 

г.  е насрочено о.с.з.  В съдебното заседание от 14.03.2013 г. делото е 

обявено за решаване. С определение от 08.04.2013 г. е констатирано, че 

подадената жалба е недопустима, тъй като у жалбоподателите липсва 

правен интерес от воденето на спора и производството по делото е 

прекратено.  

 

 Анализът на делата, по които е постановен отменен ход по 

същество в РС – Генерал Тошево сочи, че за проверявания период - 2012 г. 

и 2013 г. общо 11 дела са с отменен ход по същество. Причина за 
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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 похвален за съдиите 

разглеждащи граждански дела в РС-Генерал Тошево.  
 

 

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

 

        През 2012 г. в Районен съд – Генерал Тошево се установиха 8 броя, 

а през 2013 г. - 11 броя дела, по които е постановено спиране на 

производството. 

       На случаен принцип бяха изискани и прегледани следните дела:  

 

-гр.д. № 481/2012 г. – образувано на 17.10.2012 г., по установителен 

иск по чл. 124, ал. 1 от ГПК вр. чл. 2 от ЗАЗ и вр. с чл. 28, ал. 1 от ЗАЗ, на 

доклад на съдия Петър Петров. Исковата молба е депозирана на 

17.10.2012 г.  С разпореждане от 05.11.2012  г. е указано препис от 

исковата молба, ведно с доказателствата към нея да се изпрати на 

ответника. С Определение от 22.04.2013 г. е насрочено открито съдебно 

заседание. В о.с.з. проведено на 29.05.2013 г. производството по делото е 

спряно на основание чл. 229, ал. 1, т.2 от ГПК. С определение на съда от 

12.06.2013 г. производството по делото е възобновено предвид 

постъпило на 12.06.2013 г. удостоверение за наследници на ответника. С 

молба от 26.07.2013 г. депозирана от ищеца по делото е направено 

оттегляне на иска. С определение от 29.07.2013 г. производството по 

делото е прекратено. 

 

-гр.д. № 142/2012 г. – образувано на 19.04.2012 г., по иск чл. 415 от 

ГПК и чл. 422 от ГПК, на доклад на съдия Петър Петров. Исковата молба 

е депозирана на 18.04.2012 г. С разпореждане от 19.04.2012 г. е указано 

препис от исковата молба, ведно с доказателствата към нея да се изпрати 

на ответника. С Определение от 09.10.2012  г. е насрочено открито съдебно 

заседание. В о.с.з. проведено на 29.05.2013 г. производството по делото е 

спряно на основание чл. 229, ал. 1, т.4 от ГПК. По делото е приложено 

писмо-справка за хода и движението на наказателното производство по 

повод, на което делото е спряно. Срещу протоколното определение от 

29.05.2013 г. е подадена частна жалба. С определение от 03.01.2013 г. 

постановено по ч.гр.д. 971/2012 г. по описа на Добрички окръжен съд е 

отменено протоколно определение от 29.05.2013 г., с което производството 

по гр. дело 142/2012 г. по описа на РС-Генерал Тошево е спряно и делото е 

върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. С 
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разпореждане от 09.01.2013 г. е насрочено о.с.з. В съдебно заседание от 

11.03.2013 г. делото е обявено за решаване. Постановено е Решение № 36  

от 22.03.2013 г. 

 

-гр.д. № 689/2010 г. – образувано на 29.12.2010  г., по иск за делба, 

на доклад на съдия Николай Николов. Исковата молба е депозирана на 

27.12.2010 г. С разпореждане от 29.12.2010 г. е указано да се отстранят 

нередовностти по подадената искова молба.  С разпореждане от 22.02.2011 

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

се изпрати на ответника. С определение от 22.03.2011 г. е насрочено 

открито съдебно заседание. С определение от 26.06.2012 г. предвид 

постъпили молби от страните, производството по делото е спряно на 

основание чл. 229, ал. 1, т.1 от ГПК. На 21.12.2012 г. е направено искане 

производството по делото да бъде възобновено. С определение от 

21.12.2012 г. производството по делото е възобновено. 

 

-гр.д. № 531/2012 г. – образувано на 21.11.2012 г., по иск чл. 415 от 

ГПК и чл. 422 от ГПК, на доклад на съдия Николай Николов. Исковата 

молба е депозирана на 19.11.2012 г. С разпореждане от 21.11.2012 г. е 

указано препис от исковата молба, ведно с доказателствата към нея да се 

изпрати на ответника. С определение от 04.01.2013 г. е насрочено открито 

съдебно заседание. С определение от 23.04.2013 г. предвид постъпили 

молби от страните, производството по делото е спряно на основание чл. 

229, ал. 1, т.1 от ГПК. С определение от 09.01.2014 г. производството по 

делото е прекратено на основание чл. 231, ал. 1 от ГПК. 

 

Анализът на проверените спрени  граждански дела показва, че 

същите са системно администрирани относно хода и движението на 

производствата по повод, на които са спрени. 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 – Генерал 

Тошево са образувани и разгледани съответно 2 бр. и 1 бр. дела по реда 

на чл. 390 от ГПК. 

 

ч.гр.д.№ 7/2012 г., молбата е постъпила в регистратурата на съда на 

09.01.2012 г., делото е обр. същия ден, на доклад на съдия Петър Петров. 

С Определение от 09.01.12 г., съдът е допуснал исканата обезпечителна 
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мярка чрез налагане на възбрана върху посочените в молбата недвижими 

имоти, определен е едномесечен срок за предявяване на иска. 

Съобщението на молителя е връчено на 17.01.2012 г., а обезпечителната 

заповед е връчена на молителя - лично на 13.01.2012 г. От 02.02.2012 г. е 

представено доказателство за иск, предявен в срок. От 13.02.2012 г. има 

молба за отмяна на допуснатото обезпечение, която е уважена с 

определение от 14.02.2012 г. 

 

ч.гр.д.№ 152/2013 г., молбата е постъпила в регистратурата на съда 

на 12.03.2013 г., делото е обр. същия ден, на доклад на съдия Петър 

Петров. С Определение от 12.03.13 г. като нередовна, молбата е оставена 

без движение и са дадени указания за отстраняване на нередовността в 

седмодневен срок. С молба от 19.03.2013 г. е представено нотариално 

заверено пълномощно. С определение от 20.03.2013 г. е допусната 

исканата обезпечителна мярка чрез налагане на възбрана върху недвижим 

имоти, е определен едномесечен срок за предявяване на иска и е задължил 

молителя в едноседмичен срок да внесе парична гаранция по сметка на 

съда. Съобщението на молителя е връчено на 29.03.2013 г. От 08.04.2013 г. 

има молба за удължаване на срока за внасяне на паричната гаранция, която 

е уважена с разпореждане от 09.04.2013 г., от която дата е депозирано и 

доказателство за платената парична гаранция. Обезпечителната заповед е 

издадена на 10.04.2013 г. и е връчена на пълномощника на молителя на 

19.04.2013 г. От 16.07.2013 г. е представено доказателство за иск, предявен 

в срок и е замолен съдът да освободи внесената парична гаранция. С 

определение от 15.10.2013 г. е освободена внесената парична гаранция. 

 

Проверката на делата установи, че съдиите са спазвали 

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, като произнасянето по  нея е в 

същия ден. 

Съдът стриктно е следил за представяне на доказателство за 

предявен в срок иск, като в случай на непредставяне, служебно е 

отменял допуснатото обезпечение, на основание чл. 390, ал.3, изр. 

второ ГПК. 
            

7. Бързи производства по чл. 310 ГПК. 

 

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

съд - Генерал Тошево през 2012 г. по реда на чл. 310 от ГПК не са 

разглеждани граждански дела, а през 2013 г. - 6 броя дела, от които на 
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случаен принцип бяха изискани и бяха анализирани следните 

производства: 

 

 гр.д. № 227/2013 г., образувано на 09.05.2013 г.; иск с пр. основание 

чл. 143, ал.2 вр. с чл. 127, ал. 2 от СК; на доклад на съдия Петър Петров; 

има протокол от избор на докладчик от 09.05.2013 г.; ИМ е постъпила на 

09.05.2013 г., а с разпореждане от същата дата е наредено да се изпрати 

препис на ответника, като му е указана възможността за писм. отговор. 

Соц. доклад е постъпил на 10.06.2013 г. Съобщението е връчено на 

16.05.2013 г. Няма постъпил писм. отговор. С определение от 20.06.2013 г. 

е изготвен проект на доклад и е насрочено о.с.з. за 10.07.2013 г., което с 

разпореждане от 24.06.2013 г. е отсрочено за 24.07.2013 г.  В о.с.з. от 

24.07.2013 г. делото е обявено за решаване. Решението е постановено 

26.07.2013 г., при съобразяване с нормата на чл. 316 от ГПК. 

 

 гр.д. № 436/2013 г., образувано на 30.08.2013 г.; иск с пр. основание 

чл. 143 от СК; на доклад на съдия Николай Николов; има протокол от 

избор на докладчик от 29.08.2013 г.; ИМ е постъпила на 29.08.2013 г., а с 

разпореждане от същата дата е наредено да се изпрати препис на 

ответника, като му е указана възможността за писм. отговор. Съобщението 

е връчено на 02.09.2013 г. Има постъпил писм. отговор от 02.10.2013 г. 

Соц. доклад е постъпил на 07.10.2013 г. от ДСП  - Добрич и на 18.10.2013 

г. от ДСП - Генерал Тошево. С определение от 03.10.2013 г. е изготвен 

проект на доклад и е насрочено о.с.з. за 21.10.2013 г., когато е одобрена 

постигнатата между страните спогодба, а делото е прекратено. 

 

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

постъпване на ИМ. Констатира се стремеж към съобразяване на срока, 

установен в чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК.. В проверените дела съдиите са 

обявявали решението с мотивите в двуседмичен срок съгласно  

разпоредбата на чл. 316 от ГПК.  

  

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

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

По ЗЗДН делата за 2012 г. са общо 4 бр., а за 2013 г. са общо 3 бр., 

от които на случаен принцип са проверени следните:  

 

- гр.д. № 516/2013 г., образувано на 13.11.2013 г., молба за издаване 

на заповед за незабавна защита; на доклад на съдия Николай Николов; 

има протокол от избор на докладчик от 13.11.2013 г.; Молбата е постъпила 

на 13.11.2013 г. и с разпореждане от същата дата като нередовна е оставена 
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без движение и е даден седмичен срок за отстраняване на нередовностите; 

Съобщението е връчено на 18.11.2013 г., а указанията са изпълнени 

частично с молба от 20.11.2013 г. С разпореждания от 21.11.2013 г. и от 

10.12.2013 г. е указано на молителя да попълни декларация  по чл. 9 от 

ЗЗДН и да представи доказателства за родствена връзка. Съобщенията са 

връчени на 26.11.2013 г. и на 16.12.2013 г. Поради неотстрняване на 

нередовността на молбата, с разпореждане от 30.12.2013 г. делото е 

прекратено.  

 

- гр.д. № 226/2013 г., образувано на 08.05.2013 г., молба за издаване 

на заповед за незабавна защита; на доклад на съдия Николай Николов; 

има протокол от избор на докладчик от 08.05.2013 г.; Молбата е постъпила 

на 08.05.2013 г. и с определение от същата дата е наредено да се издаде 

заповед за незабавна защита, която подлежи на незабавно изпълнение. 

Заповедта е издадена същия ден, от когато има и разпореждане, с което е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 06.06.2013 г. съдът е счел делото за разяснено и 

е посочил дата 19.06.2013 г. като ден, в който в о.с.з. с участието на 

страните ще се обяви съдебният акт. Съдебният акт е обявен на посочената 

дата. 

 

- гр.д. № 280/2012 г., образувано на 18.07.2012 г., молба за издаване 

на заповед за незабавна защита; на доклад на съдия Петър Петров; няма 

протокол от избор на докладчик; Молбата е постъпила на 18.07.2012 г. и с 

разпореждане от същата дата като нередовна е оставена без движение и е 

даден седмичен срок за отстраняване на нередовностите; Съобщението е 

връчено на 19.07.2012 г. Има молба от 23.07.2012 г. от молителя, с която не 

се представят необходимите доказателства, а се коментират законови права  

Поради неотстрняване на нередовността на молбата, с разпореждане от 

24.07.2012 г. е наредено молбата да бъде върната на молителя. 

 

- гр.д. № 323/2012 г., образувано на 21.08.2012 г., молба за издаване 

на заповед за незабавна защита; на доклад на съдия Николай Николов; 

има протокол от избор на докладчик от 21.08.2012 г.; Молбата е постъпила 

на 21.08.2012 г. и с определение от 22.08.2012 г. е наредено да се издаде 

заповед за незабавна защита, която подлежи на незабавно изпълнение. 

Заповедта е издадена същия ден, от когато има и разпореждане, с което е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 18.09.2012 г. и от 03.10.2012 г. делото е отлагано 

за разпит на свидетели. В о.с.з. от 24.10.2012 г. съдът е счел делото за 

разяснено и е посочил дата 22.11.2012 г. като ден, в който в о.с.з. с 

участието на страните ще се обяви съдебният акт. Съдебният акт е обявен 

на посочената дата. 
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Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие, са 

администрирани в деня на постъпване на молбата или на следващия ден 
/гр.д.№ 323/2012 г./. В деня на образуване на делото или на следващия 
работен ден съдът е насрочвал открито съдебно заседание в срок не по-
късно от един месец, в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал.1 
ЗЗДН. Съдът се е произнасял с решение в о.с.з. и в присъствието на 
страните . 

По ЗЗД делата за 2012 г. са общо 23 бр., а за 2013 г. са общо 14 бр., 

от които на случаен принцип са проверени следните дела:  

  
- гр.д. № 241/2013 г., образувано на 15.05.2013 г.; молба с пр. 

основание по чл. 26 от ЗЗак.Д; на доклад на съдия Петър Петров; има 

протокол от избор на докладчик; молбата е постъпила на 14.05.2013 г. С 

разпореждане от 15.05.2013 г. е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 05.06.2013г. 

делото е счетено за разяснено, посочена е дата 05.06.2013 г. за обявяване 

на решението. Решението е обявено на 06.06.2013 г. – в законоустановения 

месечен срок. 

     

- гр.д. № 156/2013 г., образувано на 15.03.2013 г.; молба с пр. 

основание по чл. 26 от ЗЗак.Д; на доклад на съдия Николай Николов; има 

протокол от избор на докладчик; молбата е постъпила на 13.03.2013 г. С 

определение от 15.03.2013 г. е предоставена правна помощ, а с 

определение от 27.03.2013 г. е конституиран особен представители и е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 18.04.2013 г. делото е счетено за разяснено, 

посочена е дата 10.05.2013 г. за обявяване на решението. Решението е 

обявено на 30.04.2013 г. – в законоустановения месечен срок. 

 

- гр.д. № 162/2012 г., образувано на 02.05.2012 г.; молба с пр. 

основание по чл. 26 от ЗЗак.Д; на доклад на съдия Петър Петров; има 

протокол от избор на докладчик; молбата е постъпила на 27.04.2012 г. С 

разпореждане от 02.05.2012 г. като нередовна, молбата е оставена без 

движение и е даден седмодневен срок за отстраняване на нередовността. 

Съобщението е връчено на 03.05.2012 г., а указанието е изпълнено на 

10.05.2012 г. С разпореждане от 11.05.2012 г. е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 

06.06.2012 г. делото е счетено за разяснено, посочена е дата 18.06.2012 г. за 

обявяване на решението. Решението е обявено на 08.06.2012 г. – в 

законоустановения месечен срок. 

 

- гр.д. № 264/2012 г., образувано на 04.07.2012 г.; молба с пр. 

основание по чл. 26 от ЗЗак.Д; на доклад на съдия Николай Николов; има 

протокол от избор на докладчик; молбата е постъпила на 03.07.2012 г. С 
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разпореждане от 04.07.2012 г. е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 14.08.2012 г. 

делото е счетено за разяснено, посочена е дата 17.08.2012 г. за обявяване 

на решението. Решението е обявено на 15.08.2012 г. – в законоустановения 

месечен срок. 

 

 Делата по Закона за закрила на детето са своевременно 
администриран, като са съобразени законовоустановените срокове.  

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

 

 В Районен съд – Генерал Тошево през 2012 г. по реда на чл. 410 

от ГПК са били образувани общо 302 броя производства, а през 2013 г. 

– 305 броя, като се наблюдава тенденция запазване броя на 

постъпилите за разглеждане дела. 

На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните 

частни граждански дела: 

 

-ч.гр.д. № 227/2012 г. – образувано на 14.06.2012 г., иск по чл. 410 от 

ГПК, на доклад на съдия Николай Николов. Заявлението е депозирано на 

13.06.2012 г. Издадена е Заповед № 143/14.06.2012 г. за изпълнение на 

парично задължение, съобщението, за което е връчено на длъжника на 

22.06.2012 г. С разпореждане  от 13.07.2012 г. е указано да се издаде 

изпълнител лист. На 13.07.2012  г. е издаден изпълнителен лист, получен 

от пълномощник на заявителя, за което е направено и съответното 

отбелязване върху заповедта; 

 

-ч.гр.д. № 457/2012 г. – образувано на 09.10.2012  г., иск по чл. 410 

от ГПК, на доклад на съдия Петър Петров. Заявлението е депозирано на 

08.10.2012 г. Издадена е Заповед № 311/09.10.2012 г. за изпълнение на 

парично задължение, съобщението, за което е връчено на длъжника на 

12.10.2012 г. С разпореждане  от 02.11.2012 г. е указано да се издаде 

изпълнител лист. На 02.11.2012  г. е издаден изпълнителен лист, получен 

от пълномощник на заявителя, за което е направено и съответното 

отбелязване върху заповедта; 

 

-ч.гр.д. № 204/2013 г. – образувано на 24.04.2013 г., иск по чл. 410 от 

ГПК, на доклад на съдия Петър Петров. Заявлението е депозирано на 

22.04.2013 г. Издадена е Заповед № 143/24.04.2013 г. за изпълнение на 

парично задължение, съобщението, за което е връчено на длъжника на 

30.04.2013 г. На 13.05.2013 г. е постъпило възражение от длъжника. С 

определение на съда от 14.05.2013 г. е указано, че в едномесечен срок от 

съобщението заявителя следва да представи доказателства, че е предявил 
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иск за вземате си, като в противен случай заповедта за изпълнение ще бъде 

обезсилена. С молба до съда от 17.06.2013 г. е представен заверен препис 

от исковата молба на заявителя.  

 

-ч.гр.д. № 219/2013 г. – образувано на 29.04.2013 г., иск по чл. 410 от 

ГПК, на доклад на съдия Николай Николов. Заявлението е депозирано на 

26.04.2013 г. Издадена е Заповед № 151/29.04.2013 г. за изпълнение на 

парично задължение, съобщението, за което е връчено на длъжника на 

07.06.2013 г. С разпореждане  от 12.07.2013 г. е указано да се издаде 

изпълнител лист. На 12.07.2013 г. е издаден изпълнителен лист, получен от 

пълномощник на заявителя, за което е направено и съответното 

отбелязване върху заповедта; 

 

Анализът на данните сочи, че съдиите са спазвали стриктно 

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

в разпоредително заседание и издаване на заповед за изпълнение, като в 

повечето случай заявлението е разгледано и заповедта за изпълнение са 

издавани в деня на образуване на делото. 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 – Генерал Тошево през 2012 г. по реда на чл. 417 

от ГПК са били образувани общо 201 броя производства, а през 2013 г. 

– 113 броя, като се наблюдава тенденция към значително намаляване. 

 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните 

частни граждански дела:  
 

            - ч.гр.д. № 81/2012 г. – образувано на 09.03.2012 г., на доклад на 
съдия Петър Петров, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е депозирано на 
09.03.2012 г. С разпореждане на съда от 09.03.2012 г. е прието извлечение 
от счетоводните книги на кредитора и е указано да се издаде заповед за 
незабавно изпълнение. На 09.03.2012 г. е издадена Заповед № 50 за 
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от 
ГПК, както и издаден изпълнителен лист от 09.03.2012 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. № 248/2012 г. – образувано на 22.06.2012 г., на доклад на 
съдия Николай Николов, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е 
депозирано на 20.06.2012 г. С разпореждане на съда от 22.06.2012 г. е 
указано да се отстранят нередовности по подаденото заявление. С 
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разпореждане от 11.07.2012 г. е отхвърлено подаденото на 20.06.2012 г. 

заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение;  
 
            - ч.гр.д. № 197/2013 г. – образувано на 18.04.2013 г., на доклад на 
съдия Николай Николов, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е 
депозирано на 26.03.2013 г. в РС-Добрич. С разпореждане от 26.03.2012 г. 
на Добрички районен съд изпраща по компетентност заявлението в РС-
Генерал Тошево. Преписката по заявлението е постъпила в РС-Генерал 

Тошево на 17.04.2013 г. С разпореждане на съда от 18.04.2013 г. е прието 
извлечение от счетоводните книги на кредитора и е указано да се издаде 
заповед за незабавно изпълнение. На 18.04.2013 г. е издадена Заповед № 
141 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 
417 от ГПК, както и издаден изпълнителен лист от 19.04.2013 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. № 471/2013 г. – образувано на 26.09.2013 г., на доклад на 
съдия Петър Петров, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е депозирано на 
25.09.2013 г. С разпореждане на съда от 26.09.2013 г. е прието извлечение 
от счетоводните книги на кредитора и е указано да се издаде заповед за 
незабавно изпълнение. На 26.09.2013 г. е издадена Заповед № 332 за 
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от 
ГПК, както и издаден изпълнителен лист от 26.09.2013 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, съдът е издавал своевременно Заповедта за 

незабавно изпълнение и Изпълнителният лист - на деня следващ 

подаването на заявлението или на втория ден. Похвална е 

експедитивността и бързината, с която са разглеждани производствата 

по чл. 417 от ГПК. Следва да се отбележи, че има трайно установена 

положителна практика съдът с разпореждане да указва издаването на 

Заповед за незабавно изпълнение.   

За издадения изпълнителен лист има надлежна бележка върху 

заповедта за изпълнение, както и върху представения документ.  
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 ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД- 

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО: 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Гражданските дела в Районен съд – Генерал Тошево се образуват 

често до два-три дни от постъпване на исковата молба. 

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 образуване на 
делата по постъпилите ИМ, а в по-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/ и в същия ден се администрират от 

съдията-докладчик. 

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. Генерал 

Тошево се образува 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 
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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 
администрирани в деня на постъпване на молбата или на следващия ден 
/гр.д.№ 323/2012 г./. В деня на образуване на делото или на следващия 
работен ден съдът е насрочвал открито съдебно заседание в срок не по-
късно от един месец, в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал.1 ЗЗДН. 
Съдът се е произнасял с решение в о.с.з. и в присъствието на страните . 

 Производства по Закона за закрила на детето.  

 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" 

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

постъпване на ИМ. Констатира се стремеж към съобразяване на срока, 

установен в чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК.. В проверените дела съдиите са 

обявявали решението с мотивите в двуседмичен срок съгласно  

разпоредбата на чл. 316 от ГПК.  
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Спрени дела 

 

В Районен съд – Генерал Тошево, спрените граждански дела са 

системно администрирани относно хода и движението на производствата 

по повод, на които са спрени. 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. 

 

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 на първо място фактическата им и 

правна сложност-касае се за тежки делбени производства, спирането им 

поради наличие на преюдициални спорове, 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 – Генерал Тошево 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.  

 Установи се, че в Районен съд – Генерал Тошево за проверявания  

период няма обявени съдебни актове по граждански дела извън срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. Липсата на обявени в просрочие съдебни 

решения налага извод за много добра подготовка и организация на 

работата на съдиите – докладчици по конкретните дела.  

 

Заповедни производства  

Съдиите  от РС-Генерал Тошево са спазвали стриктно тридневния 

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

разпоредително заседание и издаване на заповед за изпълнение, като в 

повечето случай заявлението е разгледано и заповедта за изпълнение са 

издавани в деня на образуването на делото. 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.  

При подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на 

основание чл. 417 от ГПК, съдът е издавал своевременно Заповедта за 
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незабавно изпълнение и Изпълнителният лист- на деня следващ 

подаването на заявлението или на втория ден. Следва да се отбележи, че 

има трайно установена положителна практика съдът с разпореждане да 

указва издаването на Заповед за незабавно изпълнение.   

За издадения изпълнителен лист има надлежна бележка върху 

заповедта за изпълнение, както и 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, като е поддържал добрата организация в 
работата.    

    Всички проверени съдебни книги за 2012 г. и 2013 г., са водени 
съгласно изискванията на ПАРОАВАС.    

    В деловодствата на РС – Генерал Тошево всички деловодни книги 
се водят на електронен и хартиен носител, като някои от тях са по старите 
образци и се приключват  в края на всяка календарна година. 

    В РС – Генерал Тошево 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:  

                      

Председателят на РС – Генерал Тошево, с оглед на правомощията, 

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

 

- образуване на делата по общия исков ред в деня на 

постъпване на исковата молба; 

- образуване на делата по реда на глава тридесет и седма от 

ГПК – заповедно производство в деня на постъпване на 

заявлението; 

- водене на деловодните книги по утвърдените от ВСС 

актуални образци; 
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         В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 

2, във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на PC – Генерал Тошево да уведоми 
главния инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в 
изпълнение на препоръките. 
 
          Препис от настоящия акт да се изпрати на административния 
ръководител на Районен съд – Генерал Тошево и на представляващия 
Висшия съдебен съвет. 

 

 

            

 

                                      ИНСПЕКТОР:  

 

                                      /ДИМАНА ЙОСИФОВА/ 

                                                                

 


