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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-

01-102/17.10.2013 г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия 

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

Никопол,  с обхват на проверката - образуването, движението и 

приключването на първоинстанционни граждански дела за 2011 г. и 2012 г . 

Проверката се извърши за времето от 21.10.2013 г.  до 25.10.2013 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 

 

Районен съд – Никопол е със седалище гр. Никопол, а в съдебният му 

район са включени Община Никопол и Община Гулянци. 

       

          Кадрова обезпеченост 

 

Съгласно щатното разписание на Районен съд - Никопол през 2012 

г. са работили трима съдии: Тодор Тихолов, Биляна Кисева и Галя 

Наумова.  

Съдия Галя Наумова, която е била в отпуск по майчинство през 

2011г. се е върнала на работа на 01.02.2012г., а от 04.11.2012г. е 

командирована за разглеждане на дела в Плевенски РС. 
 

Председател и административен ръководител на РС - Никопол е  

съдия Тодор Тихолов, който по протокол № 9, т.12 от 04.03.2010 г. 

притежава ранг „съдия в АС". 

Съдия Биляна Кисева, по протокол №43 от 18.11.2010г. притежава 

ранг „съдия в ОС". 

Съдия Галя Наумова, по протокол №22, т. 9 от 08.0.2010 г. 

придобива статут на несменяемост, като с протокол № 33, т. 21 от 

20.11.2011г. е отхвърлено искането й за повишаване. 

С последната Заповед № 100 от 08.05.2013 г. на административния 

ръководител на съда на основание член 80, ал.1 от Закона за съдебната 
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власт, във връзка със Заповед №РД-33/30.04.2013 година на Председателя 

на Плевенски окръжен съд, с която съдия ГАЛЯ НАУМОВА е 

командирована за срок от 6 /шест/ месеца в Районен съд град Плевен, е 

наредено: всички постъпващи граждански дела да се разпределят на съдия 

БИЛЯНА КИСЕВА; всички постъпващи наказателни дела да се 

разпределят на председателя ТОДОР ТИХОЛОВ; са определени 

седмици за дежурства /първа и трета седмица от месеца - ТОДОР 

ТИХОЛОВ втора и четвърта седмица от месеца - БИЛЯНА КИСЕВА/, 

като в седмиците на дежурства съдия БИЛЯНА КИСЕВА да разглежда 

всички бързи и незабавни наказателни производства, както и разпитите 

пред съдия, а в седмиците на дежурства председателя ТОДОР 

ТИХОЛОВ да разглежда бързите граждански производства по член 410 

от ГПК, 417 от ГПК, 389 и 390 от ГПК. 

РС - Никопол има внедрена програма за случайно разпределение на 

делата - LAW CHOICE. За експлоатацията на същата има ВЪТРЕШНИ 

ПРАВИЛА утвърдени от Председателя на Районен съд град Никопол. Тъй 

като в съда има трима магистрати по щат, един от който - съдия ГАЛЯ 

НАУМОВА е командирована в PC Плевен, то през програмата за случайно 

разпределение на делата не се използва случаен избор, а определен, като за 

работата с програмата на този принцип има издадени Заповеди на 

Председателя на PC Никопол, последната от която беше описана по-горе. 
Съдебните заседания в Районен съд - Никопол се разглеждат 

съгласно нареденото в описаната по-горе Заповед № 100, а преди това и в 

Заповед № 12 от 01.02.2012 г., на административния ръководител на съда, 

според която са определени седмици за разглеждане на дела, като първа 

седмица от месеца е обща за всички съдии, втората седмица от месеца – за 

съдия Галя Наумова, трета седмица от месеца - за съдия Биляна Кисева 

четвърта седмица от месеца - за председател Тодор Тихолов. Според 

цитираната заповед в седмиците на разглеждане на делата, всеки 

определен съдия разглежда и незабавните производства, и разпитите 

пред съдия, и исканията по член 161, ал.1 и 2 от НПК, и заповедните 

производства по член 410 и 417 от ГПК и обезпечителни производства по 

член 389 и 390 от ГПК, като се счита за дежурен в събота и неделя, ако 

възникне необходимост за това. 

 

    Съдебни служители 

 

Според щатното разписание в РС-Никопол, през 2012г. са 

били 13 щатни бройки за служители. Към 31.12.2012г. в РС-

Никопол има един административен секретар, един главен 

счетоводител, един системен администратор, три съдебни 

деловодителя, трима съдебни секретари, един архивар,  един 
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домакин – огняр, един призовкар и един чистач. През отчетния 

период не са извършвани трансформации на длъжности и 

размествания на служители от една служба в друга. 
Функциите на служителите при съда са разпределени, съгласно 

Правилник за администрацията в районните, окръжните, 

административните,  военните и апелативните съдилища, публикуван в            

Д. В. 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.   

             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 по посочения по-горе начин 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/.      

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

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

постоянен и настоящ адрес на призоваваните страни е в процес на 

утвърждаване. 

    В съда се водят следните деловодни книги, съгласно Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища /ПАРОАВАС/, а именно: Описна книга 

/граждански и брачни дела/, Азбучник/граждански и брачни дела/, 

Регистър на решенията, Срочна книга открити заседание /граждански и 

брачни дела/, Книга за закрити разпоредителни заседания /гражданки и 

брачни дела/ и Книга на обжалваните граждански и брачни дела. 

            Книгата от откритите съдебни заседания  за гражданските дела е 

обща за всички съдии. Относно състоянието на деловодната дейност в РС - 

Никопол, 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 и подреденост, но все още може да се изисква за да има  

необходимата   прецизност. 
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  Настоящата проверка  на ИВСС  установи, че в Районен съд – 

Никопол липсва прецизност 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 от закритите съдебни заседания /з.с.з./ не са мотивирани 

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

констатираха се случаи на изписване на  резолюцията на съдията на ръка 

върху съответния входящ документ, дори и върху кориците на делата / 

гр.д. 31/2011 г. и гр.д.№236/2010г./.  

Констатираното забавяне по приключването на делата в 3-

месечния срок през 2011 г. съществено е редуцирано през 2012 г., като 

направи добро впечатление тенденцията на чувствително намаляване на 

бройката на решенията, постановени извън срока по чл. 235, ал.5 от ГПК, 

както и тенденцията на намаляване на срока, в който се постановява 

съдебния акт. През 2012 г. не се установиха дела, чиито решения да са 

постановени и обявени в над три месечния срок, като преобладават 

решенията, при чието постановяване забавата е до един месец. 

На последно място, но не и по значимост, проверката  на ИВСС 

установи добри условия  за работа на съдиите и съдебните служители в 

Районен съд- Никопол. 

 Съдебните служители притежават необходимите професионални 

качества, работят с чувство за отговорност, притежават морални качества 

за съдебен служител и работят добре в екип.  

Районен съд – Никопол се помещава в самостоятелна сграда, 

публична държавна собственост. В същата сграда се помещават РП-

Никопол, служба по вписванията, СИС и пробационна служба. За всяка от 

службите, съда и прокуратурата има осигурен контрол на достъпа. 

Осигурени са  помещения за задържаните лица според техния пол и 

възраст, класифицирана информация, архив, сървърно помещение, външно 

наблюдение. 

На третия нов етаж се намира втората съдебна зала, в която се 

провеждат и публични търгове от съдия-изпълнителя, която е осигурена с 

контрол на достъпа. Осигурена е стая за адвокатите, където да разгледат и 

се запознаят с делата и стая за преобличането им и подготовка за делата. 

Сградата се охранява със СОТ, застрахована е и са назначени две лица от 

ОЗ”СЪДЕБНА ОХРАНА”.  

Функционират отделни стаи за секретар – протоколистите, стая за 

гражданско деловодство, стая за наказателно деловодство, кабинет на 

председателя на съда, в който работи председателят на съда, два кабинета 

на районните съдии, в които работят по един съдия, кабинет на съдия-

изпълнителят, стая на деловодителя на СИС, стая на секретаря на съдебно-

изпълнителната служба, който е и служител извършващ справките на бюро 

съдимост, кабинет на съдията по вписванията, стая на деловодители към 
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Агенция по вписванията, канцелария на административният секретар, 

канцелария на главния счетоводител, стая на архиваря и стая на системния 

администратор. 

Във всички кабинети и зали са създадени отлични условия за 

нормално протичане на работния процес. 

Всеки един от служителите в съда разполага с компютърна 

конфигурация - преносим компютър. Пред двете съдебни зали са 

разположени електронни табла, върху които се изписват разглежданите 

през деня дела и тяхното състояние. Трите копирни машини в съда са 

разпределени при административния секретар, наказателно и гражданско 

деловодство, като са свързани с вътрешната мрежа на съда. 

В съда има два сървъра, които функционират и са въведени в 

експлоатация.  

Работещите в РС-Никопол имат осигурен достъп до интернет. 

В съда се използва програмен продукт САС”Съдебно деловодство” 

на „Информационно обслужване”АД. В бюрото за съдимост и при главния 

счетоводител се ползват съответните програмни продукти.  

Административният секретар работи с програмата за случайно 

разпределение на делата 

На всички работни места е осигурен достъп за работа с правно 

информационния продукт „Апис”, който редовно се актуализира. 
В РС-Никопол има една щатна бройка за държавен съдебен 

изпълнител. Държавен съдебен изпълнител в РС-Никопол е съдия Мадлен 

Пачкова.  

В РС-Никопол има една щатна бройка за съдия по вписванията. 

Поради отстраняване от длъжност на съдията по вписванията неговата 

работа се изпълнява от съдия-изпълнителя Мадлен Пачкова. 

 

II. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

Като общ брой постъпили дела в РС - Никопол се разглеждат 

новообразуваните дела,  получените по подсъдност дела  и делата, върнати 

от горната инстанция за продължаване на процесуалните действия или за 

ново разглеждане. 

Броят на новопостъпилите граждански дела за 2011 г.  – 668 бр., а 

на новопостъпилите наказателни дела за 2011 година – 504бр. 

Средно месечно постъпление на един съдия през 2011 г. при 

действително отработени човеко месец е 49 дела. Тези данни съответства 

на действителното натоварване на двамата съдии, тъй като съдия Г. 

НАУМОВА не е работила през изтеклата година, а е била в отпуск по 

майчинство и се е завърнала на работа на 01.02.2012 г. 
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 През 2011 г. са решени по същество 673 бр. дела, 22 бр. са 

прекратени и 28 бр. са обжалвани, от който 7 бр. са потвърдени, 5 бр. са 

изменени, 3 бр. са отменени, а по отношение на останалите 13 бр. не е 

приключил инстанционния контрол. 

 

Общият брой на разгледаните дела през 2012г. в РС-НИКОПОЛ към 

01.01.2012г. е 1144 броя. От тях новообразувани  са 1046 броя, а 

несвършените от предходен период са общо 98 броя 

През 2012 г. се наблюдава тенденция на намаляване на 

постъплението на  гражданските дела – разгледани са общо 670 броя 

граждански дела, като 54 броя дела са останали несвършени от предходен 

период и 616 броя  дела са постъпили през 2012г. 

През 2012г. разгледаните граждански дела, разпределени по видове 

са както следва: 109 броя дела по общия исков ред, 39 броя дела по чл.310 

ГПК, 44 броя частно-граждански дела, 416 броя дела по чл.410 и чл.417 от 

ГПК , 7 броя дела от и срещу търговци, 5 броя административни дела по 

ЗСПЗЗ, 50 броя други граждански дела. 

 

През 2012г. броят на делата по чл.410 и чл.417 от ГПК е намалял от 

500 броя през 2010 г., на 493 броя през 2011г., на 416 броя през 2012 г.  

 Броят на свършените (решени и прекратени) граждански дела през 
2012г. е 572 броя, от които прекратените дела са общо 229 броя, от които 
190 бр. наказателни дела и 39 броя граждански дела. 

От прекратените граждански дела през 2012 г. 14 броя са поради 

постигната между страните спогодба и 25 броя по други причини. 

Най-честите причини за прекратяване на гражданските дела са 

прекратяване поради неподсъдност на РС – Никопол и изпращането му на 

компетентния съд, както и оттегляне на искови молби или отводи. 

От разгледаните общо 670 броя граждански дела през 2012 г. в края 

на отчетния период са останали несвършени 98 броя. Изразено в 

процентно съотношение неприключилите граждански дела от общо 

разгледаните такива са 14,6%. 

Изрично в отчетния доклад за 2012 г. е посочено, както следва: 

 Съдия Т.Тихолов е разгледал през 2012г. 134 броя граждански 

дела, като от тях 110 броя дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 1 брой дело от 

и срещу търговци, 1брой административно дело, 7 броя граждански дела 

по общия ред, 10 броя частнограждански дела и 5 броя други дела. От 

общо разгледаните 134 броя дела 126 броя дела са свършени, от които 103 

броя дела по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 1 дело от и срещу търговци, 

1 брой административно дело, 10 броя частно граждански, 6 броя 

граждански дела по общия ред и 5 броя други дела. Останали висящи в 

края на периода са 8 броя граждански дела. 
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От общо приключилите от съдия Тихолов 126 броя граждански дела, 

1 брой е обжалвано и оставено в сила и няма останали висящи  дела. 

Съдия Б.Кисева е разгледала през 2012г. 374 броя граждански дела, 

като от тях 247 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 4 дела от и срещу 

търговци, 10 административни дела, 56 граждански дела по общия ред, 18 

частнограждански дела, 18 броя дела по чл.310 от ГПК  и 21 броя други 

дела. От общо разгледаните 374 дела 284 дела са свършени, от които 228 

дела по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 1 дело от и срещу търговци, 1 

административно дело, 18 частно граждански, 16 граждански дела по 

общия ред, 7 броя по реда на чл.310 от ГПК и 13 други дела. Останали 

висящи в края на периода са 90 граждански дела. 

От общо приключилите от съдия Кисева 284 броя граждански дела 

16 броя са обжалвани, от които отменени 1брой, изменени 1брой и 

потвърдени 8броя, 6 броя са останали висящи ред въззивна инстанция. 

Съдия Г.Наумова е разгледала през 2012 г. 162 броя граждански 

дела, като от тях 59 броя дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 2 броя дела от и 

срещу търговци, 7 броя административни дела, 33 броя граждански дела по 

общия ред, 16 броя частнограждански дела, 21броя дела по чл.310 от ГПК  

и 24 броя други дела. От общо разгледаните 162 дела- 162 дела са 

свършени. Няма останали висящи граждански дела в края на отчетния 

период.  

От общо приключилите от съдия Наумова 162 броя граждански дела 

30 броя са обжалвани, от които отменени 8 броя, изменени 1брой и 

потвърдени 7 броя, 14 броя са останали висящи ред въззивна инстанция. 

 
     ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА  ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ 
СРОКОВЕ.   
 
 
         1. Първоинстанционни граждански дела образувани преди 
01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012г. : 
 
Анализът на предоставената  за нуждите на проверката деловодна справка 

сочи, че в РС Никопол образуваните първоинстанционни граждански дела  

преди 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012г.  са 3 броя . От тях 

2 броя дела са СПРЕНИ, а  1/един/ брой е  внесено в архив на основание 

чл.69 ал.2 от ПАРОАВАС. 

 гр.д.1/2009г. е образувано на 05.01. 2009г. на доклад на съдия Галя 

Наумова, а впоследстви преразпределено на съдия Биляна Кисева, което с 

определение от 12.10.2009г е СПРЯНО по чл.229 ал.1 т.4 ГПК;     
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         гр.д.119/2009г е образувано на 21.04.2009г. на доклад на съдия  

Биляна Кисева и с определение от 30.07.2010г е СПРЯНО и внесено в 

архив по чл.69 ал.2 от ПАРОАВАС; 

         гр.д.479/2010г е образувано на 01.10.2010г., на доклад на съдия 

Биляна  Кисева и с определение от 23.03.2012г е СПРЯНО на основание 

чл.182 ал.1 „г” ГПК/отм/. 

                При проверката и на трите броя дела се констатира следното:  

 

                  - гр.д.1/2009г. е образувано на 05.01. 2009г. на доклад на съдия 

Галя Наумова, а впоследстви преразпределено на съдия Биляна Кисева , 

предявения иск е за делба на земеделски земи; с разпореждане от 

08.01.2009г по чл.131 ГПК е изпратен препис от исковата молба за отговор 

от ответниците; с разпореждане от 09.02.2009г е поискано уточняване на 

постоянен и настоящ адрес на част от ответниците; издадено е и съдебно 

удостоверение, а с разпореждане от 28.04.2009г  на основание чл.63 от 

ГПК е дадено удължаване на срока за представяне на доказателства;  с 

разпореждане от 18.06.2009г е назначен особен представител и е указано 

да се внесе депозит за  възнаграждение на особения представител; с 

определение от 12.08.2009г по чл.140 от ГПК насрочено делото в о.с.з. за 

18.09.2009г., пренасрочено е делото за  12.10.2009г, поради заболяване на 

съдията-докладчик; с определение от 12.10.2009г съдия Галя Наумова 

постановява СПИРАНЕ на производството  на основание чл.229 ал.1 т.4 

ГПК; с определение от 23.01.2013г производството по делото е 

ВЪЗОБНОВЕНО и делото е насрочено в о.с.з. за  11.03.2013г., конституира 

нови лица на стараната наищците, с указание да се призоват  за следващото 

о.с.з., което е  за 25.03.2013г., отлага за 22.04.2013г , назначава особен 

представител  и отлага делото за уведомяване на страните за о.с.з от 

10.06.2013г.,, както и за изпращане на искане до АК-Плевен за определяне 

на адвокат по допусната правна помощ на страна в процеса, дава се и  

повторно указание до ищеца за внасяне на депозит  за назначения особен 

представител. В о.с.з. от 10.06.2013г делото е обявено за решаване; на 

03.07.2013 е постановено решение по І-ва фаза на делбата.; с молба от 

15.08.2013г е поискана поправка на явна фактическа грешка в решението, 

разменени са книжа по реда на чл.247 ал.1 от ГПК. Към датата на 

проверката, по повод на постановеното решението по допускане на делбата  

І-ва фаза се изпращат уведомявания до страните.     

     гр.д.119/2009г е образувано на 21.04.2009г. на доклад на съдия  Галя 

Наумова, а впоследствие преразпределено на съдия Биляна Кисева, на 

основание Заповед№115/11.01.2010г, предявения  иск е за делба на 

недвижими имоти, извършена е размяна на книжата  в   едномесечен срок 

и с определение от 04.06.2009г делото е насрочено в о.с.з. за 30.06.2009г, с 

определение от това о.с.з делото е обявено за решаване, решението по 

първа фаза на делбата е постановено на 27.07.2009г, като е допусната 
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исканата делба, дадени са указания за внасяне на депозит за вещите лица 

по допуснатата експертиза, за да се пристъпи към втората фаза на делбата, 

делото е насрочено в о.с.з по втората фаза на делбата за 30.11.2009г, за 

събиране на доказателства е отложено за 18.01.2010г, поради заболяване на 

съдия Галя Наумова, делото е пренасрочено за 23.02.2010г, пренасрочено 

за 08.04.2010г, а впоследствие отложено за 11.05.2010г. за представяне на 

нови скици на имотите предмет на делбата, отложено за 24.06.2010г, за 

30.07.2010г, поради непредставяне на исканите доказателства  и на 

основание чл.69 ал.2 от ПАРОАВАС с определение от 30.07.2010г , делото 

е внесено в архив. 

     гр.д. 479/2010г., е образувано на 01.10.2010г, на доклад на съдия 

Кисева., делото е образувано по иск за делба с 21 броя ответници по иска; с 

определение по чл.389 ГПК е допуснато обезпечение на  иска, с 

разпореждане от 25.10.2010г., на основание чл.131 от ГПК  е пристъпено 

към размяна на книжата, част от призовките до ответниците са върнати в 

цялост , направено е искане до АК-Плевен за  определяне на адвокат по 

делото, на стараната на ответниците по отношение на които е назначен 

особен представител,, постъпил е и отговор на исковата молба на 

14.01.2011г,/л.139,л.143/, от 23.03.2011г са дадени  указания за внасяне на 

депозит за възнаграждение на особения представител, с определение от 

28.12.2011г, по чл.140 от ГПК, делото е насрочено в о.с.з. за 09.02.2012г, с 

разпореждане от 07.02.2012г., делото е пренасрочено , поради заболяване 

на съдията за  о.с.з. на 23.02.2012г., междувременно е постъпила молба на 

15.02.2012г. от ответника с искане за спиране на производството по реда на 

чл.229 ал.1 т.4ГПК, за становище по молбата за спиране ,делото е 

отложено за 23.03.2012г, с определение от 22.03.2012г, производството по 

делото е СПРЯНО, поради наличие на преюдициален спор- гр.д.47/012г по 

описа на РС-Никопол.така спряното производство е администрирано, като 

са изискванти справки за хода на преюдициалния спор. 

 

 
     Проверените и разгледани по-горе дела,  са администрирани 

своевременно, но причината за неприключването им в разумен срок е 
спиране на производството, по някои  дела на два пъти, при наличие на 
преюдициален спор, както и отлагане на делата, поради неизготвени в 
срок съдебни експертизи или за събиране на доказателства. 
         Като основни причини за продължителния период на разглеждане на 
делата е фактическата им сложност. Това са предимно дела за съдебна 
делба с много ФЛ на страната на ищеца и на ответника, които в хода на 
процеса умират и се налага конституиране на нови страни, както и  
отлагането на  делата за събиране на доказателства или  внасяне в архив 
във втората фаза на делбата. Проверката на тези дела установи, че при 
оставяне на исковата молба без движение / за внасяне на държавна 
такса, за вписване на исковата молба и пр./, разпореждането на съда се 
изписва на корицата на делото, ръкописно и  без мотиви.  
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              2. Образувани дела след 01.01.2011 г., респективно след 

01.01.2012 г. и неприключили към 31.12.2011 г., респ. към 31.12.2012 г., 

чието разглеждане е продължило повече от 3 месеца. 

 

 Общо  22 броя  са гражданските дела, образувани след 01.01.2011 

г. и неприключили към 31.12.2011 г., чието разглеждане е продължило 

повече от 3 месеца, 67 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. 

 

 От проверените на случаен принцип дела се установи следното: 

 

 гр.д.№ 172/2012 г., образувано на 22.05.2012 г., с пр. 

основание чл. 34 от ЗС-Делба, на доклад на съдия Галя Наумова, а 

след това на съдия Биляна Кисева.  На 28.05.2012 г. е постановено 

разпореждане по чл. 131 от ГПК, уведомлението до ответника е 

връчено на 29.05.2012 г. Няма постъпил писмен отговор. На 

03.07.2012 г. е постановено определение по чл. 140, ал.1 ГПК, 

изготвен е проект на доклад, делото е насрочено за 17.09.2012 г., 

веднага след съдебната ваканция. В о.с.з. от 17.09.2012 г. делото е 

обявено за решаване. Решението, с което е допусната делбата е 

обявено на 15.10.2012 г. в законоустановения срок.  В з.с.з. от 

08.11.2012 г. и съгласно Заповед на председателя на съда № 178 от 

07.11.2012 г. е сменен докладчика по делото. С Разпореждане от 

22.11.2012 г. е насрочено о.с.з. за 23.01.2012 г. За събиране на 

доказателства /поставяне на доп. задача на в.л., неизготвена в срок 

експертиза, по молби на страните, включително и с оглед постигане 

на спогодба/ са отложени проведените о.с.з. от 23.01.2013 г., от 

13.03.2013 г. , от 22.04.2013 г., 10.06.2013 г. и от 08.07.2013 г. В о.с.з. 

от 09.09.2013 г. съдът е одобрил постигнатата по делото спогодба и е 

прекратил производството по делото. 

 

 гр.д.№ 234/2012 г., образувано на 31.07.2012 г., с пр. 

основание чл. 341 от ГПК вр. с чл. 69 от ЗН -делба, на доклад на 

съдия Галя Наумова, а след това на съдия Биляна Кисева. На 

31.07.2012 г. е постановено разпореждане по чл. 131  от ГПК. 

Ответника не е намерен на посочения адрес. Изискана справка за 

постоянен и настоящ адрес. С разпореждане от 22.10.2012 г. е 

отправено искане за определяне на особен представител и 

възнаграждението му от АК-Плевен, като с разпореждане от 

21.11.2012 г. е изпратено напомнително писмо.  В з.с.з. от 08.11.2012 
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г. и съгласно Заповед на председателя на съда № 178 от 07.11.2012 г. 

е сменен докладчика по делото. С Разпореждане от 05.12.2012 г. е 

наредено да се уведоми ищеца в едноседмичен срок от съобщението 

да внесе депозит за особен представител, което е изпълнено на 

10.01.2013. С разпореждане от 23.01.2013 г. е наредено да се  връчи 

препис от ИМ, ведно с доказателствата на особения представител. 

Съобщението е връчено на 28.01.2013 г. на особения представител на 

ответника е връчено на 28.01.2013 г. Няма постъпил писмен отговор. 

С Разпореждане от 05.03.2013 г. е наредено да се впише ИМ. На 

29.03.2013 г. е постановено определение по чл. 140, ал.  1 от ГПК, 

изготвен е проект на доклад, а делото е насрочено за 24.04.2013 г., 

когато делото е отложено. В о.с.з. от 10.06.2013 г. делото е обявено 

за решаване. Решението, с което е допусната делбата е обявено на 

02.07.2013 г. в законоустановения срок. С Разпореждане от 

29.08.2013 г. е насрочено о.с.з. за 23.09.2013  г., което е отложено за 

събиране на доказателства. В о.с.з. от 21.10.2013 г. делото е обявено 

за решаване. 

 

   

Като обективни причини за неприключилите в края на 2011 г. и 

съответно в края на 2012 г. производства по делата  могат да се 

посочат: оставяне на ИМ без движение, за отстраняване на 

констатирани нередовности – вписване на ИМ отлагане на делата за 

събиране на доказателства – възлагане на допълнителни задачи на в.л. и 

несвоевременно изготвяне на назначените експертизи, молбите от 

страните за отсрочване поради невъзможност да се явят в о.с.з. и за 

постигане на спогодба. 

Делата се образуват в деня на постъпване на ИМ, а постъпващите 

книжа се администрират своевременно. 

По делата няма приложен протокол от избор на докладчик – върху 

печата за образуване на делото е отбелязано номер на състав, срещу 

който в електронната деловодна система стои име на конкретен съдия. 

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

първо ГПК. 

  

 От изготвените справки и извършената проверка по срочните 

книги за 2011 г. и за 2012 г. се установи следното: 

 

 През 2011 г. по от 27 броя дела са постановени извън срока, а през 

2012г. по 18 броя извън срока, от които на случаен принцип бяха изискани 

и бяха проверени следните дела: 

 

 гр.д. № 432/2011 г. образувано на 11.10.2011 г.  по иск по чл. 422 

от ГПК  вр. с чл. 99 от ЗЗД на доклад на съдия Биляна Кисева. С 

разпореждане от 12.10.2011 г. е указано на основание чл. 131, ал. 1 да се 

връчи препис от ИМ. С определение № 649 от 05.12.2011 г. са приети 

приложените към ИМ доказателства. О.с.з. от 14.12.2011 г. е отложено 

поради нередовна процедура по призоваване. С определение от 07.02.2012 

г. на адм. ръководител  насроченото за 09.02.2012 г. о.с.з. е отсрочено 

поради заболяване на съдия докладчика по делото. В о.с.з. от 23.02.2012 г. 

по делото е даден ход по същество и е обявено за решаване. Решение № 20 

от 03.04.2012г или 1 седмица и 3 дни след срока, установен в чл. 235, ал. 

5, изр. 1 от ГПК. 

 

 гр.д. № 188/2012 г. образувано на 25.06.2012 г.  по иск по чл. 14, 

ал. 4 от ЗСПЗЗ на доклад от съдия Галя Наумова. С разпореждане от 

25.06.2012 г. е насрочено о.с.з. На 18.07.2012 г. делото е отложено поради 

смърт на един от ищците. С разпореждане от 23.07.2012 г. е указано да се 

издаде удостоверение за наследници, както и да се посочат адресите за 

призоваване. С определение № 201 от 06.08.2012 г. са конституирани насл. 

на починалото лице. В о.с.з. от 18.09.2012 г. по делото е даден ход по 

същество и е обявено за решаване. Решение № 106 от 22.10.2012 г. или 3 

дни след срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 

 гр.д. № 5/2012 г. образувано на 06.01.2012 г.  по иск по чл. 108 от 

ЗС на доклад от съдия Галя Наумова. С разпореждане от 01.02.2012 г. е 

указано да се изпрати препис от ИМ на ответната страна. На 29.03.2012 г. е 

постъпил отговор на ИМ.  С разпореждане от 12.03.2012 г. е указано да се 

представи дан. оценка ведно с доказателства за внесена държавна такса. 

Указаните документи са постъпили на 02.04.2012 г. С определение от 

04.04.2012 г. е изготвен доклад по делото и е насрочено съд. заседание. В 

о.с.з от 19.04.2012 г. е указано да се изиска писмени доказателства от ЧСИ. 

Указано е, че при непредставяне на изисканите доказателства ще бъде 

наложено глоба.  В о.с.з от 09.05.2012 г. отново е указано да се изискат 

писмени доказателства и е допусната ССЕ. В о.с.з от 29.05.2012 г. съдът 
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използва дисциплиниращи мерки и налага глоба на ЧСИ непредставил 

изисканите доказателства. О.с.з от 28.06.2012 г. е отложено за събиране на 

допълнителни доказателства.  В о.с.з. от 09.07.2012 г. по делото е даден 

ход по същество и е обявено за решаване. Решение № 87 от 10.08.2012 г. 

или 1 ден след срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 

Анализът на данните сочи, че за проверения период - 2011 г. и 2012 
г. съдия Галя Наумова и съдия Биляна Кисева допускат незначителни 
забави при обявяване на решенията. В повечето случаи се касае за ден 
или няколко дни, след предвидения срок по чл. 235, ал.5, изр. първо от 
ГПК. Установява се тенденция през 2012 година броят на обявените 
извън срока по чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК сравнение с броя през 2011 
г.  да намалява значително.  

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

заседание 2011 г. и на 2012 г. 

 

 В Районен съд - Никопол през 2011 г. има 4 бр. дела, а през 2012 г. 

само 1 бр. дело  с отменен ход по същество, всичките да доклад на 

съдия Биляна Кисева.  

 

Същите бяха изискани и прегледани, както следва:  

  

гр.д. № 31/2011 г., образувано на 25.01.2011 г., делба; на доклад на 

съдия Биляна Кисева; В о.с.з. от 10.10.2011 г. делото е обявено за 

решаване. С определение от 24.10.2011 г., в срока за произнасяне поради 

констатирано неконституиране на всички страни по делото е отменен хода 

по същество и делото е върнато във фазата на съдебно дирене. 

 

гр.д. № 236/2010 г., образувано на 15.05.2010 г., делба; на доклад на 

съдия Биляна Кисева; В о.с.з. от 10.11.2011 г. делото е обявено за 

решаване. С определение от 29.12.2011 г., извън срока за произнасяне 

поради констатация, че делото не е изяснено от фактическа страна е 

отменен хода по същество и делото е върнато във фазата на съдебно 

дирене. 

 

гр.д. № 502/2010 г., образувано на 15.10.2010 г., иск по КТ, на 

доклад на съдия Биляна Кисева; В о.с.з. от 22.02.2011 г. делото е обявено 

за решаване. С определение от 11.03.2011 г., в срока за произнасяне поради 

констатация, че делото не е изяснено от фактическа страна е отменен хода 

по същество, е укзано на ищеца да внесе депозит за в.л. и делото е върнато 

във фазата на съдебно дирене. 
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гр.д. № 590/2011 г., образувано на 11.11.2011 г., изменение на 

издръжка, на доклад на съдия Биляна Кисева; В о.с.з. от 20.02.2011 г. 

делото е обявено за решаване. С определение от 24.02.2011 г., в срока за 

произнасяне поради констатация, че делото не е изяснено от фактическа 

страна е отменен хода по същество, е укзано на ищеца да уточни от кого е 

имал предвид, че подава иска – от майката или от детето със съгласието на 

майката и делото е върнато във фазата на съдебно дирене. 

 

гр.д. № 678/2010 г., образувано на 16.12.2010 г., делба, на доклад на 

съдия Биляна Кисева; В о.с.з. от 07.12.20112 г. делото е обявено за 

решаване. С определение от 19.12.2012 г., в срока за произнасяне поради 

констатация, че делото не е изяснено от фактическа страна е отменен хода 

по същество, е поставена допълнителна задача на в.л. и делото е върнато 

във фазата на съдебно дирене. 

 

 

  Анализът на делата, по които е постановен отменен ход по 

същество в РС - Никопол сочи, че за проверявания период само пет броя 

дела са с отменен ход по същество, което сочи на извод за добра 

предварителна подготовка на съдията-докладчик по водените дела. 

  

По делата няма приложен протокол от избор на докладчик – върху 

печата за образуване на делото е отбелязано номер на състав, срещу 

който в електронната деловодна система стои име на конкретен съдия. 
 

 

 5. Спрени производства през 2011 г. и през 2012 г. 

 

 През 2011 г. в Районен съд - Никопол не се установиха 

спрени дела, а през 2012 г. – 3 броя дела по които е постановено 

спиране на производството. 

 

 Проверка на делата сочи на следното:  

 

 гр.д. № 64/2012 г., образувано на 21.02.2012 г., облигационни 

искове по чл. 189, ал. 1 вр. с чл. 87, ал. 3 вр. с чл. 55, ал. 1 от ЗЗД, ведно 

молба за обезпечение на кумулативно съединените искове, на доклад на 

съдия Галя Наумова, а след това на доклад на съдия Биляна Кисева; 

ИМ е постъпила на 21.02.2012 г., и като нередовна е оставена без 

движение, като е наредено да се внесе ДТ в р-р на 4% от цената на иска. 

Указанието е изпълнено на 09.03.2012 г. С Разпореждане от 12.03.2012 г. е 

наредено да се впише ИМ. От 26.03.2012 г. има молба-уточнение. С 
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Определение от 28.03.2012 г. като неоснователно е оставено без уважение 

искането за допускане на обезпечение. С разпореждане от 04.04.2012 г. е 

наредено препис от ИМ да се изпрати на ответника за отговор. По въззивна 

частна жалба, определението от 28.03.2012 г. е частично отменено от 

ПлОС, който е допуснал исканото обезпечение. От 05.06.2012 г. има молба 

за издаване на обезпечителна заповед, която е издадена на 04.07.2012 г. В 

з.с.з. от 08.11.2012 г. и съгласно Заповед на председателя на съда № 178 от 

07.11.2012 г. е сменен докладчика по делото. С Определение от 09.11.2012 

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

приключване на преюдициалния спор по гр.д. № 607/2010 г. по описа на 

НРС. Върху корицата на делото е отбелязано, че гр.д. № 607/2010 г. е 

изпратено в ПлОС за извършване на инстанционен контрол откъдето още 

не се е върнало към момента на извършване на проверката. 

 

 гр.д. № 97/2012 г., образувано на 16.03.2012 г., облигационни 

искове по  чл. 45 вр. с чл. 5 от ЗЗД, на доклад на съдия Галя Наумова; 

ИМ е постъпила на 16.03.2012 г. С Разпореждане от 20.03.2012 г. е 

наредено препис от ИМ да се изпрати на ответника за отговор. 

Съобщението е връчено на 02.04.2012 г. Няма постъпил писмен отговор. С 

Определение от 09.05.2012 г. са приети представените по делото 

доказателства и е насрочено о.с.з. за 29.05.2012 г., което е отложено поради 

нередовно призоваване на ответника. От 18.06.2012 г. има молба за 

издаване на обезпечителна заповед, която с разпореждане от същата дата е 

оставена без движение, като са дадени указания за представяне на 

доказателства относно стойността на посочените имоти. Указанията са 

изпълнени и с Определение от 25.06.2012 г. е допуснато обезпечеение на 

предявения иск и е издадена обезпечителна заповед, която е получена 

лично от молителя на 02.07.2012 г. В о.с.з. от 17.07.2012 г. на осн. чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК е спряно производството по делото до приключване на 

преюдициалния спор по гр.д. № 607/2010 г. по описа на НРС. Върху 

корицата на делото е отбелязано, че гр.д. № 607/2010 г. е изпратено в 

ПлОС за извършване на инстанционен контрол откъдето още не се е 

върнало към момента на извършване на проверката – приложена е 

разпечатка от ел. система за движението на преюдициалния спор. 

 

 

Анализът на проверените спрени  граждански дела сочи на извод, че 

същите са системно администрирани, с оглед проверка на 

обстоятелството дали е налична причината за тяхното спиране.  

По делата няма приложен протокол от избор на докладчик – върху 

печата за образуване на делото е отбелязано номер на състав, срещу 

който в електронната деловодна система стои име на конкретен съдия. 
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6. Дела, образувани по реда на чл. 390 от ГПК - обезпечение 

на бъдещ иск   

През 2011 г. и 2012 г. в РС - Никопол има по едно 1 бр. дела, 

чието производство се е движило по реда на чл. 390 от ГПК.  

 

      

ч.гр.д. № 184/2012 г., образувано на 21.06.2012 г., обезпечение, на 

доклад на съдия Галя Наумова; към момента на извършване на 

проверката същото е изпратено по компетентност на ПлАдмС, поради 

което движението на същото е проверено по разпечатка от ел. деловодна 

система. Молбата е постъпила на 21.06.2012 г. и с разпореждане от с.д. 

като нередовна ИМ е оставена без движение за довнасяне на ДТ. 

Указанието е изпълнено на 25.06.2012 г. и с разпореждане от с.д. на осн. 

чл. 118, ал. 2 от ГПК, производството по делото е прекратено и същото е 

изпратено по компетентност на Пл.АдмС. 

 

ч.гр.д.№ 481/2011 г., делото е обр. на 07.11.2011 г. в същия ден, в 

който е депозирана молбата в съда; на доклад на съдия Биляна Кисева. С 

определение от 07.11.2011 г. съдът е допуснал исканата обезпечителна 

мярка възбрана върху конкретно посочен недвижим имот, и предвид на 

обстоятелството, че е представено копие от ИМ, с която е предявен иска, 

то не е определен едномесечен срок за предявяване на иска. Издадена е 

обезпечителна заповед, която е получена от молителя. 

 

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 деня 

на образуването. 

 

 
            

7. Бързи производства по чл. 310 ГПК. 

 

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

съд-Никопол през 2011 г. и през 2012 г. по реда на чл. 310 от ГПК няма 

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

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

В РС – Никопол  за проверявания период са образувани 5 броя 

дела за 2011г., и съответно 3 броя дела за 2012 г. по Закона за защита 

от домашно насилие. 

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела, 

чиито анализ показа следното:  

гр.д. № 298/2011 г., обр. на 07.07.2011 г., молба по чл. 18, ал. 4 от 
ЗЗДН, съдия при образуването -  Тодор Тихолов,  на доклад на съдия 

Биляна Кисева/в отпуск от 04 до 29 юли/; Молбата е постъпила на 
07.07.2011 г. С определение № 312  от 07.07.2011 г. е издадена заповед за 
незабавна защита. Първото с.з., проведено на 12.08.2011 г. С Решение № 
65 от 17.08.2011 г. молбата отхвърлена, а постановената заповед за защита 

е отменена.  

гр.д. № 201/2012 г., обр. на 12.07.2012 г., по сигнал от РПУ Гулянци,  
на доклад на съдия Галя Наумова; С разпореждане от 12.07.2012 г. 
поставено върху подадения сигнал е указано да бъде представена 
декларация по чл. 9, ал. 3 от ЗЗДН; На 18.07.2012 г. е представена 
исканата с разпореждането от 12.07.2012 г. декларация. С определение  е 
издадена заповед за незабавна защита. С разпореждане от 18.07.2012 г. е 
насрочено о.с.з.  Първото с.з., проведено на 31.07.2012 г. С Решение № 86 
от 09.08.2012 г. съдът по съображения за основателност е издал още една 
заповед за защита. 

Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие, са 
образувани в деня на постъпване на молбата по чл. 4 ЗЗДН и са 
администрирани своевременно. Съдът е насрочвал открито съдебно 
заседание в срок не по-късно от един месец или до седмица след указания 
месечен срок. Съдът е издавал запоевди за незабавна защита в случаите 
когато не е спазвал едномесечния срок за насрочване на съдебно 
заседание. Решенията по делата по ЗЗДН не са постановявани в 
открито съдебно заседание, а до няколко дни, в рамките до една 
седмица. 
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В РС – Никопол  за проверявания период са образувани 14 броя 

дела за 2011г и  съответно 12 броя дела за 2012 г. по Закона за закрила 

на детето. 

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела, 

чиито анализ показа следното:  

гр.д. № 175/2012 г., обр. на 01.06.2012 г., по чл. 28 от ЗЗДет. на 

доклад на съдия Галя Наумова. Делото е образувано по молба от 
Дирекция «Социално подпомагане» постъпила на 01.06.2012 г. С 
разпореждане от 04.06.2012 г. е насрочено о.с.з. На 18.06.2012 г. е 
проведено о.с.з., на което е даден ход по същество. Решение по делото е 
постановено на 10.07.2012 г.  

гр.д. № 530/2012 г., обр. на 26.11.2012 г., по чл. 28 от ЗЗДет. на 

доклад на съдия Биляна Кисева. Делото е образувано по молба от 

Дирекция «Социално подпомагане» постъпила на 26.11.2012 г. С 
разпореждане от 26.11.2012 г. е насрочено о.с.з. На 03.12.2012 г. е 
проведено о.с.з., на което е даден ход по същество. Решение по делото е 
постановено на 05.12.2012 г.  

В производствата, образувани по реда на Закона за закрила на 
детето, делата са образувани в деня на постъпване на сигнала или в 
рамките на няколко дни.  Първото по делото открито съдебно 
заседание, е провеждано в срок до двадесет дни  от постъпване на 
искането в съда. Спазен е едномесечния срок за произнасяне на 
решението по чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето.  

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

  

В Районен съд – Никопол през 2011 г. са били образувани и 

разгледани общо 493 броя заповедни производства, а през 2012 г. – 416 

броя, като се наблюдава тенденция към намаление. 

 

 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните 

частни граждански дела по член 410 от ГПК:   

 

 ч.гр.д.№ 78/2012 г., обр. на 05.03.2012 г., на доклад на съдия Галя 

Наумова; по чл. 410 от  ГПК по искане за издаване на заповед за 
изпълнение препратена от Районен съд - Плевен по подсъдност. В деня на 
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постъпване на съобщението от РС-Плевен – 05.03.2012 г. е издадена 

Заповед № 43 за изпълнение на парично задължение. Съобщението до 
длъжника е връчено на 15.03.2012г. Изпълнителен лист е издаден на 
02.04.2012 г., като получаването му е отбелязано върху заповедта за 
изпълнение;  
 

 ч.гр.д. № 457/2012 г., образувано на 23.08.2012 г., на доклад на 
съдия Биляна Кисева; по чл. 410 от  ГПК. На 23.08.2012 г. е издадена 
Заповед № 210 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК. 
Съобщението до длъжника е връчено на 13.09.2012г. Изпълнителен лист е 
издаден на 25.09.2012 г., По повод подадено искане от взискателя с 
определение № 255 от 02.10.2012 г. са обезсилени издадената на 
23.08.2012 г. заповед за изпълнение и издадения на 25.09.2012 г. ИЛ;  

 
  
  

При подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение въз на 

основание чл. 410 от ГПК, съдът е издавал Заповедта в деня на подаване 

на заявлението. Изпълнителен лист по частните дела по чл. 410 от ГПК е 

издаван в кратки срокове след изтичане на предвидения срок за подаване 

на възражение от длъжника. За издадения изпълнителен лист има 

надлежна бележка върху заповедта за изпълнение.   

 

     

 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните 

частни граждански дела по реда на чл. 417 от ГПК:   

 

ч.гр.д.№ 70/2012 г., обр. на 29.02.2012 г., на доклад на съдия Тодор 

Тихолов; по чл. 417 от  ГПК. На 29.02.2012 г. е издадена Заповед № 40 за 

изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от 
ГПК, както и издаден ИЛ от 29.02.2012 г., получени от пълномощник на 
заявителя на 20.11.12 г. Има надлежно отбелязване за изд. ИЛ върху 
заповедта за изпълнение и няма отбелязване върху представения 
документ; 

 

 ч.гр.д. № 457/2012 г., образувано на 19.10.2012 г., на доклад на 
съдия Биляна Кисева; по чл. 417 от  ГПК. На 19.10.2012 г. е издадена 
Заповед № 293 за изпълнение на парично задължение въз основа на 
документ по чл. 417 от ГПК, както и издаден ИЛ от 19.10.2012 г., 
получени от пълномощник на заявителя на 30.10.2012 г. Има надлежно 
отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение и няма отбелязване 

върху представения документ; 
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ч.гр.д. № 39/2012 г., образувано на 25.01.2012 г., на доклад 

първоначално на съдия Тодор Тихолов; по чл. 417 от  ГПК. На 25.01.2012 
г. е издадена Заповед № 25 за изпълнение на парично задължение въз 
основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и издаден ИЛ от 25.01.2012 
г., получени от пълномощник на заявителя на 06.02.12 г. Има надлежно 
отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение и няма отбелязване 
върху представения документ. Срещу издадената заповед за изпълнение 
има подадено възражение от длъжника на 01.03.2012 г. Извършена е смяна 
на съдия докладчика по делото със съдия Галя Наумова. С определение № 
109 от 08.05.2012 г. е върнато подаденото на 01.03.2012 г. възражение. 
Срещу определение №  109/08.05.2012 г. на НСР е подадена частна жалба. 
С определение № 796/26.06.2012 г. по ч. гр. д. № 417/2012 г на Плевенски 
окръжен съд е отменено определението на РС – Никопол от 08.05.2012 г. и 

делото е  върнато за разглеждане. С определение № 180 от 17.07.2012 г. е 
указано, че заявителя в едномесечен срок може да предяви иск относно 
вземането си и е спряно принудителното изпълнение. На 01.08.2012 г. е 
подадена искова молба от заявителя. Извършена е смяна на съдия 
докладчика по делото със съдия Биляна Кисева. С Определение № 272 от 
28.06.2013 г. е отменено спирането на принудителното изпълнение.  
  
 

   

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 деня на 

постъпване на заявлението. Добро впечатление прави прецизното 

администриране от страна на съда на производството обективирало в 

изписването на два отделни акта - Заповед за незабавно изпълнение и 

Изпълнителния лист в един ден. За издадения изпълнителен лист има 

надлежна бележка върху заповедта за изпълнение.   

 

 ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД- 

НИКОПОЛ: 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

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

В хода на проверката не се установиха случаи на опити от страните 
за превратно упражняване на процесуални права, изразяващи се в стремеж 
за заобикаляне на принципа на случаен избор на докладчик и намерения 
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точно определени съдии от Районен съд – Никопол да разгледат и да се 

произнесат по претенциите им. 
Задължението за проверка на редовността на исковите молби е 

осъществявано своевременно от съдиите, разглеждащи гражданските 
дела, които са постановявали разпореждания в този смисъл в рамките на 
няколко дни от образуване на производствата, като най-често това е 
ставало още на следващия ден. 

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

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

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

съответното искане /молба, заявление/. 

Извод за тези срокове – дали са характерни и за производствата, 

образувани по реда на глава двадесет и пета от ГПК - „Бързо 

производство" не може да бъде направен по причина, че през 

проверявания период не е имало дела, които да са били разгледани по 

този процесуален ред. 

2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 

           При общите  искови производства  проверката установи, че съдиите  
постановяват актове по чл. 131 от ГПК, като не ги съобразяват със 
съответните изисквания на правната норма и не 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 подробните проекти за доклади, изготвяни от докладчиците по 
делата. 

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. Насрочване на следващо съдебно 
заседание за след 2 до 3 месеца се установява само в случаите на периоди, 
съвпадащи със съдебната ваканция.  
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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 и са 
администрирани своевременно. Съдът е насрочвал открито съдебно 
заседание в срок не по-късно от един месец или до седмица след указания 
месечен срок. Съдът е издавал запоевди за незабавна защита в случаите 
когато не е спазвал едномесечния срок за насрочване на съдебно 
заседание. Решенията по делата по ЗЗДН не са постановявани в открито 
съдебно заседание, а до няколко дни, в рамките до една седмица. 

 

 Производства по Закона за закрила на детето.  

В производствата, образувани по реда на Закона за закрила на 

детето, делата са образувани в деня на постъпване на сигнала или в 
рамките на няколко дни.  Първото по делото открито съдебно заседание, е 
провеждано в срок до двадесет дни  от постъпване на искането в съда. 
Спазен е едномесечния срок за произнасяне на решението по чл. 28, ал. 4 
ЗЗДетето 

 

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

„Бързо производство". 

 

Както беше отбелязано по-горе през проверявания период не е 

имало дела, които да са били разгледани по този процесуален ред. 

 

Спрени дела 

 

В Районен съд - Никопол 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 01.01.2010 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г., сочи като основна причина за техния 

продължителен период на разглеждане, спирането им поради наличие на 

преюдициални спорове, както и поради фактическата и правна сложност 
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на делата, която обуславя необходимост от извършване на повече от една 

експертиза или конституиране на нови страни в процеса- при делата за 

делба /първа и втора фаза/.   

В РС - Никопол за проверявания период има общо 5 броя дела с 

отменен ход по същество, съответно за 2011 г. и 2012 г., което сочи на 

извод за добра предварителна подготовка на съдията-докладчик по 

водените дела. Анализът на делата, по които е постановен отменен ход по 

същество сочи като причина за отмяна на хода по същество при 

проверените дела недостатъчно задълбочената предварителна 

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

положи усилия в тази насока.  

 От справката, предоставена от Районен съд - Никопол, отразяваща 

обявяването на съдебни решения, в отклонение от срока по чл. 235, ал. 5, 

изр. 1-во от ГПК, проверката констатира значително подобряване на 

резултатите в работата на съда, касаеща спазването на сроковете при 

обявяването на съдебните актове по делата.  

             Тези по-добри резултати се отчитат при сравнителен анализ на 

справките за 2011 г.  и 2012 г., кята през 2012 г. чувствително са намалели 

делата, чиито съдебни актове са постановени и обявени в забава  - отчетена 

бе тенденцията към намаляване на броя на решенията, обявени извън срока 

по чл. 235, ал. 5 от ГПК и намаляване на срока, в който се постановяват 

същите, като направи добро впечатлени, че констатираната забава е до три 

месеца, който срок е условно приет за разумен от ВСС. 

 

Заповедни производства  

 

По заповедните производства, инициирани със заявления по чл. 410 

от ГПК, съдът е издавал Заповедта в деня на подаване на заявлението. 

Изпълнителен лист по частните дела по чл. 410 от ГПК е издаван в кратки 

срокове след изтичане на предвидения срок за подаване на възражение от 

длъжника. За издадения изпълнителен лист има надлежна бележка върху 

заповедта за изпълнение.  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 

деня на постъпване на заявлението.  

Добро впечатление прави прецизното администриране от страна на 

съда на производството обективирало в изписването на два отделни акта - 

Заповед за незабавно изпълнение и Изпълнителния лист в един ден. За 

издадения изпълнителен лист има надлежна бележка върху заповедта за 

изпълнение.   
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   4. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА 
СЪДА. 

Проверката установи добър ред в организацията на дейността на 

служба „Съдебно деловодство", част от която е дейността по 
своевременното изготвяне и изпращане на книжа, съобщения и призовки. 
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 2011 г. и 2012 г. са по 
утвърден образец и са водени съгласно изискванията на ПАРОАВАС.    

    В деловодствата на РС-Никопол 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-Никопол е създадена добра организация на 

административната дейност. Добрата организация на административната 

дейност, позволява и контрол върху образуването, движението и 

приключването на делата, както и върху цялостната работа на съдебната 

администрация.  

       

     По повод на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 от 
Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава 

следните ПРЕПОРЪКИ:  

                      

1. Председателят на РС - Никопол, с оглед на правомощията, 

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

 

- прилагане на протокол от избор на докладчик по всяко едно от 

делата; 

- върху печата за образуване на делото да се изписва името на  

конкретния съдия – докладчик по делото; 
- 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. за в бъдеще да се съобразяват с 

изискванията на чл. 254, ал. 2 от ГПК; 

- преустановяване на създалата се практика на изписване на  

разпореждането на съдията върху кориците на делата / гр.д. № 31/2011 г.; 

гр.д.№ 236/2010г.; гр.д.№ 479/2010г./.  
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                В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, 
ал. 2, във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на PC – Никопол 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 - Никопол, на административния ръководител на Окръжен 
съд - Плевен и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

                       

 

 

            

 

                                      ИНСПЕКТОР:  

 

                                      /ДИМАНА ЙОСИФОВА/ 

                                                                

 


