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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-01-17/19.03.2013 г. на Главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен 

съд - гр. Нова Загора,  с обхват на проверката: образуването, движението и 

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

Проверката се извърши за времето от 25.03.2013 г.  до 27.03.2013 г. 
от инспектор ДИМАНА ЙОСИФОВА  и експертите: Адриана Тодорова и 
Катя Христова. Методът на извършване на проверката е чрез 
непосредствено проучване на делата и деловодните  книги,  анализ  на 
документацията и  индивидуални разговори.  

І.  ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА  ДЕЙНОСТ  НА СЪДА 

 

          Кадрова обезпеченост 

Съгласно щатното разписание на Районен съд – Нова Загора за 2011 
г. и към датата на проверката – 25.03.2013 г.  в съда  има 4 щатни бройки 
за районни съдии. Щатната численост от 4-ма районни съдии нe е 
попълнена изцяло. 

 На практика през 2012 г., съдът е работил в състав от 3-ма съдии, 
поради обстоятелството, че съдията Атанас  Славов до средата на 
2012г. е бил  командирован в ОС Сливен, а от 01.10.2012  г.,  е  
започнал работа във ОС - Варна. 

Председател и административен ръководител на РС-Нова 

Загора е  съдия Георги Йорданов. На тази длъжност съдия Йорданов е от 

18.12.2009г. В Районен съд – Нова Загора съдия Георги Йорданов е от 

21.09.1993г. Съдия Йорданов има общ съдийски стаж  от 20 години  и 7 

месеца. Притежава   ранг ”съдия в АС”.  

Районният съдия  Петър Златев има общ стаж в съдебната 

система от 26 години и 11 месеца. Бил е административен ръководител на 

РС-Нова Загора от 09.11.2004 г. до 18.12.2009 г. Притежава   ранг ”съдия в 

АС”. 

     Районният съдия Росица Ненова има 13 години и 6 месеца  стаж 

в съдебната система от които  4 години и 6 месеца съдийски стаж.                   

От 26.08.2008 г. е съдия в РС-Нова Загора, преди това е била прокурор в 

РП - Раднево. Притежава   ранг ”съдия в АС”. 
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     Председателят на съда Георги Йорданов 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, участва в 

съдебни заседания – разглежда наказателните дела с участие на прокурор 

при 70% натовареност и  на  гражданските дела при 50 % натовареност, 

съгласно Заповед № РД-13-49/21.03.2012 г.  

 Съдия  Петър Златев разглежда граждански дела и наказателни дела, 

съгласно утвърдено от председателя разпределение на делата по  видове  и 

съдии. 

  Съдия Росица Ненова разглежда граждански дела и  наказателни 

дела, съгласно утвърдено от председателя разпределение на делата по  

видове  и съдии. 

    В съда е внедрена и работи система за случайно разпределение на 

делата. Приети са и Вътрешни правила  за случайно разпределение на 

делата. Съгласно т. 5 от тези правила, на основание заповед на 

председателя се утвърждава  и разпределение на делата по  видове  и 

съдии, както и случаите при които избора на съдия-докладчик се извършва 

при особен режим на програмните продукти - по дежурство, без участие на 

конкретен докладчик и пр., като разпределението е съобразено с 

направеното процентното участие на председателя на съда.  

 Съгласно утвърденото разпределение на делата, по видове дела  от 

18.01.2013 г., всеки ден в съда има дежурен съдия, на който се разпределят 

дела по Закона за защита срещу дискриминация, отказ от наследство, дела 

по Закона срещу домашното насилие. Дежурният съдия гледа и  

разрешенията за разпореждане с имуществото на недееспособни лица, 

назначаване на особен представител, както и доброволни делби.  

 Делата по УБДХ се насрочват и решават в същия ден и се гледат 

от дежурен съдия. Дежурният съдия гледа и делата по чл. 356 и сл. от НПК  

«бързо производство» - в 7-дневен срок от постъпването им, а тези по чл. 

362 и сл. от НПК, «незабавно производство» - в деня на постъпването им.    

 Разрешения за сключване на брак се издават от дежурния 

районен съдия. Дежурствата са разпределени по равно между съдиите, 

като графиците се спазват стриктно и няма оплаквания на граждани в тази 

насока.  

Проверката на ИВСС установи, че обикновено след първото 

открито съдебно заседание, както и при отлагане,  делата се насрочват след 

месец - месец и половина от образуването им, което дава възможност в по-

голямата си част делата да приключат в  3 - месечния инструктивен срок, 

дори и при отлагане. Подробно, констатациите са изложени при  анализа и 

изводите от настоящия акт.  
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 Съдебните заседания в Районен съд - Нова Загора се провеждат по 

предварително одобрен график, като всеки съдия има най-малко две 

редовни заседания през седмицата - по наказателни и по граждански дела  

и съответен ден за извънредно заседание.  

Проверката  на ИВСС установи изключително лоши условия  за 

работа на съдиите и съдебните служители в РС-Нова Загора. 

 Съдът се помещава  в крайно неподходяща за съдебна палата 

сграда - остаряла и неремонтирана жилищна кооперация. Такава е 

била и констатацията от предходната проверка на  ИВСС през 2007г. 

И въпреки дадените препоръки, не е настъпила промяна в условията 

на труд в РС-Нова Загора. 

    Съгласно Заповед № РД-13-77/07.11.2011 г. и Заповед № РД-13-

86/02.11.2012 г. на административния ръководител на Окръжен съд - 

Сливен, на основание чл. 86 ал.1 т.6 от ЗСВ, е извършена проверка по 

организацията на  гражданските дела в Районен съд - Нова Загора. 

 По повод на извършените проверки е изготвен доклад  от 

проверяващите съдии  от ОС - Сливен - съдия Дражева и съдия Сандулов 

за 2011 г. и респективно от съдия Янакиева и съдия Нейчева за 2012 г. 

Проверката е констатирала незначителни пропуски в работата на съдиите 

по гражданските дела, които пропуски са били  обсъдени с председателя на 

съда и са дадени съответните препоръки.  Констатациите са предимно  във 

връзка с проучването на делата преди насрочването им в открито съдебно 

заседание от съдията - докладчик, с цел по - бързо приключване.  

 

    Съдебни служители 

 

През 2012г. по щат в РС - Нова Загора са били: четирима районни 

съдии, двама държавни съдебни изпълнители, един съдия по 
вписванията и 17 съдебни служители. На практика през годината съдът 
е работил в състав от трима съдии. Още през месец октомври е 
направено искане до ВСС за провеждане на конкурс за съдии, с цел  
попълване на свободната съдийска бройка в РС - Нова Загора.  

Към датата на проверката щатната численост на съда със служители 
е запълнена. Броят на служителите е седемнадесет. От тях четиринадесет 
броя съдебни служители са специализирана и трима са обща 
администрация.  

Общата администрация се състои от административен секретар, 
главен счетоводител и системен администратор.  

В специализираната администрация работят четирима съдебни 

секретари, шест съдебни деловодители, от които един работи в съдебно 
изпълнителна служба, един деловодител обслужва Бюро ”Съдимост” и  

регистратура, четирима са в деловодството и един архивар. В 
Районен съд - Нова Загора работят и двама призовкари и един чистач.  
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    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.   

   В по-голямата си част съдебните служители са с дългогодишен 

стаж в съдебната система, притежават необходимите професионални 

качества,  работят с чувство за отговорност, притежават морални качества 

за съдебен служител и работят добре в екип.    

             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.       

Техническата дейност по разпределението на делата се извършва 

електронно на случайния принцип, чрез програмния продукт на ВСС за 

разпределение на делата „LawChoice”, като самото разпределение на 

делата се извършва, на основание Заповед № РД-13- 44/13.03.2012 г. на 

председателя на РС - Нова Загора  и съгласно Вътрешните правила на съда,  

относно случайното разпределение на делата от 2006 г. от  председателя на 

съда, а в негово отсъствие - от съдия Росица Ненова. По всяко дело се 

прилага и протокол за определения съдия-докладчик. 

 След разпределението им, 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/.      

               В Районен съд - Нова Загора системно се прилага и 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 в процеса. 

     В съда се водят всички деловодни книги, изискуеми съгласно 

Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища /ПАРОАВАС/, 

включително и регистър на решенията по чл.235 ал.5 от ГПК. 

  Съгласно Заповед №РД-13-231/15.12.2012 г. на председателя на 

съда изрично е разпоредено всички книги по чл. 50 от ПАРОАВАС да се 

водят на електронен и на хартиен носител, като  книгата за призовките да 

се води на хартиен носител. Продължени са книгите от 2012 г. и през 2013 

г.  на хартиен носител по старите образци. Съгласно правилата, 

деловодните книги се приключват с изтичане на всяка календарна година.   
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На практика деловодните книги по чл. 50, ал. 1 от ПАРОАВАС в 

гражданското деловодство, които се водят на електронен носител чрез 

компютърната деловодна система САС „Съдебно деловодство", не се 

разпечатват и на хартиен носител.  

              Води се и регистър на производствата по ЗЗДН. През 2011 г. са 

образувани  4 броя дела по ЗЗДН;  през 2012 г. са образувани 4 броя дела, 

които впоследствие са прекратени, поради оттегляне на молбата. 

            Книгата от откритите съдебни заседания  за гражданските дела е 

обща за съдиите, разглеждащи гражданските дела. Относно състоянието на 

деловодната дейност в РС - Нова Загора, имайки предвид повишените 

изисквания на новия ГПК, проверката установи, че в гражданското 

деловодство на съда, във връзка с подреждането и номерирането на 

книжата по делата и съответните актове на съдията от закрито  заседание - 

разпореждания или определения има системност, подреденост и 

прецизност. 

  Настоящата проверка  на ИВСС,  установи, че все още за сметка на   

срочността при изготвяне на съдебните актовете в районния съд 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./ се изписват на ръка върху съответния входящ 

документ. Същите в кориците на делото са без номера, а в деловодната 

система и книгата за закрити съдебни заседания са със съответни номера. 

Тази непрецизност следва да се отстрани в бъдещата работа на съда. Доста 

чести са кратките резолюции, написани ръкописно върху документа, 

представен от страните.   

       Проверката отчита, че  добро и похвално e началото на работа на 

съдия Росица Ненова, разглеждаща наказателни и гражданските дела в РС- 

Нова Загора и това следва да бъде  насърчавано, както  при съвместните 

срещи със съдии от Сливенския съдебен район, така и чрез организиране 

на семинарни обучения или  чрез изпращане на семинари, организирани от 

Националния институт на правосъдието /НИП/, като за периода на 

отсъствие от съда, същата да бъде замествана от други съдии, с по-

продължителен съдийски опит. 

    Като цяло проверката  на ИВСС констатира, че работата на 

съдиите, разглеждащи граждански дела в РС - Нова Загора е организирана 

на добро ниво, включително и по срочността на приключване на делата.             

Бързината на движение на делата е в съответствие с изискванията и 

инструктивните срокове на Висшия съдебен съвет. 

    Констатираното забавяне по приключването на делата в 3-

месечния срок през 2011 г. съществено е редуцирано през 2012 г.  
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    Дадените указания от предходната проверка на ИВСС са 

изпълнени. С изключение продължаващия и нерешен проблем  във връзка 

с неподходящите условия на работа в жилищната сграда ползвана като 

съдебна палата. 

 

II. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

Като общ брой постъпили дела в РС - Нова Загора се разглеждат 

новообразуваните дела,  получените по подсъдност дела  и делата върнати 

от горната инстанция за продължаване на процесуалните действия или за 

ново разглеждане. 

През отчетната 2011 г. в РС - Нова Загора  новообразувани са 

общо 260 броя граждански дела по общия ред, в т.ч. и  неприключени 

от предходни години и върнати от горната инстанция за 

продължаване на съдопроизводството. 

Всичко за разглеждане през 2011 г.  са били - 1578 броя 

граждански дела, като 1119 броя дела са по заповедното производство.  

По критериите на ВСС през 2011 г. за свършени дела в срок до            

3 месеца са 1422  броя дела или 96% от гражданските дела. Процентът на 

свършените в 3 месечен срок дела е висок, което се обуславя от големия 

брой заповедни производства, подлежащи на разглеждане в 3 - дневен 

срок. 

От общо свършените 1487 броя  граждански дела,  със съдебен акт по 

същество са 1417 броя дела и 70 броя дела са прекратени, вкл. и по 

спогодба. 

През 2011 г. постъплението на гражданските дела се е увеличило, 

като увеличението на делата  се дължи на новообразуваните дела по чл. 

410 и чл. 417 от ГПК, които са  1119 броя дела. При другите видове дела 

особени промени при постъплението няма, дори се забелязва намаление по 

отделни искови производства.   

             Всичко свършени дела за 2011 г. са: 1487 граждански, при 1470 

постъпили през годината.  

            Средномесечното постъпление съгласно щатното разписание на  

един съдия е 48,35 дела. Наблюдава се тенденция към повишаване на брой 

дела на съдия, поради обстоятелството, че само трима съдии са работили 

през годината.  

            Средномесечно свършените дела от един съдия са 44,13,  съгласно 

щата, като  съответно за 2010 г. са били  37, 67 дела. 
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         Действителната натовареност спрямо решените дела за един съдия е 

60,51 при 42,05 броя за 2010 г., което е увеличение с около 44 % спрямо 

2010 г.  

Почти 3/4 от делата (74.18%) са решени още в първото заседание, 

тъй като заседанията са били 185. 

Обжалвани са актовете по 22 броя  дела. Потвърдени са актовете по 

19 броя дела. Отменени са актовете по 3 броя дела, както  следва: на съдия 

Атанас Славов по  гр.д 136/2009г.,решението е обезсилено; на съдия 

Георги Йорданов по гр.д 463/2010 , решението е  отменено изцяло.; на 

съдия Росица Ненова по гр.д 18/2011, решението е отменено изцяло. 

През 2011 г. са постъпили 40 броя дела по чл. 310 от ГПК- бързи 

производства, от които 5 броя дела  са по  Семейния кодекс и 35 броя дела  

са по  трудови спорове.    

През 2011 г. са постъпили 2 броя административни дела по ЗСПЗЗ 

и ЗВГЗГФ, които дела не са приключили.  

  През 2011 г. новопостъпилите частни граждански дела са 76 броя, 

при 57 броя за 2010 г. 

  През 2011 г. са постъпили 1119 дела,  по чл. 410  и чл. 417 от ГПК, 

при 761 броя за 2010 г.  

Делата от и срещу търговци са  4 броя, като 4 от тях са решени по 

същество, 3 броя дела са решени в тримесечният срок, 1 брой е прекратено 

на друго основание и е останало 1 несвършено дело. 

Заедно с останалите висящи от предходната година дела общо през 

2011 г. за разглеждане са били 1127 дела, като  1123  броя дела са решени в 

срок, а  24 броя дела са прекратени.  

Общо за 2011 г. постъпилите дела са 1470 броя, което е с 363 броя 

дела повече от миналогодишния период, като 1119 броя дела са по  

заповедните производства. Налице е тенденция на увеличение на общия 

брой граждански дела. Всичко поставени за разглеждане през 2011 г. са  

били 1578 броя дела, като 1487 броя дела от тях са свършени и 1422 броя 

дела са свършени в тримесечен срок, което представлява 96%.  

Със съдебен акт са приключили 1417 дела. Прекратените са 70 бр. 

дела – като 11 са прекратени по спогодба и 59 по други причини.  

            През отчетната 2012 г. в РС - Нова Загора  новообразувани са 

общо 267 граждански дела по общия исков ред, в т. ч. и   

неприключени от предходни години и върнати от горната инстанция 

за продължаване на съдопроизводството. 

Всичко за разглеждане през 2012 г. са били - 1588 броя 

граждански дела, като1014 броя дела са по заповедното производство. 
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  По критериите на ВСС през 2012 г. свършени дела в срок до 3 

месеца са 1408 дела или 95% от гражданските дела. 

Процентът на свършените в 3 месечен срок дела е висок, което се 

обуславя от големия брой заповедни производства, подлежащи на 

разглеждане в 3 - дневен срок. През 2012 г. постъплението на 

гражданските дела не се е увеличило значително. Увеличението е при  

делата по чл. 410 от ГПК и чл. 417 от ГПК - 1014 броя дела. При другите 

видове дела особени промени не се забелязват, като при отделни видове 

граждански дела е налице намаление на постъплението. 

През 2012 година са постъпили 89 броя дела по  чл. 310 от ГПК-

бързи производства, от които 13 броя дела са по Семейния кодекс и и 76 

броя дела са по  трудови спорове. 

В началото на отчетния период са останали две несвършени дела, 

Административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, които са приключени по 

същество. И двете са обжалвани.  

През 2012 г. новопостъпилите частни граждански дела са 103 броя, 

при 76 броя за 2011 г.  

През 2012 г. са постъпили 1014 дела по чл. 410  и чл. 417 от ГПК-

заповедно производство, при 1119 броя за 2011 г. 

Заедно с останалите висящи от предходната година общо за 

разглеждане са били 1017 дела.  

За 2012 г. делата от и срещу търговци са 8 броя, като 4 от тях са 

решени по същество, в тримесечния срок, 3 броя са прекратени и е 

останало 1 несвършено дело. 

През 2012 г. са постъпили 1497 броя дела, при 1470  броя дела за 

2011 г. Видно е, че през тази година са постъпили 27 дела повече от 

миналогодишния период, като  1014 от общия брой дела са по заповедните 

производства. Запазена е тенденцията на увеличение на общия брой 

граждански дела. Въпреки намаления състав на съдиите в съда, това 

обстоятелство не е повлияло негативно на показатели като срочност и 

качество на постановените съдебни актове.  

През 2012 г. са поставени за разглеждане  общо 1588 броя дела, като 

през 2011 г. са били 1578 броя дела.  

През 2012 г. са свършени 1480 броя дела, от които 1408 в тримесечен 

срок, което представлява 95%. Със съдебен акт са приключили 1333 дела, 

прекратените са 147 броя дела – като 20 броя дела са прекратени по 

спогодба и 127 по други причини.  

Висящи дела в края на отчетния период са 108 броя дела, при 91 броя 

дела за 2011 г.  
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ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ 

СРОКОВЕ 

      

  1. Образувани граждански дела преди 01.01.2011 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г.    

                   От представената деловодна справка се установява, че само 

3 броя дела, образувани преди 01.01.2011г., са останали несвършени 

към 31.12.2012 г.   

                   Бяха изискани и прегледани делата, анализът на които сочи 

на следното: 

 

                  -гр.д. № 239/2005 г., образувано по искова молба за делба от 
19.04.2005г.; с разпореждане от 20.04.2005г. делото е образувано и е на 
доклад на съдия Георги Йорданов; с разпореждане от същата дата делото е 
насрочено за о.с.з. на 28.09.2005 г.; обявено е за решаване на същата дата; 
с решение от 28.10.2005 г. е допусната делбата; с молба от 27.03.2006 г., 
след извършена размяна на уведомления до ищците и до ответниците - 
общо 13 броя, е постъпила въззивна жалба от двама от ответниците; след 
размяна на книжата делото е изпратено на 13.09.2006 г. на ОС - Сливен за 
инстанционен контрол по повод на подадените въззивни жалби; след 
инстанционния контрол (гр.д.552/2006 г. по описа на ОС - Сливен; гр.д. 
6094/2007 г. по описа на ВКС) делото е върнато в РС - Нова Загора на 
23.04.2010 г., като ОС - Сливен оставя в сила решението на районния съд, 

ВКС го отменя и вместо него постановява ново решение; с разпореждане 
от 26.04.2010 г. е указано на страните да внесат 250 лева за 
възнаграждение на вещото лице съобразно квотите; с молба от 05.05.2010 
г. е внесен депозита за възнаграждение на вещото лице и с разпореждане 
от 10.05.2010 г. е назначено вещо лице с указание да изготви проект за 
делба на имотите и делото е насрочено в о.с.з за 16.06.2010 г.; разменени 
са книжа и делото е отложено без дата, като междувременно е постъпила 
молба от 30.06.2010 г. за отмяна на решението на ВКС по гр.д. № 
6094/2007 г. по описа на ВКС с твърдение, че са налице две противоречиви 
решения по един и същи спор и с искане да се спре настоящото дело по 
реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК; с определение от 01.07.2010 г. гр.д. № 
239/2005 г. е спряно; по молбата за отмяна на решението на ВКС има 

разпореждане за размяна на книжа и за отговор; има постъпили отговори 
по молбата за отмяна; с писмо с вх. № 2103 от 06.07.2010 г. е върнат 
неодобрен проект за делба от ОСЗД - гр. Нова Загора; от 12.07.2010 г. и 
13.07.2010 г. има постъпили становища по молбата за отмяна от 
останалите ответници; с разпореждане от 11.08.2010 г. делото е изпратено 
на ВКС по молбата за отмяна на решението; с писмо с вх. № 873 от 
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09.03.2011 г. е изпратено решение № 55 от 02.03.2011 г. по описа на ВКС с 

приложени към него гр.д. № 1074/2010 г., грд. № 239/2005 г., гр.д. № 
522/2006 г. и гр.д. № 6094/2007 г.; с разпореждане от 10.03.2011 г., гр.д. 
239/2005 г., без да има разпореждане за възобновяване е насрочено за о.с.з. 
за 19.04.2011 г.; делото е отложено за 22.06.2011 г., поради нередовно 
призоваване на страните; поради невнесен депозит за вещото лице и 
неизготвена експертиза делото е отложено за 04.10.2011 г.; впоследствие 
за 09.11.2011 г. и за 29.11.2011 г.; с определение от 29.11.2011 г. 
производството по делото за втори път е спряно, поради наличие на 
преюдициален спор; възобновено е с разпореждане от 19.04.2012 г. и е 
насрочено в о.с.з. за 16.05.2012 г.; поради нередовно призоваване на 
страните и техните процесуални защитници, делото е отложено за друга 
дата - 13.06.2012 г.; междувременно постъпва въззивна частна жалба от 

23.05.2012 г., разменени са книжа, даден е срок за отговор по въззивната 
частна жалба и делото е изпратено на ОС - Сливен; на 15.01.2013 г. делото 
е върнато на РС - Нова Загора като разпореждането е потвърдено; в 
закрито разпоредително заседание от 16.01.2013 г. съдът насрочва делото 
за о.с.з. на 20.02.2013 г.; с молба от 14.02.2013 г. отново се иска спиране на 
делото по чл. 229, ал. 1,т. 4 от ГПК и втора молба за спиране от 
18.02.2013г. , молбите не са уважени; с определение от 20.02.2013 г. 
делото е отложено за 03.04.2013 г., като е изпратено и писмо до ОСЗГ- гр. 
Нова Загора за одобряване на проект за делба на земеделски земи; 

           - гр.д. № 547/2009 г., иск за делба, на доклад на съдия Георги 
Йорданов; делото е образувано по искова молба с вх. №2018/14.09.2009 г.; 
разпореждането за образуване на делото е от 16.09.2009 г.; с разпореждане 

от същата дата е изпратен препис от исковата молба с приложенията на 24 
броя ответници ;с разпореждане на докладчика от 18.09.2009 г. делото е 
оставено без движение с указание да се посочи адрес за призоваване на 
ответника И.М.; с последващо разпореждане на съдията от 28.09.2009 г. се 
указва на ищеца да посочи адрес за призававане и на ответника К. М.; след 
уточнение на адреса за призоваване с разпореждане от 29.09.2009 г. е 
указано да се призове ответника ИМ; по молбата на ищеца с направените 
уточнения на адресите от 02.10.2009 г. с разпореждане от 12.10.2009 г. 
съдията указва да се призове ответника К. М. на посочения адрес; с 
разпореждане от 26.11.2009 г. делото е насрочено за първо открито 
съдебно заседание на 27.01.2010 г.; в откритото заседание от 27.01.2010 г. 
е даден ход по същество и делото е обявено за решаване; с решение № 22 

от 05.03.2010 г. е допусната делбата на 12 бр. земеделски земи, обявено на 
05.03.2010 г.; с разпореждане от 11.05.2010 г. е указано да се внесе депозит 
за вещото лице в размер на 250 лева, съобразно делбените квоти на 
съделителите; с разпореждане от 26.05.2010 г. е поискано удостоверение 
от кмета на село П.; с разпореждане от 15.06.2010 г. е указано на ищеца да 
посочи адреси за призоваване на ответниците; поради невнасяне на 
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депозит за вещото лице с разпореждане от 07.07.2010 г. делото е внесено в 

архив; с разпореждане от 07.02.2011 г., след внесен депозит на принципа 
на случаен избор е назначено вещо лице за изготвяне на проект за 
извършване на делба; делото е насрочено в о.с.з. за 30.03.2011 г.; с 
разпореждане от 18.03.2011 г. е указано да се представи удостоверение за 
наследници на починалия ответник Ст. К.; по молба с вх. № 1083 от 
11.03.2011 г. е поискано спиране на делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 3 
от ГПК за учредяване на настойничество; по повод на направеното искане 
и поради нередовно призоваване на ищеца Г. Г. делото отново е оставено 
без движение; с молба с вх. №1269/14.04.2011 г. е приложена епикриза на 
Г.Г. от болницата в гр. Р.; препис от епикризата е изпратен ан адв. М. на 
15.04.2011 г.; по молба от 11.05.2011 г. и разпореждане на съда от 
12.05.2011 г. е поискано удостоверение за наследници на Ст. К., указано е 

да се уточнят и адресните регистрации на наследниците й  в „НБДН”; с 
разпореждане от 13.06.2011 г. е продължен срока за представяне на 
удостоверение за наследници; с разпореждане от 23.06.2011 г. на съда са 
конституирани като ответници и процесуални приемници на Ст. К.- Ст. К. 
и Г.К., указано е да се внесат и 200 лева за възнаграждение на особен 
представител; с разпореждане от 12.07.2011 г. делото е насрочено в о.с.з. 
за 18.10.2011г.; с молба от 15.07.2011г. е представено удостоверение за 
наследници и в закрито заседание от 18.07.2011 г. са конституирани 
наследниците на починалите ответници; с разпореждане от 28.07.2011 г. се 
отменя определението за назначаване на особен представител на ищеца; с 
молби от 14.09.2011 г. и 11.10.2011 г. е искано продължаване на срока за 
представяне на удостоверения и съответно са представени удостоверения 

за наследници на починали ответници; насроченото дело за първо о.с.з.- 
втора фаза на делбата е отложено за 24.11.2011 г.;  поради ненадлежно 
оформена съдебно-техническа експертиза, делото не е гледано и е 
отложено за 25.01.2012 г.; с писмо от 06.02.2012 г. е изпратен незаверен 
проект за делба ведно със заключение на вещото лице от ОСЗГ - гр. Нова 
Загора; с разпореждане от 15.02.2012 г. проектът е върнат на ОСЗГ - гр. 
Нова Загора за заверка; поради неизготвяне на документацията в ОСЗГ от 
о.с.з. на 07.03.2012 г., делото е отложено за о.с.з. на 19.04.2012 г.; поради 
неизготвяне на документацията в ОСЗГ делото е пренасрочено за 
23.05.2012 г., в последствие за 10.07.2012 г.; за 03.10.2012 г.; за 21.11.2012 
г.; по молба от 19.12.2012 г. на адв. М. е поискан нотариален акт от ОСЗГ- 
гр. Нова Загора на основание разпореждане на съда от 20.12.2012 г.; с 

писмо от 07.01.2013 г. е изпратен искания нотариален акт за земите в село 
П., делото е отложено за 16.01.2013 г., като междувременно са 
представени документи от ОСЗГ - гр. Нова Загора и делото е пренасрочено 
за 27.02.2013 г.; поради невнесен депозит по искането за допълнително 
възнаграждение на вещото лице делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. 
за 03.04.2013 г.; 
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             - гр.д № 453/2010 г., установителен иск по чл. 422 от ГПК, 

подадена е искова молба от 18.06.2010 г.; делото е образувано с 
разпореждане от 21.06.2010 г., първоначално на съдия Атанас Славов, а в 
последствие на съдия Росица Ненова; с разпореждане на докладчика от 
22.06.2010 г. препис от исковата молба и доказателствата са изпратени на 
ответника; с молба от 13.07.2010 г. е постъпил отговор на исковата молба; 
на основание Заповед № 166/14.09.2010 г. на председателя на съда за 
докладчик по делото е определен съдия Росица Ненова; с определение от 
18.10.2010 г. съдът насрочва делото за о.с.з. на 10.11.2010 г. и прави 
проект на доклад по чл. 140 от ГПК; междувременно следва размяна на 
книжа, внесен е депозит за възнаграждение на вещото лице; с писмо от 
05.11.2010 г. е направено възражение, че вещото лице не разполага с 
нужните специални знания за изготвяне на графологическа експертиза; с 

молба от 08.11.2010 г. съдът е уведомен, че има образувано досъдебно 
производство в РП - гр. Нова Загора срещу Д. М.; с определение от 
10.11.2010 г. е постановено спиране на гр.д. № 453/2010 г. до приключване 
на преюдициалния спор; с молба от 15.11.2010 г. е поискано връщане на 
депозита за вещо лице; с разпореждане от 16.11.2010 г. съдът е отказал 
връщане на депозита, поради неприключване на делото; с разпореждане от 
10.06.2011 г. е поискана справка за хода на наказателното производство 
срещу Д.М.; на 15.06.2011 г. е върнат отговор от РП - гр. Нова Загора с 
уточнение, че е образувано н.о.х. № 284/2011г. ; с разпореждане от 
19.08.2011 г. е поискана справка за хода на н.о.х. № 284/2011 г.; изпратена 
е справка, че делото е приключило на 15.07.2011 г., обжалвано е и е 
изпратено на 30.07.2011 г. на ОС - гр. Сливен; 

 

      От изготвените и предоставени на проверката данни се установи, че 

образувани преди 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012г., са само 3  

броя дела. Тези дела са по искове за делба. 

      От тези дела,   2 броя  дела са насрочени за разглеждане в о.с.з за 

2013 г. по ІІ-ра фаза на делбата и 1 дело  е спряно, поради наличие на 

преюдициален спор.  

      Анализът на движението на делата, образувани преди 01.01.2011 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г., сочи като основна причина за техния 

продължителен период на разглеждане, спирането им поради наличие на 

преюдициални спорове , както и  фактическата и правна сложност на 

делата за делба, която обуславя необходимост от извършване на повече 

процесуални действия, включително и по назначаването на експертизи-

оценителни и технически или по конституиране на нови страни в процеса. 
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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: 

 

               - гр.д.№ 322/2011 г., образувано на 01.04.2011 г., с пр. 

основание чл. 59, ал.1 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД, на доклад на съдия Росица 

Ненова.  На 04.04.11 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК , 

съобщението, за което е получено от ответника на 13.04.11 г.  На 

12.05.11 г. е постъпил отговор на ИМ, който съдията-докладчик е 

оставил без движение, като е дал едноседмичен срок за отстраняване 

на констатирани нередовности по отговора на исковата молба. На 

26.05.11 г. е постъпил отново писмен отговор от ответника.  На 

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

е проект на доклад, делото е насрочено за 29.09.11 г., когато е даден 

ход на делото, но същото е отложено за 19.10.11 г., тъй като съдът е 

дал възможност на ответника да се запознае с представените от 

ищеца писмени доказателства и вземе становище по тях. С.з. от 

19.10.11 г. е отложено за писмени доказателства  - изготвяне на 

съдебно-графологическа експертиза; с.з. от 30.11.11 г.  - отложено, 

поради невъзможност на процесуалния представител на ответника да 

се яви; в с.з. от 18.01.12 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 14.03.2012 г.; 

      - гр.д.№ 458/2011 г., образувано на 28.05.2011 г., с пр. основание 

чл. 258 ЗЗД, във вр. чл. 79 ЗЗД, на доклад на съдия Георги Йорданов. На 

13.06.11 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, ответникът е 

уведомен на 16.06.11 г. На 20.07.11 г. е постановено определение по чл. 

140 ГПК, изготвен е проект на доклад, делото е насрочено за 18.10.11 г., 

когато е отложено, за събиране на доказателства - изготвяне на съдебно-

техническа и съдебно-счетоводна експертизи. С.з. от 16.11.11 г. е отложено 

за доказателства - поставена е допълнителна задача на вещото лице; с.з. от 

15.02.12 г. е отложено за събиране на гласни доказателства. В с.з. от 

15.03.12 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 04.04.2012 г.; 

      - гр.д.№ 756/2012 г., образувано на 24.07.2012 г., с пр. основание 

чл. 124 ГПК, на доклад на съдия Росица Ненова. ИМ е постъпила в съда на 

04.07.2012 г., с разпореждане от 05.07.12 г. е оставена без движение, с 

указания до ищеца за изпълнение в едноседмичен срок. На 10.07.12 г. е 

постъпила молба за продължаване на срока, уважена от съда. Указанията 

са изпълнени с молба от 23.07.12 г. и делото е образувано на 24.07.12 г. На 

25.07.12 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, в 

законоустановения срок е постъпил отговор на исковата молба. На 22.08.12 

г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, изготвен е проект на доклад, 

делото е насрочено за 03.10.12 г., когато е отложено за събиране на 
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доказателства /СТЕ/. С.з. от 07.11.12 г. е отложено за доказателства, в с.з. 

от 10.01.13 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 15.01.13 г. 

       - гр.д. № 783/2012 г., образувано на 31.07.2012 г.; иск по чл. 422 

ГПК, вр. чл. 415, ал.1 ГПК, на доклад на съдия Росица Ненова; ИМ е 

постъпила на 30.07.2012 г. С разпореждане от 01.08.2012 г. е указано да се 

изпрати препис от ИМ с приложенията на ответника. Съобщението е 

получено на 27.08.2012 г. Писмен отговор на ИМ е постъпил от 26.09.2012 

г. С Определение № 1257 от 27.09.2012 г., на осн. чл. 140 от ГПК е 

изготвен проект на доклад, делото е насрочено. В с.з. от 07.11.2012 г. 

делото е отложено за събиране на доказателства. В с.з. от 10.01.2013 г. 

делото е обявено за решаване. Решение № 8 от 11.01.2013 г.  е обявено на 

следващия ден след заседанието по същество. 

  От изготвената справка се установи, че 25 броя са делата, 

образувани след 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2011 г., чието 

разглеждане е продължило повече от три месеца, а за 2012 г.- са 3 броя 

дела.  Като причини за неприключилите в края на 2011 г. и съответно в 

кроя на 2012 г. производства по делата  могат да се посочат: оставяне 

на ИМ без движение, за отстраняване на констатирани нередовности; 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК два месеца след 

постъпване на писмен отговор на ИМ /гр.д.№ 322/2011 г., на доклад на 

съдия Р. Ненова/, отлагане на делата за събиране на доказателства; 

неявяване на вещи лица.  

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

половина 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 Районен съд - Нова Загора се установиха дела, по които макар и 

разглеждането да е продължило над три месечния срок, съдебния акт е 

постановен на следващия ден след заседанието по същество. / гр.д.№ 

783/2012 г, на доклад на съдия Ненова/. 

 

                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 5 броя граждански дела решенията са обявени 

извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, всичките са на доклад на 
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съдия Росица Ненова. Забавата при постановяване на съдебните актове е 

до 11 дни, след изтичане на законоустановения срок. / гр.д. № 19/2011 г., 

установителен иск, на 14.07.2011 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 22.08.2011 г., 8 дни след срока; гр.д. № 451/2011 г., 

облигационен иск, на 20.10.2011 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 29.11.2011 г., 9 дни след срока; гр.д. № 468/2011 г., 

установетелен иск, на 26.10.2011 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 02.12.2011 г., 6 дни след срока; гр.д. № 495/2011 г., 

облигационен иск, на 16.11.2011 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 27.12.2011 г., 11 дни след срока; гр.д. № 707/2011 г., 

установителен иск, на 08.12.2011 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 18.01.2012 г., 10 дни след срока./  

  

                            През 2012 г. по 11  броя граждански дела решенията са 

обявени извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, като производствата 

са на доклад както следва: 

на  доклад на съдия Росица Ненова, общо  8 броя, а именно: гр.д. 

№ 862/2010 г., делба, на 16.11.2011 г. е даден ход по същество, 
решението по първа фаза е обявено на 15.12.2011 г. - в срок, на 19.09.2012 
г. е даден ход по същество, решение по втора фаза е обявено 23.10.2012 
г., 4 дни след срока; гр.д. № 322/2011 г., установителен иск, на 18.01.2012 
г. е даден ход по същество, решението е от 14.03.2012 г., 24 дни след 

срока; гр.д. № 327/2011 г., вещен иск, 12.03.2012 г. е даден ход по 
същество, решението е обявено на 23.04.2012 г., 11 дни след срока; гр.д. 

№ 716/2011 г., установителен иск, на 12.04.2012 г. е даден ход по 
същество, решението е обявено на 07.06.2012 г., 26 дни след срока; гр.д. 

№ 902/2011 г., иск по чл. 26 от ЗЗД, на 05.03.2012 г. е даден ход по 
същество, решението е обявено на 28.05.2012 г., 1месец и 23 дни след 

срока; гр.д. № 907/2011 г., облигационен иск - непозволено увреждане, на 
12.03.2012 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 08.05.2012 
г., 25 дни след срока; гр.д. № 922/2011 г., иск по чл. 123, ал. 2 и по чл.127 
от СК, на 20.01.2012 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 
27.02.2012 г., 7 дни след срока; гр.д. № 1391/2011 г., облигационни искове, 
на 08.05.2012 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 
12.06.2012 г., 4 дни след срока ; 

 на доклад на съдия Георги Йорданов, общо 1 брой, а именно гр.д. 

№ 765/2011 г., установителен иск, на 25.01.2012 г. е даден ход по 
същество, решението е обявено на 29.02.2012 г., 4 дни след срока; 

 на доклад на съдия Петър Златев, общо 2 броя, а именно: гр.д. № 

1143/2011 г., иск по СК, на 22.02.2012 г. е даден ход по същество, 
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решението е обявено на 26.03.2012 г., 4 дни след срока; гр.д. №1079/2012 

г., иск по СК, на 21.11.2012 г. е даден ход по същество, решението е 
обявено на 03.01.2013 г., 12 дни след срока. 

Забавата при постановяване на съдебния акт по две от делата, 

приключени през 2012 г. е до 53 дни, след изтичане на 

законоустановения срок. Анализът на данните сочи, че за проверения 
период през 2011 г. само съдия Росица Ненова е със забава при обявяване 
на решенията, а през 2012 г. всички съдии, които разглеждат 
граждански дела имат забава при обявяване на съдебните актове, 
поради което същите за в бъдеще следва да положат усилия за 
стриктно спазване на срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК. Прави 
впечатление, че съдия Росица Ненова е с най-много дела, по които 
съдебният акт е постановен извън законоустановения срок, като 
специално при нея се наблюдава както тенденция към увеличаване на 
броя на делата с  просрочени решения, така и увеличаване на срока, с 
който се надвишава законоустаневения срок, което налага да й бъде 
обърнато специално внимание върху необходимостта да съобразява 
установения срок .  

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

заседание за 2011 г. и за 2012 г. 

            През 2011г., делата с отменен ход по същество са 1 бр., през 2012 
г.,  няма дела с отменен ход по същество. Беше изискано и прегледано 
делото, по което е постановен отменен ход по същество, анализът на 
което сочи на следното: 

  - гр.д. № 309/2011 г., образувано на 28.03.2011 г., облигационен иск 

по чл. 25, ал. 1 от ЗЗД; на доклад на съдия Георги Йорданов; ИМ е 
постъпила на 25.03.2011 г. С Разпореждане от 29.03.2011 г. е наредено 
препис от ИМ да се изпрати на ответника. Съобщението е получено на 
30.03.2011 г. Има писмен отговор и е предявен насрещен иск от 05.04.2011 
г. С разпореждане от 06.04.2011 г. е наредено копие от наср.иск и от писм 
отговор да се изпратят на ищеца. Съобщението е получено на 08.04.2011 г. 
и има отговор от 10.05.2011 г. С Определение № 416 от 12.05.2011 г., на 
осн. чл. 140 от ГПК е изготвен доклад и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 
28.06.2011 г. е обявено за решаване. С Определение от 22.07.2011 г., в 
срока за произнасяне е отменен ходът по същество и за събиране на 
доказателства е назначено в.л., е определена задачата на експертизата и е 
насрочено о.с.з. В о.с.з. от 12.09.2011 г. е опрделена допълнителна задача 
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на в.л., а делото е отложено. В.о.с.з. от 04.10.2011 г. делото е обявено за 

решаване. Решение № 165 от 04.11.2011 г. е обявено в срока по чл. 235, ал. 
1 от ГПК. 

 

В РС - Нова Загора за проверявания период само едно дело е с 

отменен ход по същество, като следва са бъде отбелязан успехът на съда 

да приключи 2012 г. без дело с отменен ход по същество, което води на 

извод, че през цялата 2012 г. е налице задълбочената предварителна 

подготовка по делата от страна на съдията-докладчик.  
 

 

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

 

 През 2011 г. в Районен съд - Нова Загора не се установиха 

спрени гр. производства, а през 2012 г. се установиха само 2 бр. дела, 

които бяха изискани и проверени:  

 

- ч.гр.д. № 104/2012 г., образувано на 02.02.2012 г.; пр-во по чл. 410 

от ГПК; на доклад на съдия Росица Ненова; има протокол от избор на 

докладчик; Заповед за изпълнение № 73 е издадена на 03.02.2012 г.; 

Поради обективна невъзможност за връчване на съобщението - длъжникът 

не е открит на адреса, от 02.03.2012 г. има разпореждане за връчване по 

реда на чл. 47 от ГПК. Разписката за залепено уведомление за издадената 

заповед е надлежно оформена от 05.03.2012 г. С Определение № 245 от 

22.03.2012 г., на осн. чл. 637, ал. 1 от ТЗ, поради обявяване на длъжника в 

несъстоятелност, пр-вото е спряно, но липсват доказателства за наличие на 

предпоставките за възобновяване по чл. 637, ал. 3 от ТЗ. 

 - ч.гр.д. № 752/2012 г., образувано на 20.07.2012 г.; установителен 

иск; на доклад на съдия Росица Ненова; има протокол за избор на 

докладчик; С разпореждане от 23.07.2012 г. е наредено да се изпрати 

препис на ответника, като му е указана възможността за писмен отговор в 

едномесечен срок. Върху разписката за връчване на съобщението от 

30.07.2012 г. има отметка, че ответникът е починал. С разпореждане от 

31.07.2012 г. е наредено да се изиска копие от акт за смърт на лицето. 

Копие от акта за смърт и удостоверение за наследници е получено на 

22.08.2012 г. С Определение № 1142 от 23.08.2012 г., на осн. чл. 229, ал. 1, 

т. 2 от ГПК производството по делото е спряно, с указание до ищеца, че в 

шестмесечен срок следва да посочи правоприемниците или да вземе 

мерки за назначаване на управител на незаетото наследство. С 

Определение № 196 от 25.03.2013 г., поради неизпълнение на дадените 

указания, на осн. чл. 230, ал. 2 от ГПК производството по делото е 

прекратено.  
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Спрените граждански дела са администрирани своевременно и 
редовно, като прави впечатление, че и производствата, спрени на осн. чл. 
229, ал. 1, т. 7 от ГПК са системно администрирани, с оглед проверка на 
обстоятелството дали е налична причината за тяхното спиране. 

  

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

бъдещ иск  през 2011 г. и 2012 г. 

През 2011 г. са образувани общо три броя дела по чл. 390 ГПК, 

проверени и описани по-долу. 

През 2012 г. са образувани общо шест броя дела по чл. 390 ГПК. 

       

                  - ч.гр.д.№ 334/2011 г., молбата е постъпила в регистратурата на 

съда на 06.04.2011 г., делото е обр. на 07.04.11 г., на доклад на съдия Петър 

Златев. С определение от 08.04.11 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение, определена е парична гаранция и е даден едномесечен срок за 

предявяване на иска. Издадена е обезпечителна заповед след представяне 

на доказателство за внесена гаранция. Представено е доказателство за 

предявен в срок иск. На 20.05.11 г. е депозирана молба за освобождаване 

на паричната гаранция, поради подписана между страните спогодба, 

препис от която е изпратена на другата страна за становище. На 18.07.11 г. 

е постановено разпореждане за връщане на внесената парична гаранция; 

        - ч.гр.д.№ 363/2011 г., молбата е постъпила в регистратурата на 

съда на 18.04.2011 г., делото е обр. на 19.04.11 г., на доклад на съдия 

Росица Ненова. С определение от същата дата съдът е допуснал исканото 

обезпечение, определена е парична гаранция и е даден едномесечен срок за 

предявяване на иска. Издадена е обезпечителна заповед след представяне 

на доказателство за внесена гаранция. На основание чл. 390, ал. 3, изр. 

второ ГПК, с определение от 18.05.11 г., съдът е отменил допуснатото 

обезпечение и е прекратил производството по делото, поради 

непредставяне на доказателства за предявен в срок иск. На 20.05.11 г. е 

депозирана молба от заявителя за освобождаване на паричната гаранция. 

По делото има направена отметка, че гаранцията е върната на вносителя на 

26.05.2011 г.; 

          - ч.гр.д.№ 718/2011 г., молбата е постъпила в регистратурата 

на съда на 01.07.2011 г., делото е обр. на 04.07.11 г., на доклад на съдия 

Георги Йорданов. С определение от 05.07.2011 г. съдът е допуснал 

исканото обезпечение, като е определен едномесечен срок за предявяване 

на иска. Издадена е обезпечителна заповед, получена на 06.07.11 г. от 

пълномощник на молителя. Има представено доказателство за предявен в 

срок иск; 

         - ч.гр.д.№ 196/2012 г., молбата е постъпила в регистратурата на 

съда на 05.03.2012 г., делото е обр. на същата дата, на доклад на съдия 
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Росица Ненова. С определение от същата дата съдът е отхвърлил молбата 

като неоснователна; 

          - ч.гр.д.№ 203/2012 г., молбата е постъпила в регистратурата 

на съда на 06.03.2012 г., делото е обр. на същата дата, на доклад на съдия 

Георги Йорданов. С определение от 07.03.2012 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск, чрез спиране на изпълнението по изпълнително 

дело, по описа на ДСИ при РС-Нова Загора, определен е едномесечен срок 

за предявяване на иска и размер на парична гаранция. Издадена е 

обезпечителна заповед след представяне на доказателство за внесена 

парична гаранция. Има представено доказателство за предявен в срок иск в 

РС - Нова Загора. На 15.06.12 г. от заинтересованата страна е постъпила 

молба по чл. 402, ал. 1 ГПК, за отмяна на допуснатата обезпечителна 

мярка, препис от която е изпратена на обезпеченото лице за становище в 

срок. Няма постъпило възражение в указания срок, поради което и на 

основание чл. 402, ал.2 ГПК съдът е отменил допуснатото обезпечение. На 

05.07.12 г. е постъпила молба за връщане на внесената парична гаранция, 

препис от която е изпратена на другата страна за становище в срок. С 

разпореждане от 18.07.12 г. съдът е постановил връщане на внесената 

парична гаранция; 

                  - ч.гр.д.№ 633/2012 г., молбата е постъпила в регистратурата на 

съда на 08.06.2012 г., делото е обр. на същата дата, на доклад на съдия 

Петър Златев. С определение от 11.06.12 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение, като е дал едномесечен срок за предявяване на иска. 

Издадена е обезпечителна заповед, получена от молителя на 13.06.2012 г. 

Представено е доказателство за предявен в срок иск.  

 

  Проверката на делата установи, че съдиите са спазвали 

разпоредбите за родова и местна подсъдност, регламентирани в 

глава тридесет и четвърта от ГПК. 

През 2011 г. делата се образувани на следващия ден след 

постъпване на молбата в съда, а произнасянето е било най-често на 

следващия работен ден. 

През 2012 г. делата са образувани в деня на постъпване на 

молбата в съда, като произнасянето е в същия ден или на следващия 

работен ден /ч.гр.д.№ 633/2012 г., съдия-докладчик Петър Златев; 

ч.гр.д.№ 203/2012 г., съдия-докладчик Г. Йорданов/. 

Обезпечителни заповеди са издавани след представяне на 

доказателство за внесена по сметка на съда парична гаранция, в 

случаите, когато такава е била определена.  

При непредставяне на доказателство за предявен в срок иск, 

съдът служебно е отменял допуснатото обезпечение, на основание 

чл. 390, ал.3, изр. второ ГПК. 
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 По молбите за обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на 

изпълнението, съдът е постановявал обезпечителната мярка като 

задължително е определял и представяне на парична гаранция, на 

основание чл. 390, ал.4 ГПК. 

 
  

                    7. Бързи производства по чл. 310 ГПК. 

 

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

съд-Нова Загора през 2011 г. по реда на чл. 310 от ГПК са разгледани 

41 броя дела, а през през 2012 г. - 89 броя дела, от които на случаен 

принцип бяха изискани и бяха анализирани следните производства: 

 

 - гр.д. № 24/2011 г.; образувано на 17.01.2011 г.; иск по чл. 357 от 

КТ; на доклад на съдия Росица Ненова; има протокол от избор на 

докладчик; ИМ е постъпила на 14.01.2011 г. и с Разпореждане от 

18.01.2011 г. е наредено препис от ИМ да се изпрати на ответника. 

Съобщението е получено на 19.01.2011 г. Няма постъпил писмен отговор. 

С Определение № 224 от 23.02.2011 г., на осн. чл. 312 от ГПК, е изготвен 

писм. доклад и е насрочено о.с.з. за 09.03.2011 г., в законоустановения 

триседмичен срок. В о.с.з. от 09.03.2011 г. делото е обявено за решаване. 

Решение № 47 е постановено на 17.03.2011 г., в законоустановения срок. 

 - гр.д. № 153/2011 г.; образувано на 14.02.2011 г.; иск по чл. 200 от 

КТ; на доклад на съдия Георги Йорданов; има протокол от избор на 

докладчик; ИМ е постъпила на 11.02.2011 г. и с Разпореждане от 

15.02.2011 г. е наредено препис от ИМ да се изпрати на ответника. 

Съобщението е получено на 16.02.2011 г. Има постъпил писмен отговор от 

18.03.2011 г., като с Разпореждане от 18.03.2011 г. е наредено да се изпрати 

копие на ищеца. С Определение № 285 от 17.03.2011 г., на осн. чл. 312 от 

ГПК, е изготвен писм. доклад и е насрочено о.с.з. за 30.03.2011 г., в 

законоустановения триседмичен срок. В о.с.з. от 30.03.2011 г. делото е 

обявено за решаване и съдът е обявил, че ще се произнесе на 12.04.2011 г.  

Решение № 56 е постановено на 12.04.2011 г., в законоустановения срок. 

 - гр.д. № 26/2012 г., образувано на 10.01.2012 г., иск по чл. 128, чл. 

224 и чл.245/2/ от КТ; на доклад на съдия Георги Йорданов; има протокол 

от избор на докладчик; ИМ е постъпила на 09.01.2012 г. и с Разпореждане 

от 11.01.2012 г. е наредено препис от ИМ да се изпрати на ответника. 

Съобщението е получено на 06.02.2012 г., след нередовно връчване и 

допълнително уточняване на адреса. Има постъпил писмен отговор от 

06.03.2012 г. С Определение № 184 от 07.03.2012 г., на осн. чл. 312 от ГПК, 

е изготвен писм. доклад и е насрочено о.с.з. за 21.03.2012 г., в 

законоустановения триседмичен срок. В о.с.з. от 21.03.2012 г. делото е 
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обявено за решаване и съдът е обявил, че ще се произнесе на 03.04.2012 г.  

Решение № 184 е постановено на 03.04.2012 г., в законоустановения срок. 

 - гр.д. № 33/2012 г., образувано на 11.01.2012 г., иск по чл. 128, чл. 

224 и чл.245/2/ от КТ; на доклад на съдия Георги Йорданов; има протокол 

от избор на докладчик; ИМ е постъпила на 10.01.2012 г. и с Разпореждане 

от 12.02.2012 г. е наредено препис от ИМ да се изпрати на ответника. 

Съобщението е получено на 18.01.2012 г. Има постъпил писмен отговор от 

20.02.2012 г. С Определение № 118 от 21.02.2012 г., на осн. чл. 312 от ГПК, 

е изготвен писм. доклад и е насрочено о.с.з. за 06.03.2012 г., в 

законоустановения триседмичен срок. В о.с.з. от 06.03.2012 г., от 

28.03.2012 г., от 11.04.2012 г. делото е отлагано за събиране на 

доказателства. В о.с.з. от 03.05.2012 г. делото е обявено за решаване и 

съдът е обявил, че ще се произнесе на 17.05.2012 г.  Решение № 136 е 

постановено на 17.05.2012 г., в законоустановения срок. 

 - гр.д. № 1389/2012 г., образувано на 21.11.2012 г., иск по чл. 357, вр. 

с чл. 128 и чл. 222 от КТ вр. с чл. 86, ал. 1 от ЗЗД; на доклад на съдия 

Росица Ненова; има протокол от избор на докладчик; ИМ е постъпила на 

20.11.2012 г. и с Разпореждане от 22.11.2012 г. е наредено препис от ИМ да 

се изпрати на ответника. Съобщението е връчено по реда на чл. 47 от ГПК, 

като има отбелязване върху разписката на съобщението от 30.11.2012 г., за 

залепване върху входната врата. Няма постъпил писмен отговор. С 

Определение № 64 от 30.01.2013 г., на осн. чл. 312 от ГПК, е изготвен 

писм. доклад и е насрочено о.с.з. за 14.02.2013 г., извън законоустановения 

триседмичен срок.  В о.с.з. от  14.02.2013 г., делото е обявено за решаване 

и съдът е обявил, че ще се произнесе на 28.02.2013 г.  Решение № 40 е 

постановено на 28.02.2013 г., в законоустановения срок. 

 

 

Анализът на делата сочи, че същите се образуват най-късно на 

следващия ден от постъпване на ИМ, а когато ИМ постъпи в петък, 

както е при проверените дела, то разпореждането за образуване е от 

първия присъствен ден - понеделник. По повечето делата е съобразен 

срока, установен в чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК. Съдиите са обявявали 

решението с мотивите в двуседмичен срок, спазвайки  разпоредбата на 

чл. 316 ГПК.  

 

 

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

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

Делата по ЗЗДН се разпределят на дежурен съдия. Делата за 2011 г. 

по ЗЗДН са общо 4 бр., от които по 3 дела производството е прекратено, 
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поради оттегляне или отказ от иска /гр.д.№ 388/2011 г.; гр.д.№ 802/2011 г.; 

гр.д.№ 981/2011 г./, а по четвъртото дело производството е прекратено, 

поради неизпълнение на указанията на съда /гр.д.№ 2/2011 г./. 

Делата по ЗЗДН за 2012 г. са общо 4, по всичките производството е 

прекратено, поради оттегляне на молбата. На случаен принцип бяха 

разгледани следните дела:  

- гр. д. № 1179/2012 г., обр. на 17.09.2012 г., молба по чл. 4, ал.1 

ЗЗДН, на доклад на съдия Росица Ненова. С разпореждане от 18.09.12 г. 

делото е насрочено за 17.10.12 г., когато на основание на постъпили две 

молби от ищцата, действаща като майка и законен представител на 

малолетното си дете, съдът е прекратил производството по делото; 

 - гр. д. № 1403/2012 г., обр. на 28.11.2012 г., молба по чл. 4, ал.1,  

ЗЗДН, на доклад на съдия Петър Златев. С разпореждане от същата дата 

делото е насрочено за 10.12.2012 г. На 30.11.12 г. е постъпила молба за 

прекратяване на делото. В з.з. от 03.12.12 г. съдът е постановил 

определение /ръкописно написано на диагонал върху молбата/, с което  

производството по делото е прекратено, поради оттегляне на молбата. 

 

 
 Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие, 

са администрирани своевременно. 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. 

                - гр. д. № 205/2012 г., обр. на 07.03.2012 г., искане по чл. 26, ал. 1 
ЗЗДет., на доклад на съдия Петър Златев. С разпореждане от 09.03.2012 г. 
делото е насрочено за 30.05.2012 г., когато е даден ход по същество, 
решението е обявено на 01.06.2012 г.; 
                 - гр. д. № 958/2012 г., обр. на 07.08.2012 г., искане по чл. 26, ал. 
1 ЗЗДет., на доклад на съдия Росица Ненова. С разпореждане от 08.08.2012 
г. делото е насрочено за 03.10.2012 г., когато е даден ход по същество, 
решението е обявено на 02.11.2012 г.; 
 
 

 Делата по Закона за закрила на детето са своевременно 
администриран. Спазен е едномесечния срок за произнасяне на 
решението по чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето. 
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            9. Заповедни производства по реда на чл. 410 ГПК и чл.417 ГПК. 

 

             На случаен принцип бяха проверени следните дела:                
 

        - ч.гр.д. № 30/2011 г., образувано на 17.01.2011г., производство 

по реда на чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Георги Йорданов, изпратено 

от Софийски районен съд по подсъдност. На 18.01.11 г. е издадена Заповед 

за изпълнение на парично задължение, уведомлението до длъжника е 

връчено чрез залепване, по реда на чл. 47 ГПК. Няма постъпило 

възражение в законоустановения срок. На 01.03.2011 г. е издаден 

изпълнителен лист, получен от пълномощник на заявителя на 21.03.2011 г.;     

     - ч.гр.д. № 39/2011 г., образувано на 20.01.2011г., производство 

по реда на чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Росица Ненова, изпратено от 

Районен съд - Стара Загора, по подсъдност. На 21.01.11 г. е издадена 

Заповед за изпълнение на парично задължение, на 11.02.11 г. е 

постановено разпореждане за издаване на изпълнителен лист, същият е 

издаден на 11.02.11 г., но към датата на проверката /26.03.13 г./ не е 

получен от заявителя;  

     - ч.гр.д. № 81/2011 г., образувано на 10.02.2011г. /заявлението е 

постъпило в съда на 09.02.11 г./, производство по реда на чл. 410 от ГПК, 

на доклад на съдия Петър Златев. На 14.02.11 г. е постановена Заповед за 

изпълнение на парично задължение, за което длъжникът е уведомен лично 

на 16.02.11 г., няма постъпило възражение в законоустановения срок. На 

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

заявителя на 21.03.11 г.; 

        - ч.гр.д. № 49/2012 г., образувано на 16.01.2012г., /заявлението е 

постъпило в съда на 13.01.12 г. и на тази дата е извършен избор на 

докладчик по реда на случайния подбор/, производство по реда на чл. 410 

от ГПК, на доклад на съдия Георги Йорданов. На 17.01.12 г. е издадена 

Заповед за изпълнение на парично задължение, уведомлението до 

длъжника е връчено лично на 23.01.12 г., няма постъпило възражение в 

срок. На 20.02.2012 г. е издаден изпълнителен лист, получен от 

пълномощник на заявителя на 01.03.2012 г.;     

     - ч.гр.д. № 360/2012 г., образувано на 27.04.2012 г., /заявлението е 

постъпило в съда на 26.04.12 г./, производство по реда на чл. 410 от ГПК, 

на доклад на съдия Росица Ненова. На 27.04.12 г. е издадена Заповед за 

изпълнение на парично задължение, съобщението е връчено лично на 

длъжника на 07.05.12 г., няма постъпило възражение в срок, на 29.05.12 г.  

е издаден изпълнителен лист, получен на 20.07.12 г. от пълномощник на 

заявителя.  
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От проверката на делата се установи, че същите се образуват на 

следващия работен ден след постъпване на заявлението в съда.  

По всички производства е спазена местната подсъдност  по чл. 411, 

ал. 1 ГПК. 

Съдиите са спазвали тридневния срок по чл. 411, ал.1, т.1 ГПК за 

разглеждане на заявлението в разпоредително заседание и издаване на 

заповед за изпълнение /изкл. ч.гр.д.№ 81/2011 г., съдия-докладчик Петър 

Златев/. 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 - Нова Загора по реда на чл. 417 от ГПК през 2011 

г. има образувани 336 бр. производства, а през 2012 г. техния брой е 

312 - наблюдава се тенденция към слабо намаляване на бройката. 

       

             - ч.гр.д.№ 57/2011 г., обр. на 27.01.2011 г., на доклад на съдия 

Георги Йорданов; по чл. 417 от  ГПК. На 28.01.2011 г. е издадена Заповед 
№ 51 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 
417 от ГПК, както и издаден ИЛ от 31.01.2011 г., получени от 
пълномощник на заявителя на 17.02.11 г. Има надлежно отбелязване за 
изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение и отбелязване върху представения 
документ; 
 - ч.гр.д. № 287/2011 г., образувано на 18.03.2011 г., на доклад на 
съдия Росица Ненова; по чл. 417 от  ГПК. На 19.03.11 г. е издадена 
Заповед № 300 за изпълнение на парично задължение въз основа на 

документ по чл. 417 от ГПК, както и издаден ИЛ от 21.03.2011 г., 
получени от пълномощник на заявителя на 28.03.2011 г. Има надлежно 
отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение и отбелязване върху 
представения документ; 
 - ч.гр.д. № 338/2011 г., образувано на 08.04.2011 г., на доклад на 
съдия Петър Златев; по чл. 417 от  ГПК. На 11.04.2011 г. е издадена 
Заповед № 345 за изпълнение на парично задължение въз основа на 
документ по чл. 417 от ГПК, както и издаден ИЛ от 11.04.2011 г., 
получени от пълномощник на заявителя на 27.05.2011 г. Има надлежно 
отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение и отбелязване върху 
представения документ; 
 - ч.гр.д. № 80/2012 г., образувано на 25.01.2012 г., на доклад на 

съдия Петър Златев; по чл. 417 от  ГПК. На 26.01.2012 г. е издадена 
Заповед № 60 за изпълнение на парично задължение въз основа на 
документ по чл. 417 от ГПК, както и издаден ИЛ от 27.01.2012 г., 
получени от пълномощник на заявителя на 27.01.2012 г. Има надлежно 
отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение и отбелязване върху 
представения документ; 



26 

 

 - ч.гр.д. № 159/2012 г., образувано на 24.02.2012 г., на доклад на 

съдия Георги Йорданов; по чл. 417 от  ГПК. На 27.02.2012 г. е издадена 
Заповед № 140 за изпълнение на парично задължение въз основа на 
документ по чл. 417 от ГПК, както и издаден ИЛ от 02.03.2012 г., 
получени от пълномощник на заявителя на 16.03.2012 г. Има надлежно 
отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение и отбелязване върху 
представения документ; 
 

От проверката на делата се установи, че 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 на следващия ден, след образуване на делото, изпълнителният 
лист най-късно до петия ден от образуването им, като при проверка по 

календара се установи, че срок от 4-5 дни задължително обхваща и два 
почивни такива. За издадения изпълнителен лист има надлежна бележка 
върху заповедта за изпълнение,както и върху представения документ.  

 ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД- НОВА 

ЗАГОРА: 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

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

В хода на проверката не се установиха случаи на опити от страните 

за превратно упражняване на процесуални права, изразяващи се в стремеж 
за заобикаляне на принципа на случаен избор на докладчик и намерения 
точно определени съдии от Районен съд – Нова Загора да разгледат и да се 
произнесат по претенциите им. 

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

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

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

417 ГПК, и тези по ЗЗДет. и ЗЗДН през 2012 г., се образуват в деня на 

постъпване на съответното искане /молба, заявление/. 

Тези срокове са характерни и за производствата, образувани по 

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

проучените дела се установява, че същите се образуват най-късно на 

следващия ден от постъпване на ИМ, а когато ИМ постъпи в петък, както 

е при проверените дела, то разпореждането за образуване е от първия 

присъствен ден – понеделник. 
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 2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 

           При общите искови производства проверката установи, че съдиите 
от РС - Нова Загора, разглеждащи гражданските дела, постановяват актове 
по чл. 131 от ГПК, като се съобразява  със съответните изисквания на 
правната норма и ги отразяват в самия акт. По реда на чл.131 от ГПК, 
почти липсват бланкетни и кратки определения, които да са дадени като  
резолюции и които да са изписани на ръка върху съответния документ.       
            Определенията по чл. 140 от ГПК,  с които съдът се е произнасял по 
доказателствените искания на страните и е насрочвал производствата в 
първо открито съдебно заседание, са постановявани в рамките на  2-3 дни 
след постъпване на отговор на исковата молба, съответно от изтичане на 

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

В случаите, в които гражданските състави не са констатирали 
нередовност на исковата молба, са постановявали разпореждания по чл. 
131 от ГПК най-късно на следващия ден от образуването на делата. 

Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдът се е произнасял по 

доказателствените искания на страните и е насрочвал производството в 
открито съдебно заседание, са постановявани в различни срокове от 
постъпване на отговора/ите на исковата молба, съответно от изтичане на 
срока за това - от 2 до 20 дни след този момент. Най-често съставите са 
извършвали това администриране между 2 и 3 дни от постъпването на 
отговора или изтичането на срока за това. 

В кратките срокове са постановявани  определенията по чл. 140 от 
ГПК, въпреки , че в тях  се  съдържа и проект за доклад на делото по 
смисъла на чл. 140, ал. 3 от ГПК. Чести са и случаите, при които в 
първото открито съдебно заседание по делото е правен доклад по делото. 

Най-често първото открито съдебно заседание е насрочвано за след 
около 1 месец от датата на определението по чл. 140 от ГПК, но така 

също се установяват и по-кратки срокове - 15 и 20 дни. 
В общия случай, при отлагане на делата за събиране на 

доказателства или поради други причини, следващо съдебно заседание е 

насрочвано за след месец и половина. Насрочване на следващо съдебно 

заседание за след 2 до 3 месеца се установява само в случаите на периоди, 

съвпадащи със съдебната ваканция.  
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Проверката взе предвид, че натовареността на съдиите в РС - 

Нова Загора, разглеждащи граждански дела, е увеличена и с оглед на 

обективната  предпоставка - засиленото служебно начало в 

гражданския процес, при което съдът е длъжен да дава указания на 

страните, с оглед надлежно упражняване на процесуалните им права, да се 

произнася с определение от закрито заседание по всички предварителни 

въпроси и по допускане на доказателствата с определение по чл. 140 от 

ГПК, да изготвя доклад по делото.  

С оглед на засиленото служебно начало гражданския съдия следва 

да се произнася по всички допълнителни искания на страните /за 

продължаване или възстановяване на процесуалните срокове, за 

предоставяне на правна помощ, за приемане на насрещен иск, привличане 

на трети лица и др./ По всички допълнителни искания, съдът  дължи 

произнасяне с определение още преди да насрочи делото за разглеждане в 

открито заседание, а в отделни случаи и след това / при строго следене на 

преклузивните срокове/.  

Проверката обаче констатира, че в тази насока актовете 

постановявани в з.с.з от  съдиите, разглеждащи гражданските дела са 

непрецизни и в много случаи представляват кратка ръкописна 

резолюция - не се оформят съгласно изискването на чл. 254, ал. 2  от 

ГПК. 
           

Производства по Закона за защита от домашното насилие 

По делата, образувани по реда на Закона за защита от домашното 
насилие, съдебните състави от Гражданско отделение са разглеждали 
молбите, с които са сезирани, в деня или най-късно на следващия ден от 
тяхното образуване. Първото открито съдебно заседание по тези 
производства е насрочвано за не по-късно от един месец от образуването 
на делото. Всички производства по делата, образувани по ЗЗДН през 2011 
г. и 2012 г. са прекратени, поради оттегляне, отказ от иска или 
неизпълнение на указанията на съда. 

 

Производства по Закона за закрила на детето. 

В производствата, образувани по реда на Закона за закрила на 
детето, съдът е постановявал определението за насрочване на делото най-
често до два дни от образуването му и е насрочвал първо открито съдебно 
заседание до два месеца от този момент. 
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Производства по Глава двадесет и пета чл. 310 и сл. от ГПК-

„Бързо производство".    

 

Разпорежданията по чл. 312, ал. 1 от ГПК са постановявани в срок 
от 2-16 дни от постъпване на отговора или от изтичане на срока за 
отговор на исковата молба. Първото открито съдебно заседание е 
насрочвано за след не повече от 3 седмици, но има и дела, при които не е 
спазен стриктно срока по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Решението е обявявано в 
двуседмичен срок, след заседанието, в което е приключило разглеждането 
на делото, регламентиран в чл. 316 ГПК. 

Спрени дела 

Спрените граждански дела са администрирани своевременно и 
редовно, като прави впечатление, че дори в производствата, спрени чл. 

229, ал. 1, служба „Съдебно деловодство" прави ежемесечни справки и 
отбелязвания за изтичането на 6-месечния срок по чл. 230 и чл. 231 от 
ГПК, а не само при наближаване изтичането на предвидения в закона 
срок. 

  
 
 3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Общи искови производства 

Анализът на приключването на гражданските дела, образувани 
преди 01.01.2011 г., показва обективни причини, забавили приключването 
на тези производства - предметът на делата / делби/, като всички те са 
довели до по-голяма обща продължителност на съдебните производства. 

От проверените дела, похвално е за  РС-Нова Загора, че  липсват 
дела с отменен ход по същество.  

 Само по 1 дело има  постановено определения за отмяна на дадения 
ход по същество, което обаче не е  довело до забавяне приключването му 
в разумен срок. 

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

Проверката констатира значително подобряване на резултатите в 
работата на съда, касаеща спазването на сроковете при обявяването на 
съдебните актове по делата. Тези по-добри резултати се отчитат при 
сравнителен анализ с констатациите, които ИВСС е направил за работата 
на Районен съд – Нова Загора, обосновани с Акт за резултати от проверка, 
извършена  от ИВСС през 2007г. 
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От справката, предоставена от Районен съд - Нова Загора, е видно, 
че съдебни решения с просрочие  през 2011 г. има само съдия Росица 

Ненова, а през 2012 г. всички съдии, които разглеждат граждански 

дела, имат забава при обявяване на съдебните актове, поради което 

същите за в бъдеще следва да положат усилия за стриктно спазване 

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

Общият извод е, че  усилията, които полагат съдиите от Районен 
съд – Нова Загора и административният им ръководител, са довели до  
създаването на една по-добра организация за спазване на процесуалните 
срокове по образуването, движението и приключването на гражданските 
производства.  

    Производства по чл. 390 от ГПК. 

   По делата, образувани по молби за допускане на обезпечение 

на бъдещ иск, съдебните състави са се произнасяли в деня на образуване на 

делата. В изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС по повод на 

специализираната тематична проверка, извършена от ИВВС през 2010г на 

основание Заповед № 26/22.02.2010г. на Главния инспектор на ИВСС, се 

констатира, че през 2011 г. има образувани 3 броя дела по молби за 

обезпечение на бъдещ иск, а  през 2012г има 6 броя дела по молби за 

обезпечение на бъдещи искове, т.е констатирано е значително  намаляване 

на броя на обезпечителните производства в сравнение с предходната 2010г 

и 2009г.Не се констатират сериозни нарушения по проверените дела по 

обезпеченията на бъдещи искове. В диспозитива на определенията, с които 

съдът е допускал обезпеченията, вече е определян началния момент, от 

който тече срокът за предявяване на бъдещите искове. Редовно са 

постановявани и определения на основание на които е отменяно 

допуснатото обезпечение при непредявяване на бъдещия иск в срок. При 

непредставяне на доказателства за предявен в срок иск, съдът е отменял 

служебно допуснатото обезпечение, на основание чл. 390, ал.3, изр. второ 

ГПК .   

 

Производства по Закона за закрила от домашното насилие 

 От проверените дела е видно, че производствата по всички дела по 

ЗЗДН през 2011 г. И 2012 г. са прекратени. 
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     Производства по Закона за закрила на детето 

 

 В производствата, образувани по Закона за закрила на детето, 
съдиите от Районен съд – Нова Загора са спазили едномесечния срок за 
произнасяне на решението по чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето. 

  

Производства по Глава двадесет и пета „Бързо производство" 

Съдиите от Районен съд – Нова Загора не са спазвали винаги 
стриктно кратките процесуални срокове в производствата, образувани по 
глава двадесет и пета от ГПК „Бързо производство". Решението е 
обявявано в двуседмичен срок, след заседанието, в което е приключило 

разглеждането на делото, регламентиран в чл. 316 ГПК. 

Заповедни производства 

По заповедните производства, инициирани със заявления по чл. 410 
от ГПК, съдът се е произнасял в срок от 1 до 5 дни от образуване на 
делата /най- често е спазван срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК/, а по тези, 
образувани по чл. 417 от ГПК - най-често до 4 дни от образуването им. По 
тези производства се правят съответните отбелязвания, като се посочва на 
коя дата е издаден изпълнителният лист, на кого се издава и за каква сума. 

   

   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.    

Проверката установи, че в гражданското деловодство на РС-Нова 
Загора, във връзка с подреждането и номерирането на книжата по делата и 
съответните актове на съдията от закрито заседание - разпореждания, 
определения има ред,но все още  в деловодството  се подават актове от 
з.с.з изготвени  непрецизно , под  формата на ръкописно изписана 
резолюция, което затруднява деловодната работа.  
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            На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните ПРЕПОРЪКИ:  

                      

 1. Председателят на PC - Нова Загора да упражни правомощията си 

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

до знанието им констатациите в настоящия Акт. 

 2. Председателят на РС - Нова Загора, с оглед на правомощията, 

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

- стриктно спазване на срока по чл. 395, ал.2 ГПК като молбата за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск се разрешава в закрито заседание 

в деня на подаването й в съда. 

          - стриктно спазване на кратките процесуални срокове по Глава 
двадесет и пета ГПК - „Бързо производство”, както и процесуалния срок 
по чл.235 ал.5 от ГПК при обявяване на решенията.  
         -  изработването и уеднаквяването на постановявените  в закрито 

съдебно заседание актове - разпореждания и определения по всички 
допълнителни искания на страните - за продължаване или възстановяване 
на процесуалните срокове, за предоставяне на правна помощ, за 
приемане на насрещен иск, привличане на трети лица и мн.др., за да се  
преодолее  порочната практика на  изготвяне на  непълни и немотивирани 
актове, постановявани в закрито съдебно заседание и  нарушаващи 
изискването на чл. 254, ал.2 от ГПК. 
          3. Председателят на РС - Нова Загора, с оглед на правомощията, 
визирани в чл. 80 ЗСВ да прояви усърдие и координира усилията си с 
Министерство на правосъдието  и с председателя на ОС- Сливен за 
решаване на проблема - на нетърпимия проблем,  свързан с  ремонта  на 
подсигурената за съдебна палата  сграда. 

           4.  С оглед на направения от проверката извод,  за доброто и 
похвално   начало  на съдия Ненова, разглеждаща и граждански дела в  
РС- Нова Загора, за  сравнително добрата й работа  по  движението и 
приключването на  гражданските дела  в разумен срок, на основание чл. 
80 ал.1 т.1 от ЗСВ, председателят на РС - Нова Загора да създаде 
административни и организационни условия за допълнителна  
професионална квалификация и специализация на съдиите, чрез 
участието им в съвместните срещи със съдии от Сливенския съдебен  
район, така и чрез участието им в семинарни обучения и семинари, 
организирани от Националния институт на правосъдието /НИП/. 
 
 

 
 
 



33 

 

 

 
                В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, 
ал. 2, във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на PC - Нова Загора 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 - Нова Загора, на административния ръководител на 
Окръжен съд - Сливен и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

                       

 

 

            

 

                                        ИНСПЕКТОР:  

 

                                       /ДИМАНА ЙОСИФОВА/ 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


