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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно приетия 

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2012 г. и Заповед № ПП-

01-8/05.03.2013 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен съд - Ямбол. 

  Проверката се извърши в периода от 11.03.2013 г. до 15.03.2013 г. 

от инспектор Весела Николова и експертите: Ирина Цачева и Николай Илиев. 

  Обхватът на проверката включва дейността на РС – Ямбол, 

проверяваният период е 2011 г. и 2012 г.  

  Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Районен съд - Ямбол; 

проверка на организацията по образуване и движение на гражданските дела, 

както и приключването им в установените срокове. 

  Предмет: проверка на гражданските дела, разгледани от Районен 

съд - Ямбол. 

  Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика 

на Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 

проверки. 

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 

проучване на деловодните книги, анализ на документацията и справки от 

електронната деловодна система, годишните доклади на съда за 2011 г. и 2012 

г. и произволно посочени дела. 

 

І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 
 

           Административното ръководство на РС – Ямбол се осъществява от 

председателя на съда Васил Петков.  

                    По щатно разписание към 01.01.2011 г. съдът е имал 15 съдийски 

бройки, една от които е била незаета. С решение на ВСС по Протокол № 

12/31.03.2011 г., щатът на РС – Ямбол е бил намален с една щатна бройка за 

длъжността „съдия”. От 01.04.2011 г. съдът има 14 щатни съдийски бройки – 

всички заети. Съдия Светлана Митрушева (наказателно отделение) и съдия 

Весела Спасова (гражданско отделение) през цялата 2011 г. са ползвали отпуск 

по майчинство.  

  В РС – Ямбол работят четирима държавни съдебни изпълнители и 

трима съдии по вписванията – щатът и за двете длъжности е изцяло запълнен.  

В РС – Ямбол са обособени две отделения: гражданско отделение с 

председател съдия Галина Вълчанова и наказателно отделение с председател 

съдия Светлана Митрушева. 

През 2011 г. в гражданско отделение са правораздавали съдиите: 

Галина Вълчанова, Светла Димитрова, Атанас Атанасов, Галя Русева, 

Валентина Петрова. 
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През 2011 г. в наказателно отделение са правораздавали: Васил 

Петков, Георги Василев, Невена Несторова, Николай Кирков, Радостин Радиев, 

Петранка Кирова, Васил Атанасов. 

През 2012 г. в гражданско отделение са правораздавали съдиите: 

Галина Вълчанова, Светла Димитрова, Весела Спасова, Атанас Атанасов, Галя 

Русева, Марина Христова – назначена с решение на ВСС по Протокол № 

22/41.05.2012 г., считано от 04.06.2012 г. и Валентина Петрова – преместена в 

РС - Казанлък с решение на ВСС по Протокол № 9/01.03.2012 г., считано от 

16.04.2012 г.  

Съдия Весела Спасова (гражданско отделение) е ползвала неплатен 

отпуск за отглеждане на малко дете до 01.04.2012 г.  

През 2012 г. в наказателно отделение са правораздавали: Васил 

Петков, Светлана Митрушева, Георги Василев, Невена Несторова, Николай 

Кирков, Радостин Радиев, Петранка Кирова, Васил Атанасов. Съдия Светлана 

Митрушева (наказателно отделение) е ползвала платен отпуск за отглеждане 

на малко дете до 05.04.2012 г. 

  През 2012 г. общият брой на служителите в съда е 41: съдебен 

администратор, началник административна служба, 12 съдебни секретари; 8 

деловодители; 2 служители в служба „Регистратура”; 2 служители в бюро 

„Съдимост”; 2 служители в СИС; 2 служители в служба „Архив”; 3 служители 

– призовкари; 8 служители работят в общата администрация на съда.  

 

                     
                      ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

 

                    Организационното и административно ръководство на РС – Ямбол, 

се осъществява от Васил Петков, съобразно правомощията на чл. 80 ЗСВ. 

Васил Петков е избран за административен ръководител – председател на съда 

с Протоколно решение № 47 от 26.11.2009 г. Председателят на съда е 

подпомаган в работата си от съдебен администратор. Заместник на 

административния ръководител на съда е Светлана Митрушева. По време на 

ползване на отпуска на административния ръководител е издавана заповед, с 

която е възлагано на Светлана Митрушева да изпълнява функциите на 

административен ръководител с посочван период. 

 Със Заповед № 293/06.08.2010 г. е разпоредено до 5-то число на 

месеца да се докладва писмено на председателя на съда за всички ненасрочени 

граждански и наказателни дела, считано от 01.09.2010 г.    

 Със Заповед № 468/29.12.2011 г. председателят на съда е 

разпоредил председателите на съответните отделения да проверяват 

ежемесечно в срок до 10-то число на следващия месец, всички дела по които 

съдебните актове са постановените извън установените процесуални срокове; 

да се изисква писмено становище от всички съдии за причините; да се изготвя 
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анализ на причините за констатираните пропуски; да се предлагат конкретни 

мерки по констатациите от проверките.  

               Със Заповед № 1/03.01.2012 г. председателят на съда е разпоредил  

разпределението на делата и преписките да се извършва от председателите на 

съответните отделения, определени са видовете дела и искания, които се 

разглеждат от дежурния граждански и дежурния наказателен съдия като е 

посочено, че дежурният граждански съдия се определя за всеки работен ден, а 

дежурният наказателен съдия се определя за период от една седмица. 

Графиците за дежурствата на съдиите се изготвя от съдебния администратор.   

  Със Заповед № 4/03.01.2012 г. председателят на съда е разпоредил 

заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК да се 

разпределят на случаен принцип на всички съдии от гражданско и наказателно 

отделение като разпределението се извършва от председателя на гражданско 

отделение.  

  Със Заповед № 37/01.02.2012 г. е изменена Заповед № 4/03.01.2012 

г. като председателят на съда е разпоредил заявленията за издаване на заповед 

за изпълнение по чл. 410 ГПК да се разпределят на случаен принцип на всички 

съдии от наказателно отделение като разпределението на делата да се 

извършва от председателя на гражданско отделение. 

  Със Заповед № 87/09.03.2012 г. е утвърдена структурата и състава 

на съда, ДСИ, съдиите по вписвания, състава на администрацията и отделните 

служби, номерата на съставите, разпределението на съдебните секретари по 

състави, разпределението на съдебните деловодители по състави, определени 

са заседателните дни и зали за всеки съдия.  

  Със заповед № 113/02.04.2012 г., на основание преместването на 

съдия Валентина Петрова на длъжност „съдия” в РС – Казанлък, председателят 

на съда е определил съдия Весела Спасова за докладчик на всички необявени 

за решаване дела от съдия Валентина Петрова. 

Със Заповед № 196/04.06.2012 г. е утвърдена актуализация на 

структурата и състава на РС – Ямбол, считано от 04.06.2012 г. Със заповедта са 

определени съдиите по отделения, ДСИ, съдии по вписванията, 

администрацията на съда с посочени служби; определени са номерата на 

съставите в отделенията; разпределението на съдебните секретари по състави; 

разпределението на съдебните деловодителите; заседателните дни и зали за 

всеки съдия.  

За дежурствата на съдиите се издава заповед, с която се определят 

дежурните съдии за всеки месец.  

Със Заповед № 243/03.07.2012 г. са определени делата, които 

следва да се разглеждат от дежурния граждански и наказателен съдия за 

периода на съдебната ваканция, съобразена с разпоредбата на чл. 329, ал. 3 

ЗСВ. Със заповед № 465/20.11.2012 г. са допълнени видовете дела и искания, 

които следва да се разглеждат от дежурния граждански съдия. 
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Със Заповед № 383/21.09.2012 г. е разпоредено при отсъствие на 

съдия-докладчик, с разпореждане на председателя на съответното отделение,  

делата насрочени за дните на отсъствието да се отлагат с насрочване или без 

насрочване като копие от болничния лист се прилага по делото. Тази заповед 

на председателя е отменена със Заповед № 77/28.02.2013 г., с която е 

разпоредено при внезапно отсъствие на съдия-докладчик, съдебният секретар 

на състава да докладва на председателя на съответното отделение делата 

насрочени за дните на отсъствието и с разпореждане на съответния 

председател да се отлагат с или без насрочване. Върху разпореждането да се 

отбелязва съответно номер и дата на болничен лист, заповед за командировка, 

заповед за отпуск или друго.  

Със заповед № 552/20.12.2012 г. са определени комисиите за 

извършване на проверка съгласно чл. 75, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ПАРОАВАС. 

 

На интернет страницата на съда са публикувани ВЪТРЕШНИ 

ПРАВИЛА за изпращане на съобщения и призовки  чрез електронен пощенски 

адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК; ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за 

публикуване на съдебните актове; ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за случайното 

разпределение на делата; ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работата на съдебните 

заседатели. 

За организацията на работата на съда, председателят е издал 

редица заповеди и правила. 

 

РС – Ямбол разполага с програма за хора с увредено зрение, която 

улеснява достъпа до информация в съда. Програмата представлява синтезатор 

на българска реч, преобразуващ текстовата информация в звукова. Програмата 

позволява да се прослушват текстове от съдебни актове по граждански и 

наказателни дела – протоколи, разпореждания, решения и присъди - в 

естествено звучащ аудио сигнал.  

 

                    Утвърдена е практика всеки месец съдиите да провеждат общи 

събрания на които се обсъждат въпроси от организационен характер и се 

обсъждат резултатите по отделения във връзка с ненаписаните съдебни актове 

по обявените дела.  

 

 Всеки съдия работи с определен съдебен секретар. Заседателните 

дни на съдиите са съгласно утвърдения график като съдът разполага с четири 

съдебни зали. 

 

  Съдиите и съдебните служители от РС – Ямбол са посещавали 

обучителните семинари проведени в НИП.  
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       ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  
НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
 
                    1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
          В РС – Ямбол е инсталирана и действаща електронната деловодна 

програма САС, „Съдебно деловодство”, на „Информационно обслужване” 

ЕАД, клон Варна. През 2011 г. описните книги се водят на електронен носител 

с разпечатка на хартиен носител, а книгата за открити заседания се е водила на 

електронен и хартиен носител. През 2012 г. всички книги се водят на 

електронен носител с разпечатка на хартиен носител като някои графи се 

попълват на ръка – диспозитивът на решенията в някои случаи е залепен 

допълнително в други е изписан на ръка. Всички деловодни книги и регистри 

се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС.  

В РС – Ямбол четирима деловодители обслужват гражданско 

отделение, от които единият е завеждащ служба „Гражданско деловодство” и 

четирима деловодители обслужват наказателно отделение, от които единият е 

завеждащ служба „Наказателно отделение”. В служба „Регистратура” работят 

двама деловодители, от които единият е завеждащ служба „Регистратура”.  В 

РС – Ямбол е въведено плаващо работно време на канцелариите, което 

позволява обслужване на адвокати и граждани без прекъсване. 

 Подреждането и съхранението на гражданските дела е съгласно 

ПАРОАВАС. Всички постъпващи книжа по делата, след резолюция на 

съдията, се прикрепват и номерират.  Делата, чието разглеждане е свързано с 

кратки процесуални срокове не са обозначени с жълт етикет, съгласно 

изискванията на чл. 92, т. 5 ПАРОАВАС.    
 
 
 
                    2. ОБРАЗУВАНЕ  НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  
 

Постъпващите в съда книжа, въз основа на които се образуват 

гражданските дела, след въвеждането им в електронната деловодна система се 

докладват на председателя на гражданско отделение, който определя вида на 

делото и осъществява техническата дейност по разпределението на делата чрез 

програмата за случаен подбор. След определянето на докладчика, книжата се 

докладват на съответния съдия-докладчик, който проверява редовността на 

исковата молба. Проверката установи, че при образуване на делата се 

процедира по различен начин: някои от съдиите първо разпореждат 

отстраняване на констатираните нередовности на исковата молба и едва след 

като се отстранят нередовностите, съдът постановява разпореждане за 

образуване на дело; други състави постановяват разпореждане за образуване на 

дело независимо от констатирана нередовност на исковата молба. По време на 
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проверката се изиска справка за постъпилите книжа, които не са образувани в 

дела, поради неотстранени нередовности на ИМ, от която справка се установи, 

че за 2011 г. 27 бр. искови молби са върнати, без да се отчетени като дела, а за 

2012 г. – 53 бр. Книжата, по които се образуват дела, след разпореждане на 

съдията-докладчик се връщат в деловодството и се поставят в папки по 

образец. При отсъствие на съдия Вълчанова дейността по определяне вида на 

делото и докладчика се осъществява от съдия Митрушева.  

 

Електронното разпределение на делата и преписките се извършва 

на принципа на случайния подбор чрез програмата за електронно 

разпределение на делата на ВСС - ”Law Choice”. От разпределението на делата 

се изключва съдия, който отсъства продължително. Протоколът от 

извършеното разпределение се прилага по всяко дело като се съхранява и на 

електронен носител.   

 

 
                    3. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                    През 2011 г. в PC – Ямбол са постъпили 4496 бр. граждански дела, 

останали несвършени от предходни години 428 бр. дела или общо за 

разглеждане 4924 дела. Свършените дела през 2011 г. са 4573 дела, от тях в три 

месечен срок са свършени 4239 дела, което е 92.69 % от общо свършените 

граждански дела. Решените със съдебен акт по същество – 4311 дела. 

Прекратени производства – 262 бр. Несвършени към 31.12.2011 г. – 351 дела.  

Като материя през 2011 г. преобладават делата по чл. 410 и 417 

ГПК – общо 3388 бр.; искове по СК; дела от и срещу търговци; делби; 

облигационни искове; искове по КТ; вещни искове. 

 

През 2012 г. новообразуваните граждански дела са 3539, останали 

несвършени от предходни години – 351 бр. или общо за разглеждане 3890 дела. 

Свършените дела през 2012 г. са 3569 дела, от тях в тримесечен срок – 3304 

дела, което е 92.57 %. Свършените със съдебен акт по същество – 3320 дела. 

Прекратени производства – 249 дела. Несвършени към 31.12.2011 г. – 321 бр. 

дела. 

Като материя през 2012 г. преобладават делата по чл. 410 и 417 

ГПК; искове по СК; дела от и срещу търговци; искове по КТ; делби и вещни 

искове; облигационни искове. 
 

 
 

                    ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 
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    1. Искови производства, образувани през 2012 г. – разгледани 

над 3 месеца. 

 

                    В изготвената справка за дела, образувани през 2012 г. и разгледани 

над 3 месеца са посочени  103 дела. 

Проверката на случайно избрани дела, установи:  

                    - гр. д. № 84/2012 г., обр. на 12.01.2012 г., на доклад на съдия 

Светла Димитрова, иск по чл. 49, ал. 1 СК. Исковата молба е подадена на 

10.01.2012 г., разпределението е извършено на същата дата (с.д.). С 

разпореждане от 12.01.2012 г. е постановено да се изпратен препис от ИМ на 

ответника за отговор – чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено на 13.01.2012 г., 

връчено на 20.02.2012 г. (след процедура по уточняване на адреса от ищеца). 

Отговор на ИМ е депозиран на 13.03.2012 г. На 26.03.2012 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, не е изготвен проект за доклад, назначена е 

СТЕ, допуснати са свидетели. Първото с. з. е проведено на 11.05.2012 г. – няма 

доклад по делото, приета е СТЕ, с оглед изразено желание на страните да се 

спогодят съдът, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК е спрял производството по 

делото. На 31.07.2012 г. е постъпила молба от ищцата за възобновяване на 

производството. С определение от 13.08.2012 г. съдът е възобновил 

производството и го е насрочил за 26.10.2012 г. В с. з. на 26.10.2012 г. е даден 

ход по същество на делото, съдът е обявил е, че ще се произнесе с решение на 

26.11.2012 г., решението е постановено на 31.10.2012 г.;  

 - гр. д. № 755/2012 г., обр. на 19.03.2012 г., на доклад на съдия 

Атанасов, иск по чл. 1, ал. 1, т. 3 и сл. от Закона за установяване на трудов и 

осигурителен стаж по съдебен ред. ИМ е подадена на 13.02.2012 г., с 

разпореждане от 14.02.2012 г. съдът е оставил ИМ без движение с указания и 

срок за изпълнение. На 20.02.2012 г. е представена молба-уточнение, с 

разпореждане от с.д. е указано да се представи доказателство за платена ДТ. На 

27.02.2012 г. е постъпила молба за изд. на СУ, уважена с разпореждане от с. д. 

На 16.03.2012 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С разпореждане от 

19.03.2012 г. е образувано делото, указано е да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор – чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 21.03.2012 г., 

отговора е представен на 19.04.2012 г. С разпореждане от 23.04.2012 г. съдът е 

констатирал противоречие между обстоятелствената част на ИМ и петитума 

досежно крайната дата на твърдяния трудов стаж по отношение на годината, 

поради което е оставил ИМ без движение с указания. На 07.05.2012 г. е 

постъпила молба-уточнение от ищеца. На 08.05.2012 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. Първото с. з. е 

проведено на 26.06.2012 г. Съдът е докладвал делото съобразно връчения на 

страните проект за доклад. Делото е отложено по доказателствата – допуснати 

са свидетели като е определен едноседмичен срок за посочване трите имена и 

адрес за призоваване. В с. з. проведено на 13.09.2012 г. съдът е дал ход по 
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същество и е посочил, че ще се произнесе с решение до 12.10.2012 г. 

Решението е постановено на 01.10.2012 г.; 

 - гр. д. № 759/2012 г., обр. на 19.03.2012 г., на доклад на съдия 

Русева, иск по чл. 55 от ЗЗД. Делото е изпратено от РС – Котел по подсъдност, 

постъпило в ЯРС на 14.03.2012 г. на която дата е извършено случайното 

разпределение. С разпореждане от 19.03.2012 г. съдът е образувал делото, 

оставил е ИМ без движение с указания и срок за изпълнение. На 03.04.2012 г. е 

постъпила молба-уточнение, отново оставена без движение с указания. На 

19.04.2012 г. е постъпила молба с изпълнени указания. На 20.04.2012 г. е 

постановено определение по чл. 220, ал. 1 ГПК – конституирано е трето лице – 

помагач (двама), съдът е указал да се изпрати препис от ИМ за становище в 1-

месечен срок. Изпратени са съобщения с препис от определението от 

20.04.2012 г., връчено на ответника на 24.04.2012 г., на двете лица-помагачи на 

02.05.2012 г. Отговор на ИМ е депозиран на 10.02.2012 г. в регистратурата на 

РС – Котел, преди изпращане на делото в РС – Ямбол. На 14.05.2012 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад – 

допусната е СТЕ и СИЕ. На 18.05.2012 г. е постъпила молба от ответника с 

която е възразил срещу проекта за доклад. С определение от 23.05.2012 г. 

съдът е уважил молбата, отменил е определението си от 14.05.2012 г. в частта, 

с която е изготвен проект за доклад, изготвен е нов проект за доклад, връчен на 

страните. Първото с. з. е проведено на 20.06.2012 г. – приета е СИЕ, отложено 

по доказателствата, включително за изготвяне на СТЕ. В с. з. на 13.07.2012 г. е 

приета СТЕ, съдът, с оглед изявлението на страните за постигане на спогодба е 

отложил делото за 03.10.2012 г., на която дата е проведено с. з. – страните не са 

постигнали извънсъдебна спогодба, съдът е дал ход по същество, решението е 

постановено на 04.10.2012 г.; 

- гр. д. № 526/2012 г. /съдия Галина Вълчанова/ е образувано на 

01.03.2012 г. по искова молба по чл. 327, ал. 1 от ТЗ, чл. 79, чл. 86 от ЗЗД, 

постъпила на 23.02.2012 г. Делото е разпределено на докладчик на 24.02.2012 

г. С разпореждане от 24.02.2012 г. са дадени указания за отстраняване на 

нередовности, за които ищецът е уведомен на 28.02.2012 г. Разпореждане по 

чл. 131 от ГПК е изписано върху исковата молба на 01.03.2012 г. Ответникът е 

уведомен със съобщение от 02.03.2012 г., получено на 08.03.2012 г. и 

съдържащо указанията по чл. 131 и сл. от ГПК. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 11.04.2012 г., съдът е взел отношение по 

доказателствените искания и насрочил делото в открито съдебно заседание за 

14.05.2012 г. Съобщения за страните са изпратени на 12.04.2012 г., съответно 

са уведомени на 18 и 20.04.2012 г. На 10.05.2012 г. е постъпила молба от 

страните за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. 

Производството е спряно по съгласие на страните с протоколно определение от 

14.05.2012 г. С определение от 30.11.2012 г. съдът е прекратил производството 

по делото на основание чл. 231, ал. 1 от ГПК; 
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  - гр. д. № 451/2012 г. /съдия Галина Вълчанова/ е образувано на 

22.02.2012 г. по искова молба по чл. 50 от СК, постъпила на 21.02.2012 г. 

Производството е насрочено в първо открито съдебно заседание за 05.03.2012 

г. С разпореждане от 01.03.2012 г. съдът е отложил и насрочил делото за нова 

дата – 23.04.2012 г., обосновано с неотложни служебни ангажименти на 

съдията-докладчик. На 18.04.2012 г. страните са депозирали молба за спиране 

на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. Определение в този 

смисъл е постановено в закрито заседание на 24.04.2012 г., един ден след 

насроченото открито съдебно заседание. Същевременно по делото липсва 

протокол за проведено открито съдебно заседание от 23.04.2012 г. С 

определение от 06.11.2012 г. съдът е прекратил производството по делото на 

основание чл. 231, ал. 1 от ГПК; 

  - гр. д. № 430/2012 г. /съдия Валентина Петрова, след това съдя 

Весела Спасова/ е образувано на 21.02.2012 г. по искова молба чл. 69 от ЗН и 

чл. 34 от ЗС, постъпила на 20.02.2012 г. С разпореждане от 21.02.2012 г. съдът 

е дал указания за вписване на исковата молба, но макар и оставено без 

движение, съдът е образувал делото на тази дата. Указанията на съда са 

изпълнени с молба от 23.02.2012 г. Подробно разпореждане по чл. 131 от ГПК 

е постановено на 24.02.2012 г. от съдия Валентина Петрова. С определение по 

чл. 140 от ГПК, постановено на 04.04.2012 г. от съдия Весела Спасова, съдът е 

насрочил първо открито съдебно заседание за 02.05.2012 г., приел 

доказателства по опис и приканил страните към спогодба. В съдебно заседание 

от 02.05.2012 г. съдът е направил доклад по делото по чл. 146 от ГПК отложил 

производството за 23.05.2012 г., след като е дал възможност за представяне на 

удостоверение за сключен брак между ищците. В съдебно заседание от 

23.05.2012 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за решаване. 

Решение по първа фаза на делбата е постановено на 20.06.2012 г. Решението е 

обжалвано с частна жалба в частта за разноските, оставена без разглеждане от 

Ямболският окръжен съд с определение от 06.12.2012 г., който е приел, че 

същата има характер на молба за изменение на решението в обжалваната част. 

В производството по втора фаза на делбата са проведени съдебни заседания на 

19.09.2012 г. и на 17.10.2012 г., на която дата е даден ход по същество. 

Съдебно решение е постановено на 18.10.2012 г.; 

  - гр. д. № 10/2012 г. /съдия Атанас Атанасов/ е образувано на 

03.01.2012 г. по чл. 422 от ГПК по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила 

на 30.12.2011 г. С разпореждане по чл. 131 от ГПК от 03.01.2012 г. съдът е 

указал на ищеца възможността да иска неприсъствено решение, в случай че в 

едномесечен срок не постъпи писмен отговор и в първото открито съдебно 

заседание не се яви представител на ответника. Отделно разпореждане с 

указанията по чл. 131 от ГПК за ответника е постановено на същата дата. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 21.02.2012 г., съдът е съобщил 

на страните подробен проект за доклад по делото, приел е представените 

доказателства и е насрочил производството в открито съдебно заседание за 
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15.03.2012 г. С оглед предоставена възможност на ответник по делото за 

вземане на становище по направено от ищеца искане за спиране по чл. 229, ал. 

1, т. 1 от ГПК, съдът е отложил производството за 22.03.2012 г. Съгласие е 

депозирано на 19.03.2012 г. С определение от 19.03.2012 г. съдът е отменил 

протоколно определение за насрочване на съдебно заседание за 22.03.2012 г. и 

е спрял производството по делото. С определение от 10.10.2012 г. съдът е 

прекратил  производството по делото на основание чл. 231, ал. 1 от ГПК; 

  - гр. д. № 1070/2012 г. /съдия Весела Спасова/ е образувано на 

23.04.2012 г. по искова молба, изпратена по подсъдност на 21.04.2012 г. от 

Районен съд - Елхово след направено възражение от ответниците с писмения 

отговор. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 23.04.2012 г., съдът 

е приел представените доказателства, приканил е страните към спогодба и 

насрочил открито съдебно заседание за 16.05.2012 г. В съдебно заседание от 

тази дата съдът е направил доклад на делото по чл. 146 от ГПК, допуснал е 

свидетели на ищеца, във връзка с направено искане за откриване на 

производство по оспорване на документ, назначил е съдебна експертиза и 

отложил делото за 18.06.2012 г. За събиране на доказателства, делото е 

отложено за 12.09.2012 г., на която дата е даден ход по същество. Решение по 

делото е постановено на 21.09.2012 г.  

  

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Основните причини производството по делата да продължи над 3 

месеца са обективни: 1. спиране на производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК – по съгласие на страните; 2. изразено в с. з. становище от страните за 

постигане на извънсъдебна спогодба, което е причина съдът да насрочи с. з. 

след по-дълъг период от време; 3. насрочване на с. з. след периода на 

съдебната ваканция; 4. характера на производството – делба, приключила и по 

втората фаза на производството. 

Спрените производства по съгласие на страните, са прекратявани 

на осн. чл. 231, ал. 1 ГПК - с изтичане на 6-месечния срок за възобновяване на 

производството.  

Част от делата са образувани в деня на подаване на ИМ или на 

следващия ден (независимо дали исковата молба е редовна или са 

констатирани нередовности), а останалите дела са образувани след 

отстраняване на констатираните от съда нередовности на ИМ.  

Разпореждането на съда по чл. 129, респективно по чл. 131 ГПК е 

постановявано най-често в деня на докладването на делото на съдията - 

докладчик или в рамките до 2 дни. Определението по чл. 140 ГПК е 

постановявано между 1 – 6 дни след изтичане срока за отговор на ИМ.  

Първото по делото заседание е провеждано в срок от 20 дни до 

месец и половина, считано от постановяване на определението по чл. 140 ГПК. 

При отлагане на делото с. з. са насрочвани след 20 дни до месец и половина, а 
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в случаите на предстоящата съдебна ваканция, както и при изразено в с. з. 

желание на страните за постигане на извънсъдебна спогодба - след около 2 

месеца, два месеца и половина. Съдиите преимуществено са се произнасяли по 

доклада в деня на постъпването на книжата или до 3 дни като изключение 

прави периодът на съдебната ваканция.  

 

 

  2. Образувани искови производства в периода 01.01.2012 г. – 

30.06.2012 г. и неприключили към 31.12.2012 г. 

          

 От изготвена за нуждите на проверката справка се установи, че от 

образуваните през първото полугодие дела 39 не са приключили към  

31.12.2012 г.  

 Проверката на случайно избрани дела, установи:  

 - гр. д. № 364/2012 г., обр. на 15.02.2012 г., на доклад на съдия 

Петрова, след това съдия Спасова, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 

10.02.2012 г. и с разпореждане от с. д. е изискано частно гр. д. № 3860/2011 г. – 

заповедно производство. С разпореждане от 15.02.2012 г. е постановено да се 

изпати препис от ИМ на ответника за отговор, дадени са указания на страните. 

Съобщенията са изпратени на 16.02.2012 г., връчено на ищеца на 27.02.2012 г., 

на ответника (в с. Крумово) е върнато в цялост с отбелязване от 05.07.2012 г., 

че лицето е починало. С разпореждане от 06.07.2012 г. е изпратено съобщение 

до кмета на с. Крумово, с което е разпоредено да се изпратят личните данни на 

връчителя за санкционирането му, поради несвоевременно връщане на 

призовката.  С определение от 06.07.2012 г. съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК. В указания 6-месечен срок ищецът не е 

посочил наследници на ответника и адрес за призоваване, поради което с 

определение от 07.02.2013 г. съдът е прекратил производството по делото; 

 - гр. д. № 1000/2012 г., обр. на 10.04.2012 г., на доклад на съдия 

Русева, облигационен иск. Делото е изпратено от ОС – Ямбол, постъпило в РС 

– Ямбол на 22.03.2012 г. На 23.03.2012 г. е извършено разпределението на 

делото. С разпореждане от 26.03.2012 г. съдът е оставил ИМ без движение, 

поради констатирана нередовност като е дал указания и срок за изпълнение. На 

10.04.2012 г. е постъпила молба-уточнение и с разпореждане от с. д. е 

постановено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор по чл. 131 

ГПК. Съобщението е изпратено на 11.04.2012 г., връчено на 17.04.2012 г., а 

отговора е представен на 18.05.2012 г. С разпореждане от 18.05.2012 г. съдът е 

указал на ответника да представи молба-уточнение, с която да посочи правния 

интерес от привличане на трето лице - помагач, както и да представи преписи 

от отговора за ищците. Съобщение до ответника е изпратено на 21.05.2012 г., 

връчено на 13.06.2012 г. На 19.06.2012 г. е представена молба-уточнение от 

ответника. На 20.06.2012 г. е постановено определение по чл. 220, ал. 1, изр. 2-

ро ГПК, с което съдът е оставил без уважение искането за привличане на трето 
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лице – помагач на ответника. С определение от 14.08.2012 г. съдът отново е 

оставил ИМ без движение. На 25.09.2012 г. е постъпила молба-уточнение. С 

Определение № 1910 от 25.09.2012 г. съдът е прекратил производството по 

делото в една част - обжалвано. С определение от 30.11.2012 г. постановено по 

в. ч. гр. д. № 423/2012 г. по описа на ЯОС, съдът е отменил определението за 

прекратяване и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените 

действия. Делото е постъпило в ЯРС на 03.12.2012 г. С разпореждане от 

03.12.2012 г. съдът е постановил да се връчи препис от молбата-уточнение на 

ответника за отговор в едноседмичен срок. Съобщението е изпратено на 

04.12.2012 г., връчено на 17.12.2012 г. – не е представен отговор. На 03.01.2013 

г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад, 

допусната е СИЕ. Първото с. з. е проведено на 06.02.2013 г. – прието е 

заключението на в. л., разпитан е свидетел и с оглед твърденията и 

уточненията дадени от ищцовата страна, съдът е оставил ИМ без движение с 

указания и 20-дневен срок за изпълнение. На 28.02.2013 г. е постъпила молба – 

уточнение, приложена към дело с разпореждане от с. д. Към момента на 

проверката (12.03.2013 г.) няма разпореждане на съда; 

- гр. д. № 1044/2012 г., обр. на 19.04.2012 г., на доклад на съдия 

Атанас Атанасов, иск по чл. 127, ал. 2 и чл. 143 от СК. ИМ е постъпила в съда 

на 12.04.2012 г., на 17.04.2012 г. е извършено разпределението с определен 

докладчик съдия Вълчанова. На 18.04.2012 г., поради заболяване на съдия 

Вълчанова, председателят на съда е разпоредил делото отново да се разпредели 

чрез програмата за случайно разпределение. С разпореждане от 19.04.2012 г. са 

дадени указания по чл. 238 и чл. 239 ГПК и на с. д. съдът е постановил да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщенията са изпратени на 

20.04.2012 г. като съобщението до ответника е върнато на 27.04.2012 г. с 

отбелязване, че лицето не живее в селото от дълги години. С разпореждане от 

27.04.2012 г. съдът е указал на ищеца да представи справка за адрес на 

ответника. На 09.05.2012 г. е постъпила молба за издаване на СУ, уважена с 

разпореждане от 10.05.2012 г. На 15.05.2012 г. е постъпила молба от ищцата с 

приложено писмо от общинска администрация – Ямбол, че лицето не е открито 

с посочените данни. С разпореждане от 16.05.2012 г. отново са дадени 

указания за представяне на справка за настоящ адрес на ответника. На 

21.05.2012 г. е постъпила молба от ищцата, с която моли съда да изиска 

служебно справка от община Горана Оряховица, тъй като същата няма 

материални възможност да се снабди лично с такива удостоверения. С 

разпореждане от 22.05.2012 г. съдът е изискал служебна справка за адресите на 

ответника, представени от община Горна Оряховица на 06.06.2012 г. На 

06.06.2012 г. е разпоредено да се изпратят книжата на посочения адрес. 

Съобщението е изпратено на 07.06.2012 г., върнато в цялост с отбелязване от 

19.06.2012 г., че лицето не живее на адреса. С разпореждане от 22.06.2012 г. е 

указано да се залепи уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК – залепено на 

28.06.2012 г. На 17.07.2012 г. е постановено определение за изпращане на 
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искане до АК – Ямбол за определяне на адвокат - особен представител. На 

08.08.2012 г. е представена молба с вносна бележка за внесен депозит за 

особения представител, на 10.09.2012 г. е изпратено искане до АК – Ямбол. На 

04.10.2012 г. е постъпило уведомително писмо от АК – Ямбол, на с. д. е 

постановено определение за назначаване на особен представител и изпращане 

на препис от ИМ за отговор. Съобщението е изпратено на 05.10.2012 г., 

връчено на 08.10.2012 г. и на 07.11.2012 г. е постъпил отговор на ИМ. На 

08.11.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

за доклад. Първото с. з. е проведено на 06.12.2012 г., даден е ход по същество 

на делото, съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 04.01.2013 г. 

Решението е постановено на 04.01.2013 г.;  

- гр. д. № 536/2012 г. /съдия Светла Димитрова/ е образувано на 

02.03.2012 г. по искова молба, изпратена по подсъдност на 01.03.2012 г. от 

Окръжен съд - Ямбол. С определение от 02.03.2012 г. съдът е оставил 

производството без движение за внасяне на държавна такса по предявен 

насрещен иск от ответника. Съобщение с указанията на съда е изпратено на 

05.03.2012 г. и е получено на 09.03.2012 г. Молба в изпълнение на указанията е 

депозирана на 12.03.2012 г. С разпореждане от 16.03.2012 г. по чл. 211 от ГПК 

съдът е разпоредил да се изпрати на ищеца препис от насрещната искова молба  

и възможността за писмен отговор по същата. Съобщение в този смисъл е 

изпратено на 19.03.2012 г. и е получено на 27.03.2012 г. от пълномощник. 

Писмен отговор е депозиран на 02.05.2012 г. (30.04.2012 г. е бил почивен ден). 

С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 15.05.2012 г., съдът е взел 

отношение по доказателствените искания на страните и е насрочил делото в 

открито съдебно заседание за 22.06.2012 г. В с. з. на 22.06.2012 г. съдът е 

направил доклад на делото по чл. 146 от ГПК, назначил е съдебно-техническа 

експертиза и е отложил делото за 27.09.2012 г. /след съдебната ваканция/. На 

21.09.2012 г. е постъпила молба от вещото лице, с която уведомява съда, че не 

е в състояние за определената дата да изготви заключението си и иска отлагане 

за нова дата, като съдът съобрази, че ще отсъства от страната между 09 и 

14.10.2012 г. На 27.09.2012 г. съдът е отложил делото за 16.11.2012 г. По молба 

за допускане на обезпечение по чл. 389 от ГПК съдът се е произнесъл с 

определение от същата дата. В съдебно заседание от 16.11.2012 г. съдът е 

констатирал, че вещото лице, което присъства, не е изготвило заключение по 

поставените задачи в срок, с оглед на което производството е насрочено за 

25.01.2013 г. На тази дата делото е отложено за 15.03.2013 г. - във връзка със 

събиране на доказателствата е изискана справка от Окръжен съд - Ямбол, 

откъдето делото е изпратено по подсъдност. Съдът е посочил, че по 

направените искания и възражения ще вземе отношение в закрито съдебно 

заседание - делото е забавено поради съвпадане на периодите на насрочване на 

открити съдебни заседания със съдебната ваканция, както и поради 

несвоевременно изготвяне на допусната експертиза от вещото лице, станало 

причина за отлагане на две съдебни заседания. При второто отлагане, във което 
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вещото лице не е посочило причини за забавеното изготвяне на експертизата, 

съдът не е взел отношение по несвоевременното й депозиране; 

  - гр. д. № 1001/2012 г. /съдия Галя Русева/ е образувано на 

11.04.2012 г. по искова молба, постъпила на 24.01.2012 г. Делото е 

разпределено на случаен избор на 25.01.2012 г. С разпореждане от тази дата 

съдът е оставил производството без движение за отстраняване на констатирани 

нередовности. Съобщение за указанията на съда е изпратено на 26.01.2012 г. и 

е получено на 06.02.2012 г. В изпълнение на указанията е представена молба на 

10.02.2012 г. С ново разпореждане от тази дата съдът отново е оставил 

производството без движение, съобщено на страната на 22.02.2012 г. със 

съобщение, изпратено на 14.02.2012 г. Без движение е оставено на 01.03.2012 г. 

и на 19.03.2012 г., като на втората дата указанията са били за представяне на 

препис от исковата молба за ответника. Втори път указание в този смисъл е 

дадено на 28.03.2012 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

11.04.2012 г. във връзка с уведомяване на ответната страна са давани указания 

на ищеца за предоставяне на справка за постоянен и настоящ адрес. С 

разпореждане от 11.06.2012 г. съдът е удължил срока за изпълнение на 

указанията. С определение от 26.06.2012 г. съдът е върнал исковата молба, 

предявена срещу единия от ответниците и е прекратил производството в тази 

му част. С определение от 02.08.2012 г., постановено по гр. д. № 282/2012 г., 

Ямболският окръжен съд е потвърдил определението за прекратяване на 

първоинстанционния съд. С определение от 14.12.2012 г. Върховният 

касационен съд, с определение постановено по ч. гр. д. № 650/2012 г., е 

оставил без разглеждане частна жалба срещу определението на Ямболския 

окръжен съд. Последното е обжалвано с друга касационна жалба, върната с 

определение на същия съдебен състав от 14.12.2012 г. Делото е върнато на 

Районен съд - Ямбол на 25.01.2013 г. С определение от 04.02.2013 г. съдът е 

прекратил производството по делото и върнал исковата молба, предявена по 

отношение и на другия ответник, поради неизпълнение на указания от 

13.07.2012 г. За прекратителното определение страната е уведомен на 

13.02.2013 г. със съобщение, изпратено на 04.02.2013 г.; 

 - гр. д. № 1542/2012 г. /съдия Галина Вълчанова/ е образувано на 

11.06.2012 г. по искова молба за делба, постъпила в съда на 17.05.2012 г. 

Делото е разпределено на случаен избор на 18.05.2012 г., видно от протокола, 

удостоверяващ избора на съдия. Производството по делото е оставено без 

движение с разпореждане от 18.05.2012 г., доведено до знанието на ищеца на 

29.05.2012 г. със съобщение, изпратено на 18.05.2012 г. Молба в изпълнение на 

указанията е депозирана на 04.06.2012 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 11.06.2012 г. като същото е изписано върху първата страница 

на исковата молба. Препис от исковата молба е получен от ответника на 

18.06.2012 г. Отговор на исковата молба е депозиран на 18.07.2012 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 29.08.2012 г., съдът е взел 

отношение по доказателствата и е насрочил производството в открито съдебно 
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заседание за 01.10.2012 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е направил 

доклад на делото по чл. 146 от ГПК и дал ход по същество. Решение по първа 

фаза на делбата е постановено на 05.10.2012 г. Делото е продължило във втора 

фаза с насрочване на производството в открито заседание за 12.11.2012 г. Ново 

съдебно заседание е насрочено за 10.12.2012 г. С молба от 07.12.2012 г. вещото 

лице е представило изготвено заключения и дало обяснения за късното му 

представяне. Следващо съдебно заседание по делото е насрочено за 21.01.2013 

г., когато е поставена допълнителна задача на вещото лице. В с. з. на 

11.02.2013 г. процесуалният представител на ищеца е направил изявление за 

късно внасяне на депозита за допуснатата експертиза, с оглед на което делото е 

отложено за 04.03.2013 г. За вземане на становище от главния архитект на 

община Стралджа по проект, представен от вещото лице, делото е насрочено за 

25.03.2013 г.  

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Обективни причини за неприключване на производствата са: 

оставяне на ИМ без движение, понякога по 2 - 3 пъти, което е и причина някои 

от делата да се образуват близо 3 месеца след подаването на ИМ; спиране на 

производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК – смърт на страна; обжалване 

определение на съда пред ОС – Ямбол, а в някои случаи и обжалване на 

определение на ОС – Ямбол пред ВКС; установяване адрес на ответник, 

включително и служебно от съда и връчване на съобщение по реда на чл. 47, 

ал. 1 ГПК – залепване на уведомление и провеждане на процедура за 

назначаване на особен представител; насрочване на съдебни заседания за след 

периода на съдебната ваканция, което в повечето от проверените дела е след 

около 3 месеца; отлагане на съдебни заседания по доказателствата; делбено 

производство, продължило и по втора фаза.  

Субективни причини за неприключване на производствата са: 

несвоевременно върнато съобщение от връчителя – съобщението е върнато по 

делото 5 месеца след изпращането му; отлагане на с. з. по молба на вещо лице 

– невъзможност за изготвяне на заключение в посочения срок, както и отлагане 

на с. з. поради неизготвено в срок заключение.  

Проверката констатира, че разпореждането на съда по чл. 129, 

респективно по чл. 131 ГПК е постановявано най-често в деня на разпределяне 

на делото или в рамките на 1 до 3 дни. Определението по чл. 140 ГПК е 

постановявано с изтичане срока за отговор на исковата молба, като изключение 

се констатира по две дела – по едното делото, съдът е постановил 

определението по чл. 140 ГПК 13 дни след изтичане срока за отговор, а по 

второто делото - 40 дни след изтичане срока за отговор - обективна причина е 

ползването на годишния отпуск от съдията – докладчик. Първото с. з. е 

провеждано след около 1 месец, с изключение на периода на съдебната 



 17 

ваканция. При отлагане на делото най-често е насрочвано с. з. за след месец, 

месец и половина, а по време на съдебната ваканция – след около 3 месеца. 

Съдиите са се произнасяли по доклада в рамките на 1 - 3 дни от постъпването 

на книжата. 

 

 

  3. Образувани искови производства в периода 01.07.2012 г. – 

31.12.2012 г. и неприключили към 11.03.2013 г. (момента на извършване на 

проверката).  

 

  Проверката на случайно избрани дела установи: 

  - гр. д. № 2011/2012 г., обр. на 07.08.2012 г., на доклад на съдия 

Атанасов, иск по чл. 59, ал. 9 и чл. 123, ал. 2 СК. ИМ е постъпила на 05.07.2012 

г. и с разпореждане от 06.07.2012 г. е оставена без движение с указания. С 

молба от 01.08.2012 г. е поискано удължаване на срока, уважена с 

разпореждане от 02.08.2012 г. с 2 седмици. На 06.08.2012 г. е постъпила молба 

с изпълнени указания, на 07.08.2012 г. е постановено разпореждане за 

изпращане на препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е 

изпратено на 08.08.2012 г., връчено на 14.08.2012 г. На 14.09.2012 г. е постъпил 

отговор на ИМ и е предявен насрещен иск. С разпореждане от 17.09.2012 г. 

насрещната ИМ е оставена без дв. с указания. На 18.09.2012 г. е изпратено 

съобщение, връчено на 26.09.2012 г. С определение от 29.10.2012 г. съдът е 

оставил без уважение искането за приемане за разглеждане в едно 

производство предявения насрещния иск, разделил е производството като по 

предявеният насрещен иск съдът е постановил да се докладва на председателя 

за образуване на ново производство. Изготвен е проект за доклад. Първото с. з. 

е проведено на 22.11.2012 г., отложено по доказателствата за 14.03.2012 г.; 

  - гр. д. № 2433/2012 г., обр. на 17.09.2012 г., на доклад на съдия 

Вълчанова, иск по чл. 318 ТЗ. ИМ е подадена на 04.09.2012 г. и с разпореждане 

от с. д. е оставена без движение с указания. На 05.09.2012 г. е изпратено 

съобщение, връчено на 12.09.2012 г. На 14.09.2012 г. е представена молба-

уточнение, на 17.09.2012 г. е постановено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 18.09.2012 г., върнато в 

цялост с отбелязване от 07.11.2012 г., че лицето е починало. С разпореждане от 

16.11.2012 г. е указано на ищеца да представи доказателство за смъртта на 

представителя на ЕТ. Съобщението е изпратено на 19.11.2012 г., връчено на 

21.11.2012 г. На 22.11.2012 г. е постъпила молба за издаване на СУ, изд. на 

28.11.2012 г. и на същата дата е постъпила молба за удължаване на срока. На 

06.12.2012 г. е постъпило удостоверение за наследници на ответника. С 

определение от 06.12.2012 г. съдът е конституирал наследниците (трима) на 

починалия ответник и е постановил да се уведомят по реда на чл. 131 ГПК. 

Съобщенията са изпратени на 07.12.2012 г., две са връчени на 07.01.2013 г. и 

едно е връчено на 21.01.2013 г. На 05.02.2013 г. е постъпил отговор от тримата 
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ответници, както и възражение за подсъдност. С определение от 22.02.2013 г. 

съдът е прекратил производството по делото и го е изпратил на РС – София по 

подсъдност. Съобщение до ищеца е изпратено на 25.02.2013 г., връчено на 

05.03.2013 г. Към момента на проверката (12.03.2013 г.) не е постъпил ч. 

жалба. Предстои изпращане на делото на СРС по подсъдност; 

 - гр. д. № 2886/2012 г., обр. на 25.10.2012 г., на доклад на съдия 

Димитрова, иск по чл. 79 ЗЗД. ИМ е постъпила на 10.10.2012 г., 

разпределението е извършено на с. д. С разпореждане от 10.10.2012 г. ИМ е 

оставена без движение. На 22.10.2012 г. е представена молба с изпълнени 

указания, на 25.10.2012 г. е постановено разпореждане за изпращане на препис 

от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 26.10.2012 г., 

върнато в цялост с отбелязване от 12.11.2012 г., че лицето не живее на 

посочения адрес. С разпореждане от 14.11.2012 г. е указано на ищеца да 

представи удостоверение за настоящ и постоянен адрес на ответника. На 

28.11.2012 г. е постъпила молба за издаване на СУ, изд. е на 30.11.2012 г. На 

03.12.2012 г. е постъпила молба с удостоверение за адрес на ответника, на 

05.12.2012 г. е разпоредено да се изпати препис от ИМ на ответника – чл. 131 

ГПК. На 06.12.2012 г. е изпратено съобщение, върнато в цялост с отбелязване, 

че лицето не е намерено. На 10.01.2013 г. е залепено уведомление, на 

24.01.2013 г. призовката е връчена на ответника в канцеларията на ЯРС. На 

25.02.2013 г. е депозиран отговор на ИМ и насрещен иск. С разпореждане от 

26.02.2013 г. е постановено да се изпрати препис от насрещния иск на ищеца за 

отговор в месечен срок. Съобщението е изпратено на 27.02.2013 г., към 

момента на извършване на проверката (12.03.2013 г.) отрязъкът не е върнат по 

делото; 

- гр. д. № 1731/2012 г. /съдия Светла Димитрова/ е образувано на 

04.07.2012 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, депозирана в съда на 

22.06.2012 г.  Делото е разпределено на 22.06.2012 г., видно от протокола, 

удостоверяващ електронния избор на съдия. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 04.07.2012 г. Препис от исковата молба е получен от ответника 

на 11.07.2012 г. със съобщение, изпратено на 05.07.2012 г. Отговор на исковата 

молба е депозиран на 08.08.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 17.09.2012 г., съдът се е произнесъл по доказателствените 

искания на страните и е насрочил производството в открито заседание за 

02.11.2012 г. На тази дата е даден ход на делото, открито е производство по 

оспорване истинността на документ и производството по делото е спряно на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК във връзка с преписка, вх. № 2711/2012 г. 

на Ямболската районна прокуратура. Сведения относно нейното движение са 

изисквани с писма от 09.01.2013 г. и 22.01.2013 г. Заверено копие на 

преписката е постъпило в Ямболски окръжен съд на 25.01.2013 г. 

Производството по делото е възобновено с определение от 31.01.2013 г. С 

друго разпореждане от тази дата производството е оставено без движение за 
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внасяне на държавна такса. С определение от 21.02.2013 г. делото е насрочено 

в открито заседание за 29.03.2013 г.; 

  - гр. д. № 2432/2012 г. /съдия Галя Русева/ е образувано на 

14.09.2012 г. по искова молба по чл. 240 от ЗЗД, депозирана в съда на 

13.09.2012 г. С кратко разпореждане от 14.09.2012 г. съдът е указал да се 

изпрати съобщение по чл. 131 от ГПК на ответника. На 09.10.2012 г. 

съобщението е върнато в цялост с отбелязване, че лицето не живее на адреса, а 

новият е неизвестен. Ново уведомление от 15.10.2012 г. е върнато с 

отбелязване, че лицето от 7 години не живее на адреса. С разпореждане от 

30.10.2012 г. съдът е дал указания на ищеца да представи адресна справка за 

ответника, връчено на 06.11.2012 г. С определение от 09.11.2012 г., съдът, на 

основание чл. 63, ал. 2 от ГПК е удължил срока за изпълнение на указанията и 

издал съдебно удостоверение. На 22.11.2012 г. е издадено ново съдебно 

удостоверение, с посочено ЕГН на ответника. На 04.12.2012 г. е представена от 

ищеца справка са постоянен и настоящ адрес на ответника, за който съдът е 

констатирал на 05.12.2012 г., че съвпада с адреса, на който лицето вече 

безуспешно е призовавано. С разпореждане от тази дата съдът е указал на 

ищеца да внесе разноски за особен представител. На 19.12.2012 г. 

процесуалният представител на ищеца е поискал удължаване на срока, уважена 

с определение от 19.12.2012 г. С разпореждане от 02.01.2013 г. съдът е върнал 

исковата молба, след като е приел, че срокът, указан на страната е изтекъл на 

27.12.2012 г.  Разпореждането е обжалвано с частна жалба, потвърдено от 

Ямболски окръжен съд с определение от 07.02.2013 г. по ч. гр. д. № 62/2013 г. 

Делото е върнато на първоинстанционния съд на 20.02.2013 г.; 

  - гр. д. № 2533/2012 г. /съдия Марина Христова/ е образувано на 

26.09.2012 г. по искова молба по чл. 108 от ЗС, постъпила на 16.07.2012 г. 

Производството е администрирано с разпореждане от 17.07.2012 г. Указания за 

отстраняване на констатирани нередовности са давани с разпореждане от 

14.08.2012 г., за които ищецът е уведомен на 23.08.2012 г. На 29.08.2012 г. е 

депозирана молба от ищеца във връзка с разпорежданията на съда. С 

разпореждане от 03.09.2012 г. съдът е оставил отново производството без 

движение, доведено до знанието на ищеца на 17.09.2012 г. със съобщение 

изпратено на 03.09.2012 г. Подробно разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 26.09.2012 г. До деветимата ответници са изпратени преписи от 

исковата молба със съобщения от 27.09.2012 г., едно от които е получено на 

19.11.2012 г. Последният писмен отговор е депозиран на 19.12.2012 г. Преди 

това, на 29.10.2012 г. е депозиран писмен отговор и насрещен иск от двама от 

ответниците, оставен без движение от съда с разпореждане от 01.11.2012 г. С 

разпореждане от 18.12.2012 г. съдът, на основание чл. 131 от ГПК е извършил 

администриране на производството във връзка с депозирания насрещен иск. 

Ищецът е получил препис от същите на 21.12.2012 г. Отговор на насрещния 

иск е депозиран на 21.01.2013 г. С разпореждане от 25.01.2013 г. съдът е 

оставил без движение насрещния иск. Указанията са изпълнени с молба от 



 20 

28.02.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 11.03.2013 г., 

съдът е взел отношение по доказателствените искания и е насрочил 

производството в открито заседание за 16.04.2013 г.; 

  - гр. д. № 3250/2012 г. /съдия Галя Русева/ е образувано на 

27.11.2012 г. по искова молба по чл. 150 от СК, постъпила на 26.11.2012 г. 

Производството е по реда на чл. 310 и сл. от ГПК. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на 27.11.2012 г. Съобщение с препис от исковата молба е 

изпратено на 28.11.2012 г., върнато в цялост на 06.12.2012 г. с отбелязване, че 

на посочения адрес няма апартамент с този номер, а лицето е непознато на 

живеещите там. С разпореждане от 12.12.2012 г. съдът е указал на ищеца да 

представи адресна справка за ответника. Ищецът, с молба от 19.12.2012 г., е 

поискал в тази връзка издаване на съдебно удостоверение. Срокът за 

изпълнение на указанията е удължен с разпореждане от 27.12.2012 г. В 

изпълнение на указанията е депозирана молба на 03.01.2013 г. като на тази дата 

съдът отново е дал указания по чл. 131 от ГПК. С ново съобщение от 

01.02.2013 г., препис от исковата молба е получен от ответника на 06.02.2013 г. 

С определение по чл. 312 от ГПК съдът е насрочил производството по делото в 

открито съдебно заседание за 26.03.2013 г. Производството е образувано в края 

на годината и поради проблем с уведомяването на ответника не е приключило 

към момента на проверката. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

 Причините за образуваните след 01.07.2012 г. и неприключили към 

момента на проверката производства са обективни: оставяне на исковата молба 

без движение, понякога многократно; предявяване на насрещен иск и 

провеждане на процедура по отстраняване на констатирани нередовности по 

насрещния иск, както и връчването му за отговор; установяване адрес на 

ответник и прилагане разпоредбата на чл. 47, ал. 1 ГПК – залепване на 

уведомление; установяване на наследници на починал ответник и 

конституирането им; спиране на производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 

ГПК; връчване на препис от ИМ на деветима ответници, изискващо повече 

време за провеждане на процедура по размяна на книжа – чл. 131 ГПК; 

отлагане на съдебни заседания по доказателствата. 

Проверката установи, че разпореждането на съда по чл. 129, 

респективно по чл. 131 ГПК е постановявано най-често в деня на разпределяне 

на делото. Определението по чл. 140 ГПК е постановявано с изтичане срока за 

отговор на исковата молба, изключение се установи по две дела като по едното 

дело съдът е постановил определението по чл. 140 ГПК 11 дни след изтичане 

на срока за отговор, а по второто  - след един месец, което съвпада с периода 

на съдебната ваканция. Първото с. з. е провеждано след около 1 месец, с 

изключение на едно дело, по което първото съдебно заседание е проведено 

след месец и половина от датата на постановяване на определението по чл. 140 
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ГПК. Съдиите са се произнасяли по доклада в рамките на 1 до 3 дни от 

постъпването на книжата. 

 

 

 4. Образувани дела преди 01.01.2011 г. и неприключили към 

31.12.2012 г.  

 

Образуваните преди 01.11.2011 г. и неприключили към 31.12.2012 

г. дела са 29 като повечето от тях са с предмет делба.  

Проверката на случайно избрани дела установи: 

    - гр. д. № 1667/2003 г., обр. на 18.12.2003 г., на доклад на съдия 

Вълчанова, делба. Производството е по реда на ГПК (отм.). На 15.07.2005 г. е 

постановено решение по първа фаза на делбата - обжалвано. С решение от 

06.01.2006 г., постановено по в. гр. д. № 483/2005 г. по описа на ОС – Ямбол, 

съдът е оставил в сила решението на първоинстанционния съд – обжалвано. С 

решение 19.12.2006 г., постановено по гр. д. № 362/2006 г. по описа на ВКС, 

съдът е отменил въззивното решение в една част и е върнал делото на ОС – 

Ямбол за ново разглеждане от друг състав. Съдът е оставил в сила решението в 

останалата част. С решение от 10.04.2007 г. постановено по в. гр. д. № 15/2007 

г. по описа на ОС – Ямбол, съдът е отменил решението на 

първоинстанционния съд в една част, а в останалата част е влязло в сила, тъй 

като не е обжалвано. На 29.06.2007 г. делото е върнато в РС – Ямбол и с 

разпореждане от с. д. е насрочено по втора фаза на делбата за 08.10.2007 г. В с. 

з. на 17.03.2008 г. съдът е констатирал, че въпреки предупреждението към 

страните за внасяне на депозит за в. л., същите не са сторили това, поради 

което е постановил предаване на делото в архив, до внасяне на определения от 

съда депозит;  

  - гр. д. № 980/2005 г., обр. на 06.06.2005 г., на доклад на съдия 

Периклиева, след това съдия Спасова, след това съдия Петрова, иск за делба. 

Производството е по реда на ГПК (отм.). На 31.10.2007 г. е постановено 

решението по първа фаза на делбата - обжалвано. С решение от 21.01.2008 г. 

постановено по в. гр. д. № 527/2007 г. по описа на ОС – Ямбол, съдът е оставил 

в сила решението на първоинстанционния съд – обжалвано. С решение от 

12.05.2009 г. постановено по гр. д. № 1747/2008 г. по описа на ВКС, съдът е 

оставил в сила решението на въззивния съд. Делото е върнато в РС – Ямбол на 

11.05.2009 г. С разпореждане от 22.06.2009 г. делото е насрочено за 10.07.2009 

г. и отсрочено за 11.09.2009 г., когато е назначена СТЕ и е отложено. В с. з. на 

23.10.2009 г. съдът е констатирал, че в посочения срок не е внесен депозит за 

изготвяне на СТЕ в пълен размер, поради което е постановил, че внася делото в 

архив; 

  - гр. д. № 289/2008 г. /съдия Галина Вълчанова/ е образувано по 

реда на ГПК /отм./ на 25.02.2008 г. по искова молба за делба, постъпила на 

22.02.2008 г. В съдебни заседания от 07.04.2008 г. и 19.05.2008 г. не е даван 
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ход на делото, поради представяне на болнични листове от ответника. Делото е 

насрочено за 16.06.2008 г. и пренасрочено за 15.09.2008 г. с разпореждане на 

съда от 11.06.2008 г., поради участие на докладчика в семинар, организиран от 

НИП. Делото е отлагано по доказателства. С определение, постановено в 

закрито заседание от 04.11.2008 г. съдът е спрял производството поради 

наличие на преюдициален спор. Възобновено с определение от 06.12.2010 г. и 

е насрочено в открито заседание за 17.01.2011 г. като на тази дата е направено 

изявление за ново спиране от процесуален представител. С определение, 

постановено в закрито заседание от 24.01.2011 г. съдът е постановил спиране 

на производството по делото до окончателното приключване на гр. д. № 131 от 

2011 г. на ЯРС, за което съдебният състав е приел, че има обуславящ характер. 

Страните са уведомени за спиране на производството със съобщения, 

изпратени на 25.01.2011 г. С определението съдът е указал на деловодителят Б. 

Иванова да извършва периодични справки за хода на гр. д. № 131/2011 г. на 

Ямболския районен съд - по делото липсват данни, от които да е видно, че са 

правени справки за хода на преюдициалното производство; 

  - гр. д. № 1082/2009 г. /съдия Светла Димитрова/ е образувано на 

08.05.2009 г. по искова молба по чл. 59 от ЗЗД, постъпила на 07.05.2009 г. С 

определение, постановено в закрито заседание от 10.06.2009 г., съдът е спрял 

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

приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр. д. № 151/2008 г. на ЯРС. 

Определението за спиране е потвърдено с определение на Ямболския окръжен 

съд, постановено по в. ч. гр. д. № 260/2009 г., влязло в сила на 06.11.2009 г., на 

която дата Върховният касационен съд със свое определение е отказал да 

допусне касационно обжалване по ч. гр. д. № 550/2009 г. По делото са правени 

ежемесечни справки относно статуса на преюдициалния спор, послужил като 

основание за спиране; 

  - гр. д. № 2888/2009 г. /към момента на проверката съдия Галя 

Русева/ е образувано на 23.12.2009 г. по искова молба по чл. 108 от ЗС, 

постъпила на 12.12.2009 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

09.02.2010 г., съдът е насрочил открито съдебно заседание за 07.04.2010 г., на 

която дата е постановено спиране по съгласие на страните. С разпореждане от 

05.10.2010 г. съдът е възобновил производството и го е насрочил в открито 

заседание за 03.11.2010 г. С протоколно определение, постановено в 

насроченото открито съдебно заседание, съдът е спрял производството по 

делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК - до приключване на гр. д. № 

2676/2010 г. на Ямболския районен съд. С разпореждане от 17.11.2011 г. съдът 

е указал на деловодителя да извършва ежемесечни справки по гр. д. № 

627/2011 г. на Ямболския районен съд, след като е констатирал, че 

инцидентният установителен иск, първоначално предявен по гр. д. № 

2676/2010 г. е отделен в друго производство, образувано под горния номер. 

Правени са редовно справки за хода на преюдициалното дело; 
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 - гр. д. № 1338/2004 г. /съдия Г. Периклиева/ е образувано по 

искова молба за делба, депозирана на 19.04.2004 г. Решение по първа фаза на 

делбата е постановено на 30.12.2004 г., обжалвано пред Окръжен съд - Ямбол, 

който е постановил решение от 04.04.2005 г. по в. гр. д. № 86/2005 г. С 

определение, постановено в открито съдебно заседание от 12.02.2007 г., съдът 

е внесъл делото в архив, след като е констатирал, че не е внесен определения 

депозит за назначена съдебна експертиза; 

  - гр. д. № 815/2006 г. /съдия Г. Периклиева, съдия Галина 

Вълчанова/ е образувано по искова молба по чл. 27 от СК /отм./ и чл. 278 от 

ГПК /отм./, депозирана на 09.05.2006 г. Решение по първа фаза на делбата е 

постановено на 04.01.2007 г. С протоколно определение, постановено в 

съдебно заседание по втора фаза от 03.04.2007 г., съдът е спрял производство 

по чл. 182, б. „а” от ГПК /отм./., възобновено с определение от 19.10.2007 г. С 

протоколно определение от 03.11.2008 г. съдът е постановил делото да бъде 

внесено в архив, поради невнесен определения от съда депозит.  

   

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката констатира, че повечето от неприключилите 

производства са с предмет делба. По част от проверените дела се установи, че 

решенията по първа фаза на делбата са обжалвани пред ОС – Ямбол, а 

решенията на ОС – Ямбол са обжалвани пред ВКС, което допълнително е 

удължило производството. Част от делата, с предмет делба, са предадени в 

архива поради невнесен депозит за изготвяне на експертизи. Друга причина за 

неприключване на производства е спирането им на основание чл. 229, ал. 1, т. 

1 ГПК – съгласие на страните, както и на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – 

наличие на преюдициален спор като по едно от делата се установи, че не са 

извършвани справки за движението на обуславящото дело.  

 

 

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

първо ГПК 

                     

  От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК по делата, образувани през 2011 г. и 2012 г. и 

след извършена проверка по книгите за открити съдебни заседания, се 

констатира следното: 

  През 2011 г. по 25 дела не е спазен срокът регламентиран в чл. 235, 

ал. 5, изр. първо ГПК:  

  - по 15 дела просрочието е незначително - решението е обявено от 

3 до 7 дни след изтичане на месечния срок; 



 24 

  - по 5 дела решението е обявено в срок до 2 месеца след 

обявяването му за решаване – 2 дела на доклад на съдия Димитрова и 3 дела на 

доклад на съдия Русева; 

  - по 5 дела решението е обявено в срок до 3 месеца след 

обявяването му за решаване – всичките на доклад на съдия Светла Димитрова. 

 

  През 2012 г. съдиите преимуществено са обявявали съдебните 

решения в срока, предвиден в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК. В предоставена 

справка са отчетени 3 дела с постановени съдебни решения извън срока 

посочен в чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, при прегледа на които се установи: 

  - по 2 дела решението е обявено 4 дни след изтичане на месечния 

срок; 

  - по 1 дело решението е обявено 5 дни след изтичане на месечния 

срок. 

 

  От проверката на делата за 2011 г. се установи, че съдия Светла 

Димитрова е допуснала забава при обявяване на решенията общо по 7 дела, а 

съдия Русева е допуснала забава при обявяване на решенията по 3 дела.  

  От проверката на делата за 2012 г. се установи, че съдиите са 

спазвали срока, визиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК. 

 

 

 6. Дела, образувани по реда на чл. 310 ГПК – бързо 

производство 

 

                    През 2012 г. са разгледани 81 бр. дела, образувани по реда на чл. 

310 и сл. от ГПК. 

                   Проверката на случайно избрани дела, установи:                       

                    - гр. д. № 232/2012 г., обр. на 26.01.2012 г., на доклад на съдия 

Русева, издръжка. ИМ е постъпила на 25.01.2012 г., разпределението е 

извършено на 26.01.2012 г. С разпореждане от 26.01.2012 г. е постановено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 

30.01.2012 г., връчено на 09.02.2012 г. На 20.03.2012 г. е постановено 

определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по делото, връчен на 

страните. Първото с. з. е проведено на 11.04.2012 г., даден е ход по същество 

на делото, съдът е постановил, че ще се произнесе с решение в законния срок – 

не е посочена дата. Решението е постановено на 08.05.2012 г.;   

  - гр. д. № 378/2012 г., обр. на 16.02.2012 г., на доклад на съдия 

Вълчанова, иск по чл. 128 КТ. ИМ е постъпила на 16.02.2012 г. и на същата 

дата е извършено разпределението. С разпореждане от 16.02.2012 г. съдът е 

постановил да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението 

е връчено на 23.02.2012 г. На 26.03.2012 г. съдът (съдия Русева) е оставил ИМ 

без движение с указания. На 28.03.2012 г. е постъпила молба-уточнение. С 
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разпореждане без дата (съдия Атанасов) ИМ отново е оставена без движение. 

Съобщението е изпратено на 30.03.2012 г., връчено на 05.04.2012 г. На 

04.04.2012 г. и на 11.04.2012 г. са постъпили молби-уточнения. На 11.04.2012 г. 

е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по делото. На 

20.04.2012 г. е постъпила молба за спиране на производството по съгласие на 

страните и с определение от 03.05.2012 г. съдът е спрял производството на 

делото по чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 12.06.2012 г. е постъпила молба за 

възобновяване на производството и с определение от 13.06.2012 г. съдът е 

възобновил производството и го е насрочил. В първото с. з. на 02.07.2012 г. не 

е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на ответника. На 

10.07.2012 г. е постъпила молба от ищеца, с която е оттеглил иска си. С 

определение от 11.07.2012 г. съдът е констатирал, че е налице хипотезата на чл. 

232 ГПК, поради което е прекратил производството по делото; 

  - гр. д. № 1372/2012 г., обр. на 21.05.2012 г., на доклад на съдия 

Вълчанова, иск по чл. 150 СК. ИМ е постъпила на 19.05.2012 г., 

разпределението е извършено на 21.05.2012 г. На 21.05.2012 г. е постановено 

да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор – чл. 131 ГПК. 

Съобщението е изпратено на 21.05.2012 г., върнато в цялост с отбелязване от 

29.05.2012 г., че лицето не живее на посочения адрес. С разпореждане от 

30.05.2012 г. ИМ е оставена без движение с указания за представяне на 

доказателство за постоянен и настоящ адрес на ответника. Съобщението е 

изпратено на 30.05.2012 г., връчено на 05.06.2012 г. На 08.06.2012 г. е 

постъпила молба за издаване на СУ, изд. на 12.06.2012 г. На 14.06.2012 г. е 

представена молба с доказателства за адрес на ответника, на 14.06.2012 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на посочения адрес. На 15.06.2012 г. е 

изпратено съобщение, върнато в цялост с отбелязване от 25.06.2012 г., че 

лицето не живее на посочения адрес. На 10.07.2012 г. е указано да се залепи 

уведомление, на 12.07.2012 г. е постановено да се изготви писмо до АК – 

Ямбол за определяне на особен представител. Уведомлението е залепено на 

25.06.2012 г. На 03.08.2012 г. е постъпило уведомително писмо от АК – Ямбол. 

На 06.08.2012 г. е постановено определение, с което е назначен особения 

представител и е постановено да се изпрати препис от ИМ за отговор. На 

13.08.2012 г. е връчено съобщение с препис от ИМ на особения представител. 

На 20.09.2012 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е 

доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 08.10.2012 

г., даден е ход по същество на делото, съдът е постановил, че ще се произнесе с 

решение на 12.10.2012 г., решението е постановено на 12.10.2012 г.; 

  - гр. д. № 2194/2012 г., обр. на 23.08.2012 г., на доклад на съдия 

Спасова, иск по чл. 150 СК. ИМ е постъпила на 22.08.2012 г., разпределението 

е извършено на 22.08.2012 г. На 23.08.2012 г. е постановено разпореждане за 

изпращане на препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е 

изпратено на с. д., връчено на 12.09.2012 г. – не е постъпил отговор. На 

15.10.2012 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по 
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делото. Първото с. з. е проведено 05.11.2012 г. – не е даден ход на делото, 

поради несвоевременно призоваване на ответника. В с. з. на 21.11.2012 г. е 

даден ход на делото по същество, съдът е посочил, че ще обяви решението си 

на 21.11.2012 г. Решението е постановено на 21.11.2012 г.;  

  - гр. д. № 758/2012 г. /съдия Светла Димитрова/ е образувано на 

19.03.2012 г. по искова молба по чл. 150 от СК, постъпила на 16.03.2012 г. 

Делото е разпределено на 19.03.2012 г., видно от протокола, удостоверяващ 

електронния избор на съдия. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

19.03.2012 г. Съобщение за ответника е изпратено на 20.03.2012 г., получено на 

26.03.2012 г. Писмен отговор е депозиран на 06.04.2012 г. С разпореждане по 

чл. 312 от ГПК, постановено на 06.04.2012 г., съдът е изготвил доклад по 

делото - чл. 146 от ГПК и е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 26.04.2012 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по 

същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 10.05.2012 г. 

Решение по делото е постановено на 10.05.2012 г., съобщения за което е 

изпратено още същия ден; 

  - гр. д. № 2393/2012 г. /съдия Марина Христова/ е образувано на 

13.09.2012 г. по искова молба по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от КТ, постъпила на 

12.09.2012 г. Делото е разпределено на 13.09.2012 г., видно от протокола, 

удостоверяващ случайния избор на докладчик. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на 13.09.2012 г., за което съобщение е изпратено на 

ответника на 14.09.2012 г. и е получено на 20.09.2012 г. С определение по чл. 

312 от ГПК, постановено на 23.10.2012 г., съдът е изготвил доклад по чл. 146 

от ГПК и насрочил производството в открито заседание за 16.11.2012 г. 

Писмен отговор е депозиран на 09.11.2012 г. В първото открито заседание 

съдът е отложил делото за събиране на доказателства и насрочил нова дата – 

04.12.2012 г. Ново съдебно заседание е насрочено за 08.01.2013 г., на която 

дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще постанови решението си 

в законоустановения двуседмичен срок. Решение е постановено на 18.01.2013 

г., за което съобщения са изпратени на 21.01.2013 г.; 

  - гр. д. № 1888/2012 г. /съдия Атанас Атанасов/ е образувано на 

24.07.2012 г. по искова молба по чл. 143 от СК, постъпила на 23.07.2012 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 24.07.2012 г. С 

разпореждане от същата дата са дадени указания и на ищеца по чл. 238 и чл. 

239 от ГПК. Съобщения са изпратени на 25.07.2012 г. Препис от исковата 

молба ответникът е получил на 07.08.2012 г. Отговор на исковата молба е 

депозиран на 10.09.2012 г. С разпореждане по чл. 312 от ГПК, постановено на 

11.09.2012 г., съдът е съобщил проект за доклад по чл. 146 от ГПК и насрочил 

делото в открито съдебно заседание за 27.09.2012 г. Ново открито съдебно 

заседание е проведено на 18.10.2012 г., на която дата е даден ход по същество и 

съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 01.11.2012 г. Решение по 

делото е постановено на 30.10.2012 г. Съобщения са изпратени на 31.10.2012 

г.; 
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  - гр. д. № 1671/2012 г. /съдия Атанас Атанасов/ е образувано на 

26.06.2012 г. по искова молба по чл. 344 от КТ, постъпила на 26.06.2012 г. 

Разпореждания по чл. 131 от ГПК са постановени на 26.06.2012 г. като 

съобщението за ответника е получено на 28.06.2012 г. Отговор на исковата 

молба е постъпил на 24.07.2012 г. С разпореждане по чл. 312, ал. 1 от ГПК, 

постановено на 25.07.2012 г., съдът се е произнесъл по доказателствените 

искания, изготвил е доклад по делото и е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 16.08.2012 г. В първото открито съдебно заседание не е 

даден ход на делото поради нередовно призоваване и делото е отложено за 

04.10.2012 г. На тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение в законоустановения срок на 18.10.2012 г. Решение по 

делото е постановено на 10.10.2012 г., за което съобщения са изпратени на 

11.10.2012 г. 

   

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

  Делата, образувани по реда на бързото производство са 

администрирани своевременно. Съдиите са постановявали разпореждане по чл. 

131 ГПК в деня на разпределяне на делото. Определението по чл. 312 ГПК най-

често е постановявано при спазване на нормата на чл. 312, ал. 1 ГПК - в деня 

на постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това. 

Изключение се констатира по две дела - по едното дело съдът е постановил 

определението 10 дни след изтичане срока за отговора на  ответника, а по 

второто – 7 дни след изтичане срока за отговор. С определението по чл. 312 

ГПК съдът е изготвял доклад по делото и е насрочвал първото с. з. в срока, 

регламентиран в чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК. Повечето дела са приключили с едно 

съдебно заседание, а при отлагане най-често следващо с. з. е насрочвано след 

15 – 20 дни, с изключение на гр. д. № 1671/2012 г. като съдебно заседание е 

насрочено след месец и половина, съвпадащ с периода на съдебната ваканция и 

ползвания отпуск от докладчика съдия А. Атанасов. Съдиите са посочвали 

датата на която ще обявят решението, с изключение на гр. д. № 232/2012 г. на 

доклад на съдия Русева и гр. д. № 2393/2012 г. на доклад на съдия Христова, по 

които съдът не е посочил датата, на която ще обяви решението си, съгласно 

изискването на чл. 315, ал. 2 ГПК. Спазван е срокът визиран в чл. 316 ГПК – 

решението е обявявано в двуседмичен срок.   

Делата, образувани по реда на чл. 310 ГПК не са обозначени с жълт 

етикет, съгласно чл. 92, ал. 5 ПАРОАВАС. 

 

 
          7. Дела с отменен ход по същество 
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 От изисканата справка и проверка по срочните книги се установи, 

че през 2011 г. по 24 дела е отменен ходът по същество, а през 2012 г. - по 14 

дела. Проверката на случайно избрани дела установи: 

- гр. д. № 2925/2010 г., обр. на 21.10.2010 г., на доклад на съдия 

Валентина Петрова, иск по чл. 49, ал. 1 СК. В срока за произнасяне на 

решението съдът е констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна, 

т. к. страните не са ангажирали доказателства за дълбокото и непоправимо 

разстройство на брака, поради което с определение от 12.10.2011 г. съдът е 

отменил протоколното определение, с което е даден ход по същество, дал е 

указания на страните и е насрочил делото за 26.10.2011 г.;  

- гр. д. № 18/2011 г., обр. на 06.01.2011 г., на доклад на съдия 

Светла Димитрова, иск по чл. 344, ал. 1 КТ. В срока за произнасяне на 

решението и от извършената справка в ТР към АВ, съдът е установил, че е 

настъпила промяна в представителството на ответното дружество като към 

датата на проведеното първо с. з. е вписан нов представител, а ответникът се е 

представлявал от адвокат, с пълномощно подписано от заличения 

представител. С определение от 13.07.2011 г. съдът е отменил протоколно 

определение от 09.06.2011 г., с което е даден ход по същество на делото, дал е 

едноседмичен срок на ответника да потвърди извършените от проц. 

представител действия или да представи надлежно упълномощаване, считано 

от деня на вписаната промяна в представителството на дружеството;  

- гр. д. № 347/2011 г., обр. на 08.02.2011 г., на доклад на съдия 

Светла Димитрова, иск по чл. 422 ГПК. В срока за произнасяне съдът е 

констатирал, че липсват доказателства установяващи кога е била връчена 

заповедта по чл. 417 ГПК на длъжника, което обуславя и допустимостта на 

предявения иск, поради което с определение от 19.04.2012 г. съдът е отменил 

протоколно определение от 16.03.2012 г. с което е даден ход по същество на 

делото, изискал е изпълнителното дело и е насрочил делото за 11.05.2012 г.; 

- гр. д. № 584/2011 г., обр. На 25.02.2011 г., на доклад на съдия 

Галина Вълчанова, иск по чл. 422 ГПК. В срока за произнасяне съдът е 

установил, че същото е приключило при погрешно дадена в доклада по чл. 146 

ГПК правна квалификация, поради което с определение от 08.06.2011 г. е 

отменил протоколно определение с което е даден ход по същество на делото и 

го е насрочило за 27.06.2011 г.; 

- гр. д. № 849/2011 г., обр. на 18.03.2011 г., на доклад на съдия 

Русева, иск по чл. 422 ГПК. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че 

делото не е изяснено от фактическа страна, поради което с определение от 

24.06.2011 г. съдът е отменил протоколно определение от 25.05.2011 г., с което 

е даден ход по същество, допуснал е извършването на СТЕ и е насрочил делото 

за 21.09.2011 г.;   

- гр. д. № 2436/2011 г., обр. на 02.08.2011 г., на доклад на съдия 

Атанас Атанасов, иск по чл. 50 СК. В срока за произнасяне на решението съдът 

е констатирал, че е пропуснал да укаже на страните, че депозираното от тях 
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споразумение, в частта за издръжката на родените от брака деца, противоречи 

на закона, тъй като предвижда суми, които не съответстват на разпоредбата на 

чл.142, ал. 2 СК за минималния размер на дължимата издръжка за едно дете и 

споразумението не може да бъде одобрено от съда в този му вид. С 

определение от 24.10.2011 г. съдът е отменил протоколно определение от 

13.10.2011 г., с което е даден ход по същество на делото и го е насрочил за 

03.11.2011 г.;  

                    - гр. д. № 3294/2011 г., обр. на 24.10.2011 г., на доклад на съдия 

Петрова, иск по чл. 34 ЗСПЗЗ. В с. з. на 13.01.2012 г. е даден ход по същество. 

В срока за произнасяне съдът е констатирал, че не е конституирана 

заинтересована страна, от която следва да се съберат доказателства, поради 

което с определение от 30.01.2012 г. е отменил протоколно определение, с 

което е даден ход по същество на делото, конституирал е заинтересована 

страна и е насрочил делото за 23.02.2012 г.;         

 - гр. д. № 841/2012 г., обр. на 29.03.2012 г., на доклад на съдия 

Димитрова, иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. В с. з. на 07.12.2012 г. е даден ход по 

същество на делото. В срока за произнасяне на решението съдът е констатирал, 

че с доклада по чл. 146, ал. 1 ГПК е приел, че предявения иск е с правно 

основание чл. 87, ал. 1 ЗЗД, а в хода на делото е установил, че се претендира 

разваляне на договор – чл. 87, ал. 3 ЗЗД, поради което е отменил протоколно 

определение от 07.12.2012 г., с което е даден ход по същество на делото и го е 

насрочил за 31.01.2013 г.; 

 - гр. д. № 1557/2012 г. /Весела Спасова/ е образувано на 12.06.2012 

г. по искане на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Ямбол по 

чл. 30 във вр. с чл. 29, ал. 1, т. 8 от ЗЗДет., постъпило на същата дата. В с. з. на 

14.08.2012 г. е даден ход по същество. С определение от 16.08.2012 г. съдът е 

отменил протоколното си определение, постановено на 14.08.2012 г. за даване 

на ход по същество, след като е констатирал, че е следвало да бъдат 

конституирани заинтересовани страни. Ново открито съдебно заседание е 

насрочено за 04.09.2012 г., даден е ход по същество, решението по делото е 

постановено на 10.09.2012 г., за което съобщения са изпратени на 11.09.2012 г. 

Съдебният акт е потвърден с решение от 20.11.20912 г., постановено по в. гр. д. 

№ 382/2012 г. на Окръжен съд – Ямбол. 

 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

Броят на  делата  с отменен ход по същество не е голям, но основна 

причина за отмяна на дадения ход по същество е за допълнително изясняване 

на факти и обстоятелства по делото. По две дела съдът е отменил дадения ход 

по същество на делото, тъй като в срока за произнасяне на решението е 

констатирал, че производството е приключило при погрешно дадена в доклада 

по чл. 146, ал. 1 ГПК правна квалификация. По едно от проверените дела се 
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установи, че в срока за произнасяне на решението съдът е констатирал, че е 

настъпила промяна в представителството на ответното дружество към датата 

на проведеното първо с. з.  

 

 

  8. Искови производства образувани през 2011 г. 

 

  От проверката на случайно избрани дела се установи:  

  - гр. д. № 1/2011 г., обр. на 03.01.2011 г., на доклад на съдия 

Димитрова, иск по чл. 27 СК и чл. 341 ГПК. ИМ е постъпила на 22.12.2010 г., 

разпределението е извършено на 23.12.2010 г. С разпореждане от 03.01.2011 г. 

ИМ е оставена без дв. с указания за вписване в АВ - вписана на 10.01.2011 г.  

На 13.01.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е върнато в цялост с отбелязване от 19.01.2011 г., че 

лицето не живее на посочения адрес. С разпореждане от 07.02.102 г. ИМ е 

оставена без дв. с указания за представяне на доказателства за постоянен и 

настоящ адрес на ответника. С молба от 10.02.2011 г. е поискано издаване на 

СУ и удължаване на срока за изпълнение на указанията – уважена с 

разпореждане от с. д. На 16.02.2011 г. е представена молба с доказателства за 

адрес на ответника и на с. д. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника. Съобщението до ответника е връчено на 22.02.2011 г. – не е 

постъпил отговор на ИМ. На 04.04.2011 г. е постановено определението по чл. 

140 ГПК, няма проект за доклад. Първото с. з. е проведено на 13.05.2011 г. – 

даден е ход по същество на делото, съдът е посочил, че ще се произнесе с 

решение на 13.06.2011 г. Решението е постановено на 13.06.2011 г. – не е 

обжалвано. С разпореждане от 13.07.2011 г. е насрочено делото по втора фаза 

на делбата за 28.10.2011 г., на която дата е назначена СТЕ и СИЕ – отложено. 

Проведени са с. з. на: 09.12.11 г. – поради невнесен депозит, експертизата не е 

изготвена и делото е отложено; 24.02.2012 г. – приета е СТЕ и е назначена 

повторна СТЕ; 30.03.2012 г. – не е проведено с. з. поради болест на съдията-

докладчик. С разпореждане от 02.04.2012 г. делото е насрочено за 18.05.2012 

г., на която е проведено с. з. – съдът е докладвал молба от в. л., че не е 

изготвило експертизата, поради отсъствие на ищеца извън страната не е имал 

достъп до имота, отложено; 21.09.2012 г. – не е проведено с. з. поради 

отсъствие на съдията –докладчик по болест; 18.10.2012 г. – съдът е докладвал 

молба от проц. представител на ищеца, с която се отказват от изготвяне на 

повторна СТЕ, поради което съдът е отменил протоколно определение с което 

е назначена повторна СТЕ и е дал ход по същество на делото като е посочил, 

че ще се произнесе с решение на 18.11.2012 г. Решението е постановено на 

06.11.2012 г.; 

  - гр. д. № 347/2011 г., обр. на 07.02.2011 г., на доклад на съдия 

Димитрова, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 02.02.2011 г., разпределено 

на 02.02.2011 г. На 07.02.2011 г. е изискано ч. гр. дело – заповедно 
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производство. На 14.02.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е връчено на 24.03.2011 г., отговора е 

представен на 14.04.2011 г. и е предявен насрещен иск. На 28.04.2011 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от насрещния иск на ищеца за отговор в 

месечен срок. Съобщението до ищеца е връчено на 10.05.2011 г., не е 

представен отговор. На 16.06.2011 г. е постановено определението по чл. 140 

ГПК, делото е насрочено за 29.09.2011 г., на която дата не е проведено с. з. 

поради заболяване на съдията-докладчик. С разпореждане от 03.10.2011 г. 

делото е насрочено за 18.11.2011 г. В с. з. на 18.11.2011 г. е изготвен доклад по 

делото, разпитан е свидетел, отложено по доказателствата – разпит на допуснат 

от съда свидетел, който не се е явил в с. з. На 27.01.2012 г. не е проведено с. з. 

поради болест на съдията-докладчик и с разпореждане от 31.01.2012 г. делото е 

насрочено за 16.03.2012 г. В с. з. на 16.03.2012 г. е разпитан свидетел и е даден 

ход по същество, съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 16.04.2012 

г. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че делото не е изяснено от 

фактическа страна, поради което е отменил протоколно определение, с което е 

даден ход по същество на делото и го е насрочил. В с. з. на 11.05.2012 г. е 

даден ход по същество, решението е постановено на 07.06.2012 г.; 

  - гр. д. № 3195/2011 г., обр. на 18.10.2011 г., на доклад на съдия Св. 

Димитрова, иск по чл. 69 ЗН. ИМ е постъпила на 17.10.2011 г., разпределена на 

18.10.2011 г. С разпореждане от 18.10.2011 г. ИМ е оставена без дв. за 

вписване на ИМ в АВ. На 25.10.2011 г. е представена вписана ИМ и с 

разпореждане от с. д. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е връчено на 11.11.2011 г., отговора е представен на 07.12.2011 г. 

На 08.12.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е 

проведено на 10.02.2012 г., изготвен е доклад по делото, даден е ход по 

същество, съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 10.03.2012  г., 

решението по първа фаза на делбата е постановено на 22.02.2012 г. – не е 

обжалвано. С разпореждане от 21.03.2012 г. делото е насрочено за 11.05.2012 

г., на която дата е назначена СТЕ. На 29.06.2012 г. не е проведено с. з. поради 

заболяване на съдията-докладчик. С разпореждане от 03.07.2012 г. делото е 

насрочено за 11.10.2012 г., на която дата е приета СТЕ. Съдът е разпоредил да 

се изпрати вариант ІІ от СТЕ на ОСЗ Ямбол за одобрение и е отложил делото. 

В с. з. на 07.12.2012 г. съдът е констатирал, че не е постъпил от ОСЗ – Ямбол 

изпратеният за одобрение вариант, поради което е отложил делото за 

01.02.2013 г. На 19.12.2012 г. е постъпило писмо от ОСЗ „Тунджа” с одобрен 

проект. С разпореждане от 01.02.2013 г. на председателя на Гражданско 

отделение, съдия Вълчанова, делото е отложено поради заболяване на съдията-

докладчик. С разпореждане от 04.02.2013 г. делото е насрочено за 07.03.2013 г. 

На 11.02.2013 г. е постъпила молба от проц. представител на ответника за 

определяне на нова дата, поради ангажираност по друго дело, представени са 

доказателства. С разпореждане от 11.02.2013 г. съдът е приел, че молбата е 

основателна, поради което е пренасрочил делото за 20.03.2013 г.;  
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- гр. д. № 2733/2011 г. /съдия Светла Димитрова/ е образувано на 

12.09.2011 г. по искова молба по чл. 69 от ЗН, постъпила в съда 25.08.2011 г. С 

разпореждане от 02.09.2011 г. съдът е оставил производството без движение с 

указания, за които страната е уведомена на 07.09.2011 г. със съобщение, 

изпратено на 03.09.2011 г. Ищецът е изпълнил указанията в деня, в който е 

уведомен. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 12.09.2011 г. Със 

съобщение от 07.11.2011 г., получено на 24.11.2011 г., съдът е указал на единия 

от ответниците да отстрани нередовности, констатирани в предявена насрещна 

искова молба. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 16.12.2011 г., 

съдът се е произнесъл по доказателствените искания и е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 24.02.2012 г. В първото 

открито съдебно заседание съдът е направил доклад по делото на основание чл. 

146 от ГПК и е дал ход по същество. Решение по първа фаза на делбата е 

постановено на 22.03.2012 г., на която дата са изпратени съобщения за 

страните. С разпореждане от 19.04.2012 г. съдът е насрочил за 01.06.2012 г. 

открито съдебно заседание по втора фаза на производството. Съдебни 

заседания са провеждани на 21.09.2012 г.; 18.01.2013 г. и 22.02.2013 г. На 

последната дата съдът е посочил, че ще се произнесе с решение за обявяване на 

проекто - разделителния протокол. С решение от 05.03.2013 г. проекто-

разделителният протокол е обявен за окончателен. Към момента на проверката 

тече срокът за обжалване на съдебния акт; 

 - гр. д. № 1714/2011 г. /съдия Галина Вълчанова/ е образувано на 

27.05.2011 г., след като с решение от 20.05.2011 г., постановено по гр. д. № 

350/2011 г., Върховният касационен съд е отменил на основание чл. 303, ал. 1, 

т. 3 от ГПК решение на Ямболския районен съд от 09.12.2008 г., постановено 

по гр. д. № 675/2007 г., с което е допусната делба на съсобствен имот /първа 

фаза/. С решението си ВКС е върнал делото за разглеждане от друг състав на 

Ямболския районен съд. Производството, решението по което е отменено, е 

било образувано по реда на ГПК /отм./. След връщането му, с разпореждане от 

28.05.2011 г. съдът е насрочил открито съдебно заседание за 20.06.2011 г., 

отложено за 19.09.2011 г. С разпореждане, постановено в закрито заседание от 

10.10.2011 г., съдът е насрочил ново открито съдебно заседание за 10.10.2011 г. 

В съдебно заседание от 07.11.2011 г. е даден ход по същество. Решение по 

първа фаза на делбата е постановено на 06.12.2011 г., обжалвано и оставено в 

сила с решение от 20.02.2012 г., постановено по в. гр. д. № 28/2012 г. на 

Ямболския окръжен съд. Делото е върнато на първоинстанционния съд на 

29.03.2012 г. С разпореждане от 09.04.2012 г. съдът е насрочил открито 

съдебно заседание за 07.05.2012 г. по втора фаза на делбата. Съдебни 

заседания са проведени още на 04.06.2012 г. /съдът е констатирал 

несвоевременно внасяне на депозит/; 25.06.2012 г. и 17.09.2012 г. На 

последната дата съдът е постановил внасяне на делото в архив, след като е 

констатирал, че една от страните не е внесла определената й част от депозита 
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за изготвянето на назначените оценителни експертизи. Страната, която не е 

внесла депозит е уведомена за определението на съда на 21.09.2012 г.; 

 - гр. д. № 3051/2011 г. /съдия Атанас Атанасов/ е образувано на 

07.10.2011 г. по искова молба по КТ, постъпила на 29.09.2011 г. С 

разпореждане от 29.09.2011 г. съдът е оставил производството без движение и 

дал указания за отстраняване на констатирани нередовности. Съобщение за 

указанията на съда е изпратено на 30.09.2011 г., получено на 04.10.2011 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 07.10.2011 г., с което са 

указани на ищеца последиците по чл. 238 и чл. 239 от ГПК. С отделно 

разпореждане, постановено на същата дата, са указани последиците по чл. 131 

и сл. от ГПК на ответника. Съобщението до ответника е върнато в цялост. С 

разпореждане от 27.10.2011 г. съдът е приел, че на основание чл. 50 от ГПК, 

съдебните книжа следва да се приложат по делото и да се считат редовно 

връчени. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 02.12.2011 г., съдът 

се е произнесъл по доказателствените искания на страните, съобщил е 

подробен проект за доклад по делото и е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 12.01.2012 г. Ответникът е призован по реда на чл. 50, ал. 2 от 

ГПК. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество и делото е 

обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 31.01.2012 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката на делата образувани през 2011 г. установи, че само 

две дела не са приключили към момента на извършване на проверката. 

Причините за продължилите по-дълго производства са обективни – повечето 

от проверените дела са с предмет делба като две дела са приключили и по 

двете фази на делбата, а едно дело е предадено в архив поради невнесен 

депозит по допуснатите от съда експертизи. Други причини за неприключване 

на производствата в тримесечен срок са: предявяване на насрещен иск, който 

изисква по-дълъг срок за размяна на книжа; оставяне на ИМ без движение за 

отстраняване на констатирани нередовности; отлагане на с. з. поради отсъствие 

по болест на съдия Димитрова. Субективни причини са: неизготвена 

експертиза поради невнесен депозит, както и поради отсъствие на ищеца и 

неосигурен достъп до имота; отмяна на дадения ход по същество поради 

неизяснено дело от фактическа страна; неизпратен в срок одобрен проект от 

ОСЗ - Ямбол. 

 Проверката установи, че повечето от делата са на доклад на съдия 

Светла Димитрова. Съдия Димитрова се е произнасяла по доклада между 2 и 

15 дни, първо с. з. е насрочвано в рамките от 1 до 3 месеца, а при отлагане на 

делото съдебно заседание е насрочвано между месец, месец и половина до три 

месеца, а в изолиран случай се установи близо четири месеца.  Много често 

съдебни заседания не са провеждани поради отсъствие по болест на съдия 

Димитрова. 
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9. Спрени производства през 2011 г. и 2012 г. 

 

От образуваните през 2011 г. дела 3 броя са спрени към 08.02.2013 

г., а от образуваните през 2012 г. дела, спрените производства са 14 броя.  

                    Проверката на случайно избрани дела установи: 

   - гр. д. № 82/2012 г., обр. на 12.01.2012 г., на доклад на съдия 

Димитрова, иск по чл. 422 ГПК. Исковата молба е постъпила на 09.01.2012 г., 

делото е разпределено на 10.01.2012 г., образувано на 12.01.2012 г. На 

30.10.2012 г. е постъпила молба от проц. представител на ответника в 

изпълнение на разпореждане на съда от с. з. проведено на 19.10.2012 г., с която 

е представено удостоверение от РП – Ямбол за образувано досъдебно 

производство. С определение от 31.10.2012 г., постановено в з. з., съдът е спрял 

производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК – до приключване на 

ДР № 47/2012 г., по описа на ОД – МВР – Ямбол. На 13.11.2012 г. е постъпила 

молба от проц. представител на ответника за прекратяване на производството. 

С разпореждане от 16.11.2012 г. съдът е постановил делото да се докладва след 

възобновяването му. На 05.03.2013 г. отново е постъпила молба за 

прекратяване на производството от проц. представител на ответника – към 

момента на проверката (11.03.2013 г.) няма разпореждане на съда. Съдът е 

указал на деловодителя да докладва делото след 2 месеца, с оглед развитието 

на ДП. По делото няма данни да се следи досъдебно производство № 47/2012 

г., по описа на ОД – МВР – Ямбол; 

 - гр. д. № 1536/2012 г., обр. на 11.06.2012 г., на доклад на съдия 

Русева, иск по чл. 128, т. 2, чл. 245, ал. 2, чл. 225, ал. 1 КТ. На 28.11.2012 г. е 

постъпила молба от проц. представител на ищцата, в която е заявила, че не 

може да изпълни указанията на съда дадени в с. з. на 21.11.2012 г. и ЛТД не 

може да бъде представено, тъй като същото е приложено по гр. д. № 3562/2010 

г., по описа на РС – Ямбол, което в момента се намира на производството пред 

ВКС и се чака решение – гр. д. № 69/2012 г. на ВКС. С определение от 

29.11.2012 г., съдът като е съобразил изложеното в молбата от 28.11.2012 г., е 

постановил спиране на производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК – до приключване на гр. д. № 3562/2010 г. по описа на ЯРС с влязъл в 

сила съдебен акт. Съдът е указал на деловодителя да докладва 

преюдициалното делото веднага след връщането му от ВКС. По делото няма 

данни да са извършвани справки за преюдициалното производство; 

- гр. д. № 1653/2012 г., обр. на 22.06.2012 г., на доклад на съдия  

Христова, иск по чл. 123, ал. 2, изр. 2 СК. ИМ е постъпила на 21.06.2012 г., 

разпределението е извършено на 22.06.2012 г. В с. з. на 23.10.2012 г. съдът е 

спрял производството по делото по изразено съгласие на страните – чл. 229, ал. 

1, т. 1 ГПК – към момента на проверката не е изтекъл 6 – месечния срок;  

- гр. д. № 2616/2012 г., обр. на 02.10.2012 г., на доклад на 

Атанасов, по иск по чл. 34 ЗС във вр. с чл. 28 СК. ИМ е постъпила на 

01.10.2012 г., разпределението е извършено на 02.10.2012 г. На 14.11.2012 г. е 
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постъпила молба от страните, с която са заявили, че желаят производството по 

делото да бъде спряно по съгласие на страните. С определение от 15.11.2012 г., 

постановено в з.з., съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 

1, т. 1 ГПК – към момента на проверката не е изтекъл 6 месечния срок; 

 - гр. д. № 1906/2011 г. /съдия Галя Русева/ е образувано на 

07.06.2011 г. по искова молба по чл. 31, ал. 1 от ЗС, постъпила на същата дата. 

Делото е разпределено в същия ден, видно от протокола за случаен избор на 

докладчик. Производството е било оставено без движение с разпореждане от 

13.06.2011 г. Нередовностите са отстранени на 16.06.2011 г. На корицата на 

делото е отразено, че е образувано на 16.06.2011 г. С протоколно определение, 

постановено в съдебно заседание от 09.11.2011 г., съдът е спрял 

производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК - до приключване на гр. 

д. № 131/2011 г. на Ямболски районен съд. Към делото е приложена разпечатка 

за движението на преюдициалното производство, от която е видно, че на 

07.12.2011 г. е изпратено в Окръжен съд - Ямбол по въззивна жалба. Правени 

са редовно справки за движението на преюдициалния спор; 

 - гр. д. № 1137/2011 г. /съдия Валентина Петрова, Весела Спасова/ 

е образувано на 30.03.2011 г. по искова молба за делба, постъпила с.д. На 

30.03.2011 г. е извършено и определянето на докладчик. На корицата на делото 

е отбелязано, че е образувано на 13.04.2011 г. Производството е продължило 

във втора фаза на делбата със съдебно заседание от 05.12.2012 г., като делото е 

докладвано от съдия В. Спасова. С определение, постановено в съдебно 

заседание от 16.01.2013 г., съдът е спрял производството по делото по съгласие 

на страните по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. Съдът е указал на страните, че при 

неподаване на искане за възобновяване на производството в 6-месечен срок, 

същото се прекратява. Към момента на проверката не е изтекъл срокът по чл. 

231, ал. 1 от ГПК; 

 - гр. д. № 579/2011 г. /съдия Атанас Атанасов/ е образувано на 

24.02.2011 г. съгласно отбелязването, направено на корицата на делото. 

Производството е започнало по облигационен иск, постъпил на 11.10.2010 г. 

Делото е разпределено на случаен принцип на същата дата, видно от 

протокола, удостоверяващ определянето на съдия-докладчик. С разпореждане 

от 11.10.2010 г. съдът е оставил производството без движение и дал указания 

за отстраняване на констатирани нередовности. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на 24.02.2011 г. Производството е спряно на основание чл. 

229, ал. 1, т. 5 от ГПК, с протоколно определение, постановено на 05.05.2011 г. 

като съдът е задължил съответния деловодител да следи периодично за 

отпадане на пречките по движението на делото. Изпращани са периодично 

писма с искане за информация относно етапа на пр. пр. № 5030/2011 г. на РП-

Пловдив; 

  - гр. д. № 2435/2012 г. /съдия Марина Христова/ е образувано на 

17.09.2012 г. /съгласно датата, отбелязана върху кориците на делото/ по искова 

молба по чл. 127, ал. 2 и чл. 143 от СК, постъпила на 14.08.2012 г. Делото е 
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разпределено на 15.08.2012 г., на която дата съдът е оставил производството 

без движение. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 17.09.2012 г. 

Производството по делото е спряно по съгласие на страните с определение, 

постановено в закрито заседание на 05.10.2012 г. Дадени са указания по чл. 

231, ал. 1 от ГПК. Към момента на проверката не е изтекъл 6-месечния срок; 

- гр. д. № 3406/2012 г. /съдия Галина Вълчанова/ е образувано на 

12.12.2012 г. по искова молба по чл. 422 във вр. с чл. 415 и сл. от ГПК, 

постъпила на 11.12.2012 г. Производството по делото е спряно на 11.02.2013 г. 

по съгласие на страните, като съдът е указал, че ако в 6-месечен срок не бъде 

направено искане за възобновяване, производството ще бъде прекратено. Към 

момента на извършване на проверката не е изтекъл 6-месечния срок по чл. 231, 

ал. 1 от ГПК. 
 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

  От извършената проверка на делата се установи, че по част от 

производствата, спрени поради наличие на преюдициален спор, се извършват 

справки за движението на обуславящото дело. Констатирани бяха две дела, по 

които не бе извършена справка за движението на преюдициалното дело, делата 

не бяха докладвани на съдията – докладчик. По всички спрени дела, на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 1 ГПК – по съгласие на страните, съдът е указвал на страните, че 

производството по делата ще бъде прекратено, ако не бъде направено искане за 

възобновяването му в 6-месечен срок от спирането му. Към момента на 

извършване на проверката не беше изтекъл срока по чл. 231, ал. 1 ГПК.  

 

 

10. Дела образувани по чл. 390 от ГПК 

 

 През 2011 г. са образувани 30 дела по чл. 390 ГПК, а през първото 

2012 г. – 21 дела. Проверката на случайно избрани делата установи: 

  - ч. гр. д. № 2549/2012 г., обр. на 27.09.2012 г., на доклад на съдия 

Русева по молба по чл. 390 от ГПК. Молбата е постъпила на 27.09.2012 г. 

Спазена е подсъдността. С определение от 27.09.2012 г. съдът е оставил без 

уважение молбата за допускане на обезпечение чрез налагане на обезпечителна 

мярка „запор” върху всички банкови сметки – обжалвано. С определение от 

11.10.2012 г. постановено по в. ч. гр. д. № 373/2012 г. по описа на ОС – Ямбол 

съдът е потвърдил определението на първоинстанционния съд; 

 - ч. гр. д. № 1626/2012 г., обр. на 19.06.2012 г., на доклад на съдия 

Христова, на която дата е постъпила и молба по чл. 390 от ГПК. С определение 

от същата дата съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск с правно осн. чл. 

31, ал. 2 ЗС за сумата от 7740 лв., чрез налагане на запор върху вземания на 

длъжника по изп. д. № 847/2012 г. на ЧСИ М. до размера на цената на бъдещия 

иск. Съдът е оставил без уважение искането за допускане на обезпечение с 
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посочено пр. осн. чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Посочен е едномесечен срок за представяне 

на доказателства за предявяване на иска, считано от връчване на 

определението. Определението на съда е обжалвано от длъжника и е отменено 

от въззивната инстанция, която е обезсилила и издадената обезпечителна 

заповед; 

 - ч. гр. д. № 1503/2012 г., обр. на 06.06.2012 г., на доклад на съдия 

Спасова, по молба постъпила същия ден. С определение от 06.06.2012 г. съдът 

е допуснал обезпечението, чрез налагане на запор върху банковите сметки на 

длъжника. Съдът е определил едномесечен срок за завеждане на бъдещ иск – 

не е посочен началния момент. Определението с обжалвано от длъжника, 

потвърдено от въззивната инстанция. На 27.11.2012 г. е постъпила молба от 

заявителя, с която е поискал съдът да отмени допуснатото обезпечение поради 

постигната договореност за доброволно уреждане на отношенията. С 

определение от 28.11.2012 г., с оглед постъпилата молба от заявителя, съдът е 

отменил допуснатото обезпечение;  

- ч. гр. д. № 482/2011 г. /съдия Валентина Петрова/ е образувано на 

16.02.2011 г. по молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез запор 

върху банкови сметки, постъпила на 02.02.2011 г. С разпореждане от 

02.02.2011 г. съдът е оставил производството без движение. Указанията са 

изпълнени с молба от 14.02.2011 г. С Определение № 396/16.02.2011 г. съдът е 

допуснал исканото обезпечение и определил едномесечен срок за предявяване 

на бъдещия иск, както и последиците от непредставяне на доказателства в този 

смисъл. В определението не е посочено от кой момент тече определения 

едномесечен срок. На 19.03.2011 г. е представено доказателство съгласно 

указанията, дадени от съда; 

  - ч. гр. д. № 755/2011 г. /съдия Светла Димитрова/ е образувано на 

16.03.2011 г. по молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане 

на запор върху банкови сметки, постъпила на тази дата. С определение от 

16.03.2011 г. съдът е допуснал обезпечението, определил е едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск, считано от уведомяване за обезпечението. Не са 

давани указания за представяне на доказателства за предявяване на бъдещия 

иск. С определение от 29.04.2011 г. съдът е отменил служебно допуснатото 

обезпечение, след като съдът е констатирал, че не е представено доказателство 

за предявен иск; 

  - ч. гр. д. № 1489/2011 г. /съдия Галина Вълчанова/ е образувано на 

12.05.2011 г. по молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане 

на възбрана на недвижими имоти, постъпила на 19.04.2011 г. С разпореждане 

от 19.04.2011 г. съдът е оставил производството без движение за внасяне на 

държавна такса. Повторно производството е оставено без движение с 

разпореждане от 29.04.2011 г. за конкретизиране на ответника по бъдещия иск 

и основанието му. С определение от 12.05.2011 г. съдът е допуснал 

обезпечението и указал едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, 

считано от съобщението за настоящото определение. Не са давани указания за 
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представяне на доказателства за предявяването на обезпечения иск. Към 

делото не е представено доказателство за предявяване на бъдещия иск от 

молителя. Приложена е разпечатка за движението на гр. д. № 1919/2011 г. на 

Ямболски районен съд, образувано по искова молба от 19.05.2011 г., за което 

следва да се предполага, че е по обезпечения иск; 

  - ч. гр. д. № 1917/2011 г. /съдия Галя Русева/ е образувано на 

16.06.2011 г. по молба за допускане на обезпечение чрез запор върху банкови 

сметки, постъпила на тази дата. С определение от 16.06.2011 г. съдът е 

допуснал исканото обезпечение; определил е едномесечен срок за 

предявяването на бъдещите искове, считано от връчване на настоящото 

определение и е указал последиците от непредставяне на доказателство за 

предявяване на обезпечения иск. С определение от 21.07.2011 г. съдът е 

отменил допуснатото обезпечение и обезсилил издадената обезпечителна 

заповед, след като е констатирал, че указанията за представяне на 

доказателства не са изпълнени; 

  - ч. гр. д. № 3967/2011 г. /съдия Светла Димитрова/ е образувано на 

30.11.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата. С 

разпореждане от 30.11.2011 г. съдът е издал съдебно удостоверение на 

молителя, с оглед уточняване на банките, в които ответникът има сметки. 

Срокът за получаване на исканата информация е удължен с определение от 

12.01.2011 г. Допълнителна молба е представена от молителя на 25.01.2012 г. С 

определение от 26.01.2012 г. съдът е допуснал запор върху банкови сметки, 

определил е 20-дневен срок за предявяване на бъдещите искове и е указал на 

молителя, че следва да удостовери пред съда предявяването им. В 

определението на съда не е посочено от кой момент тече определения 20-

дневен срок. На 20.02.2012 г. молителят е представил доказателство за 

предявения бъдещ иск; 

  - ч. гр. д. № 537/2012 г. /съдия Галя Русева/ е образувано на 

02.03.2012 г. /съгласно датата, отразена на корицата на делото/ по молба по чл. 

390 от ГПК, постъпила на 24.02.2012 г. На 24.02.2012 г. е извършено 

разпределението на случаен избор, видно от протокола от тази дата. 

Производството по делото е оставено без движение с разпореждане от 

24.02.2012 г., с което съдът е указал на молителят да посочи петитума на 

бъдещия иск. Върху молбата е положена резолюция от 02.03.2012 г. за 

образуване на ч. гр. д. № 537/2012 г., след като е депозирана молба в 

изпълнение на дадените указания. С Определение № 492/02.03.2012 г. съдът е 

допуснал обезпечение на бъдещ иск за сумата от 33 019,02 лв. чрез запор върху 

банкови сметки, определил е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, 

считано от датата на връчване на определението и указал последиците от 

непредставяне на доказателства в този смисъл. Молителят е уведомен на 

13.03.2012 г. На 06.04.2012 г. е представено доказателство за предявяване на 

бъдещия иск; 
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  - ч. гр. д. № 558/2012 г. /съдия Атанас Атанасов/ образувано на 

06.03.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за 

обезпечаване на бъдещ иск в размер на 6000,00 лв. С Определение № 

523/06.03.2012 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 

запор върху МПС и определил 20-дневен срок за предявяване на исковете. В 

определението на съда не е посочено от кой момент тече определения от съда 

срок. На 22.03.2012 г. е представено доказателство за предявяване на 

обезпечения иск; 

  - ч. гр. д. № 1233/2012 г. /съдия Светла Димитрова/ образувано на 

08.05.2012 г. /съгласно датата, отразена на корицата на делото/ по молба по чл. 

390 от ГПК, постъпила на 25.04.2012 г. С молбата е поискано издаване на 

удостоверение, с което да бъде задължена НАП - Ямбол да предостави 

информация за декларираните банкови сметки на ответника. С разпореждане 

от 25.04.2012 г. е уважено искането. С допълнителна молба от 04.05.2012 г. са 

конкретизирани банковите сметки. С Определение от 1024/08.05.2012 г. съдът 

е допуснал обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки за сумата 

от 16105,67 лв. и определил едномесечен срок за предявяване на бъдещите 

искове, считано от уведомяване за обезпечението. На 05.06.2012 г. е 

представено доказателство за предявяване н бъдещия иск; 

  - ч. гр. д. № 1486/2012 г. /съдия Галина Вълчанова/ образувано на 

05.06.2012 г. по молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане 

на възбрана върху недвижим имот, постъпила на 05.06.2012 г. С Определение 

№ 1220/05.06.2012 г. съдът е допуснал исканото обезпечение и определил 

едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск от молителя, който тече от 

датата на връчване на съобщението за настоящото определение. Съдебният акт 

не съдържа диспозитив с указания за представяне на доказателства в този 

смисъл, както и за последиците от непредставянето на такива. Съобщение за 

съдебния акт е изпратено на 05.06.2012 г. и е получено на 12.06.2012 г. 

Доказателство за предявения бъдещ иск е представено в съда с молба от 

11.07.2012 г. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, 

че са спазени правилата за местната и родова подсъдност, както и срокът по чл. 

395, ал. 2 ГПК, с изключение на три дела, по които съдът се е произнесъл, 

както следва: по първото дело е постановил определението на следващия ден; 

по второто след 2 дни, а по третото – след 4 дни от постъпване на молба от 

молителя с изпълнени указания. Определенията на съда съдържат различен 

диспозитив по отношение на срока за предявяване на бъдещия иск. По част от 

делата не е посочван началният момент от който започва да тече срокът за 

представяне на доказателства за предявяване на иска, по други дела е 

посочвано, че началният момент е от датата на връчване на определението 
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(съобщението). По някои от проверените дела се установи, че съдът не е 

указвал на молителя, че следва да представи доказателства за предявяването на 

иск, както и последиците от непредставянето им. Проверката установи, че 

съдът е прилагал стриктно разпоредбата на чл. 390, ал. 3 , изр. второ от ГПК 

като при непредставени доказателства за предявяването на иск в определения 

срок, съдът служебно е отменял обезпечението. 
 

 

 11. Дела, образувани по реда на чл. 26 от Закона за закрила на 

детето  

 

  Проверката на случайно избрани дела установи:   

 - гр. д. № 2160/2012 г. /Марина Христова/ е образувано на 

17.08.2012 г. по искане на директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Ямбол, постъпило на същата дата, за настаняване на дете, родено през 2009 г. 

Към искането е приложен социален доклад. С подробно разпореждане от 

17.08.2012 г. съдът е конституирал заинтересовани страни и насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 18.09.2012 г. Призовки са 

изпратени на 20.08.2012 г. На тази дата не е даден ход на делото, поради 

нередовно призоваване на единствения законен представител на детето и 

делото е насрочено за 09.10.2012 г., след като съдът е приел, че са налице 

предпоставките по чл. 15, ал. 8 от ЗЗДет., вр. с чл. 23, ал. 1 и чл. 21, т. 3 от 

Закона за правната помощ за задължително процесуално представителство, в 

който смисъл е направено искане до АК - Ямбол. С определение от 04.10.2012 

г. е назначен процесуален представител. В съдебно заседание от 09.10.2012 г. е 

даден ход по същество. Решение е постановено на 11.10.2012 г.; 

  - гр. д. № 272/2012 г. /Светла Димитрова/ е образувано на 

01.02.2012 г. по искане на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Ямбол, постъпило на същата дата. Към искането е приложен социален доклад. 

Върху искането е отбелязано, че делото е насрочено за 16.03.2012 г. Поради 

невъзможност за изслушване на детето в съдебно заседание от 16.03.2012 г., 

съдът го е отложил за 27.04.2012 г. На тази дата е даден ход по същество. 

Решение по делото е постановено на 16.05.2012 г., за което съобщения са 

изпратени същия ден; 

  - гр. д. № 113/2012 г. /Атанас Атанасов/ е образувано на 13.01.2012 

г. по искане на директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Ямбол, 

постъпило на 05.01.2012 г. Към искането е приложен социален доклад. 

Производството по делото е оставено без движение с разпореждане от същата 

дата, за посочване на адрес и на другия законен представител. Дирекция „СП” - 

гр. Ямбол е уведомена за указанията на съда на 10.01.2012 г. С подробно 

разпореждане, постановено на 13.01.2012 г., съдът е конституирал 

заинтересовани страни и е насрочил производството в открито съдебно 
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заседание за 09.02.2012 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по 

същество. Решение по делото е постановено на 06.03.2012 г.; 

 - гр. д. № 18/2012 г. /Галина Вълчанова/ е образувано на 

05.01.2012 г. по искане на директора на Дирекция „Социално подпомагане” - 

гр. Ямбол, постъпило на същата дата. Делото е насрочено в открито съдебно 

заседание на 30.01.2012 г., видно от печата на съда, положен върху искането. 

Към искането е приложен социален доклад, изготвен от дирекция „СП”, гр. 

Ямбол. Съдът е обявил делото за решаване в първото открито съдебно 

заседание, решението е постановено на 03.02.2012 г. Съобщения за съдебния 

акт са изпратени на тази дата; 

  - гр. д. № 16/2012 г. /Галя Русева/ е образувано на 05.01.2012 г. по 

искане на директора на дирекция „Социално подпомагане” - гр. Ямбол, 

постъпило на тази дата. Към искането е приложен социален доклад, изготвен 

от дирекция „СП” - гр. Ямбол. С подробно определение, постановено на 

05.01.2012 г., съдът е конституирал заинтересовани страни, на които да се 

връчат преписи от искането и приложенията и е насрочил делото в открито 

съдебно заседание за 08.02.2012 г. С определение от 17.02.2012 г., постановено 

във връзка с молба от майката на детето, съдът е предоставил правна помощ и 

е направил искане до АК - Ямбол за определяне на процесуален представител. 

Пълномощник не е бил определен към момента на провеждане на първото 

открито съдебно заседание, което е станало причина делото да бъде отложено 

за 28.03.2012 г. За събиране на доказателства съдът е отложил делото за 

18.04.2012 г., на която дата е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 03.05.2012 г., потвърдено с решение на Ямболски окръжен съд 

от 28.06.2012 г. по в. гр. д. № 207/2012 г. 

 

   КОНСТАТАЦИИ: 

 

  Проверката на делата, образувани по реда на чл. 26 от Закона за 

закрила на детето установи, че в деня на постъпване на искането съдът е 

насрочвал делото в месечен срок, с едно изключение – делото е насрочено след 

един месец и половина от постъпване на искането. По някои от проверените 

дела се установи, че съдът е постановявал подробно разпореждане за 

насрочване на делото, а по останалите е посочвана само дата на насроченото 

съдебно заседание.  Част от делата са приключвали в едно съдебно заседание, а 

при отлагане са насрочвани след месец, месец и половина. Решенията са 

постановявани в срока по чл. 28, ал. 4 Закона за закрила на детето като 

повечето са постановени в срок от 2 до 20 дни.  

 

 

12. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашното 

насилие /ЗЗДН/ 
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Проверката на случайно избрани дела, установи:   

- гр. д. № 41/2012 г. /съдия Атанас Атанасов/ е образувано на 

10.01.2012 г. по молба по чл. 8 от ЗЗДН, постъпила на тази дата. С подробно 

разпореждане от 10.01.2012 г. съдът е взел отношение по доказателствата, дал 

е указания на страните и насрочил делото в открито съдебно заседание за 

27.01.2012 г. Издадена е заповед за незабавна защита на същата дата. В 

съдебно заседание от 27.01.2012 г. съдът е дал ход по същество. Решението е 

обявено в откритото съдебно заседание;  

  - гр. д. № 2195/2012 г. /съдия Весела Спасова/ е образувано на 

23.08.2012 г. по молба по ЗЗДН, постъпила на тази дата. Делото е насрочено в 

открито съдебно заседание на 17.09.2012 г., видно от печата на съда, положен 

върху молбата. С разпореждане от 23.08.2012 г. съдът е дал указания за 

изпращане на препис от молбата за ответника, както и да бъде уведомен за 

задължението си да представи доказателства. На тази дата е издадена заповед 

за незабавна защита. В първото открито съдебно заседание е допуснат до 

разпит свидетел, с оглед на което делото е отложено за 01.10.2012 г. Ново 

съдебно заседание е насрочено за 29.10.2012 г., на която дата е даден ход по 

същество, като съдът е дал възможност за представяне на писмена защита и е 

посочил, че ще обяви решението си в едномесечен срок. Решение по делото е 

постановено на 07.11.2012 г., за което са изпратени съобщения същия ден; 

  - гр. д. № 88/2012 г. /съдия Светла Димитрова/ е образувано на 

13.01.2012 г. по молба по ЗЗДН, постъпила на тази дата. С определение от 

13.01.2012 г. съдът е постановил издаване на заповед за незабавна защита и е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 10.02.2012 г. На тази 

дата не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване на 

ответника и е отложено за 02.03.2012 г. В съдебно заседание от тази дата е 

даден ход по същество и съдът е обявил решението си в същото; 

  - гр. д. № 207/2012 г. /съдия Галя Русева/ е образувано на 

26.01.2012 г. по молба по чл. 8, ал. 1 от ЗЗДН, постъпила на 19.01.2012 г. 

Производството по делото е оставено без движение с разпореждане от 

19.01.2012 г. за отстраняване на констатирани в молбата нередовности. С 

подробно определение от 26.01.2012 г. е постановено издаване на заповед за 

незабавна защита е делото е насрочено в открито заседание за 22.02.2012 г. В 

съдебно заседание от тази дата съдът е обявил делото за решаване и е посочил, 

че ще се произнесе с решение в срок. Решението по делото е постановено на 

07.03.2012 г. и съобщения за съдебния акт са изпратени на тази дата; 

  - гр. д. № 996/2012 г. /съдия Галина Вълчанова/ е образувано на 

11.04.2012 г. по молба по чл. 8, ал. 1 от ЗЗДН, постъпила на 11.04.2012 г. От 

печата, положен върху молбата е видно, че производството е насрочено в 

първо открито съдебно заседание за 07.05.2012 г. С разпореждане от тази дата 

съдът е постановил издаване на заповед за незабавна защита и е дал указания 

на страните. Във връзка с молба на пълномощника на ответника от 20.04.2012 

г., съдът е постановил определение, с което е отложил делото за 14.05.2012 г. -
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към молбата са приложени доказателства за служебна ангажираност. В 

съдебно заседание от 14.05.2012 г. е даден ход по същество, съдът е посочил, 

че ще се произнесе с решение на 18.05.2012 г. Решението по делото е 

постановено на тази дата и съобщения са изпратени в същия ден; 

  - гр. д. № 2172/2012 г. /съдия Светла Димитрова/ е образувано на 

17.08.2012 г. по молба по ЗЗДН, постъпила на тази дата. Делото е насрочено в 

първо открито съдебно заседание за 04.09.2012 г., видно от печата на съда. С 

разпореждане, постановено върху молбата в деня на образуване на делото, 

съдът е дал указания за страните. На 24.08.2012 г. е постъпила молба от 

молителката, с която оттегля молбата си и съдът е постановил определение в 

същия ден, с което е прекратил производството по делото. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката на делата установи, че съдиите стриктно са спазвали 

разпоредбата на чл. 12, ал. 1 ЗЗДН – в деня на постъпване на молбата съдът е 

насрочвал открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец. 

Производството по делата, образувани по реда на ЗЗДН са приключвали най-

често в едно съдебно заседание, а при отлагане на делото съдът е насрочвал с. 

з. след 13 до 20 дни. Проверката установи, че само съдия А. Атанасов и съдия 

Св. Димитрова са спазвали разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН – решението е 

постановявано в открито съдебно заседание. По останалите дела се установи, 

че решението е постановявано в срок от 4 до 13 дни. 
 
 

             13. Дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК 

  

             През 2011 г. са постъпили 3343 заявления по чл. 410 и чл. 417 ГПК, 

39 – получени по подсъдност и 6 са останали несвършени от 2010 г. или общо 

за разглеждане – 3388 бр. Приключените дела са 3386 бр., останали 

несвършени – 2 дела.  

             През 2012 г. в РС – Ямбол  са  постъпили 2339 заявления по реда на 

чл. 410 и чл. 417 ГПК, 47 – получени по подсъдност и 2 са останали 

несвършени от 2011 г. или общо за разглеждане 2388 заявления. 

Приключените дела са 2380, останали несвършени – 8 дела. 

Проверката на случайно избрани дела, установи:  

                     - ч. гр. д. № 1406/2012 г., обр. на 28.05.2012 г., на доклад на съдия 

Митрушева, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 28.05.2012 г., 

разпределението е извършено на същата дата. Заповедта за изпълнение е 

издадена на 28.05.2012 г. Съобщението до длъжника е изпратено на 28.05.2012 

г., връчено на 30.05.2012 г. На 06.06.2012 г. е постъпило възражение и с 

разпореждане от с. д. съдът е указал на заявителя, че в едномесечен срок може 

да предяви иск за установяване на вземането си, както и последиците от 
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непредставяне на доказателства за предявен иск в посочения срок. 

Съобщението е връчено на заявителя на 11.06.2012 г. и на 10.07.2012 г. е 

представена молба с доказателство за предявен иск – ИМ с печат на съда. Към 

делото е приложено решението от исковото производство, образувано по чл. 

422 ГПК, влязло в сила на 23.11.2012 г. С разпореждане от 26.11.2012 г. съдът е 

постановил да се издаде ИЛ; 

 - ч. гр. д. № 1575/2012 г., обр. на 14.06.20121 г., на доклад на съдия 

Васил Атанасов, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 12.06.2012 г., 

разпределено на 13.06.2012 г. На 14.06.2012 г. е издадена заповед за 

изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 19.06.2012 г. и на 

29.06.2012 г. е постъпило възражение. На 02.07.2012 г. е разпоредено да се 

уведоми заявителя – чл. 415, ал. 1 ГПК. Съобщението до заявителя е връчено 

на 03.07.2012 г. и на 23.07.2012 г. е постъпила молба с доказателство за 

предявен иск. По делото е приложен заверен препис от решението, влязлото в 

сила на 14.12.2012 г., с което е признато за установено част от претендираната 

сума и е отхвърлен като неоснователен за горницата до пълните размери 

заявени с ИМ. С определение от 17.12.2012 г. съдът е обезсилил издадената 

заповед за изпълнение за разликата върху сумата за която е издадена 

заповедта. Издаден е ИЛ за сумата, за която е установено вземането. За 

издадения ИЛ има надлежно отбелязване върху заповедта за изпълнение – 

специален печат на съда, дата, три имена и подпис на лицето, получило ИЛ; 

- ч. гр. д. № 3399/2012 г., обр. на 11.12.2012 г., на доклад на съдия 

В. Петков, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 05.12.2012 г. и на същата 

дата е извършено разпределението. На 11.12.2012 г. е изд. заповед за 

изпълнение. Съобщението е изпратено на 12.12.2012 г., връчено на 07.01.2013 

г. и на същата дата е постъпило възражение. С разпореждане от 08.01.2013 г. 

съдът е указал на заявителя, че може да предяви иск за установяване на 

вземането си, както и да представи доказателства за това в същия срок. 

Съобщението е връчено на заявителя на 05.02.2013 г. и на 06.03.2012 г. е 

представена молба с доказателства за предявен иск; 

- ч. гр. д. № 2046/2012 г., обр. на 09.08.2012 г., на доклад на съдия 

Г. Василев, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 07.08.2012 г., на 

08.08.2012 г. е извършено разпределението. Заповедта за изпълнение е изд. на 

09.08.2012 г. Съобщението до длъжника е връчено на 14.08.2012 г., на 

15.08.2012 г. е постъпило възражение. С разпореждане от 16.08.2012 г. съдът е 

постановил да се уведоми заявителя – чл. 415, ал. 1 ГПК. Съобщението до 

заявителя е връчено на 27.08.2012 г. и на 19.09.2012 г. е постъпила молба с 

доказателства за предявен иск.  По делото е приложено решение, влязло в сила 

на 11.01.2013 г. С разпореждане от 22.01.2013 г. е постановено да се издаде ИЛ 

за посочената в решението сума. За издадения ИЛ има надлежно отбелязване 

върху заповедта за изпълнение – печат на съда, трите имена, дата и подпис на 

лицето, получило ИЛ; 
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 - ч. гр. д. № 3047/2012 г., обр. на 06.11.2012 г., на доклад на съдия 

П. Панайотова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 02.11.2012 г., 

разпределено на 05.11.2012 г. На 06.11.2012 г. е изд. заповед за изпълнение. 

Проведена е процедура по установяване на адреса на длъжника – изд. СУ, 

представена молба от заявителя с удостоверение за настоящ и постоянен адрес 

на длъжника. На 02.01.2013 г. е връчено заявление на длъжника, на 08.01.2013 

г. е постъпило възражение. На 08.01.2013 г. е постановено разпореждане за 

уведомяване на заявителя по чл. 415, ал. 1 ГПК. Съобщението е връчено на 

14.01.201013 г. на заявителя, не е представено доказателство за предявен иск. С 

определение от 18.02.2013 г. съдът е обезсилил издадената заповед; 

- ч. гр. д. № 2125/2012 г., обр. на 13.08.2012 г., на доклад на съдия 

Р. Радиев, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 09.08.2012 г., 

разпределено на 10.08.2012 г. Заповедта за изпълнение е издадена на 

13.08.2012 г. Съобщението до длъжника е връчено на 22.08.2012 г., на 

28.08.2012 г. е постъпило възражение. На 29.08.2012 г. е разпоредено да се 

уведоми заявителя по чл. 415 ГПК. Съобщението до заявителя е връчено на 

19.09.2012 г. и на 19.10.2012 г. е постъпила молба с доказателство за предявен 

иск. По делото е приложено решението, влязло в сила на 03.01.2013 г. На 

06.02.2013 г. е разпоредено да се издаде ИЛ. За издадения ИЛ има надлежно 

отбелязване върху заповедта за изпълнение – печат на съда, трите имена, дата 

и подпис на лицето, получило ИЛ; 

- ч. гр. д. № 1053/2012 г., обр. на 20.04.2012 г., на доклад на съдия 

Н. Несторова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 17.04.2012 г., 

разпределено на с. д. На 20.04.2012 г. е издадена заповед за изпълнение. 

Съобщението до длъжника е връчено на 23.04.2012 г., възражение е постъпило 

на 26.04.2012 г. На 27.04.2012 г. е разпоредено да се уведоми заявителя по чл. 

415, ал. 1 ГПК, съобщението е връчено на 04.05.2012 г. На 18.05.2012 г. е 

постъпила молба с доказателства за предявен иск. По делото е приложено 

решението, влязло в сила на 22.01.2013 г. С определение от 19.02.2013 г. съдът 

е обезсилил заповедта за изпълнение в частта, която е отхвърлена, изд. е ИЛ за 

уважената част. За издадения ИЛ има надлежно отбелязване върху заповедта за 

изпълнение – печат на съда, трите имена, дата и подпис на лицето, получило 

ИЛ; 

  - ч. гр. д. № 2455/2012 г., обр. на 18.09.2012 г., на доклад на съдия 

Н. Кирков, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 17.09.2012 г., 

разпределено на 18.09.2012 г. Заповедта за изпълнение е изд. на 18.09.2012 г. 

Съобщението до длъжника е връчено на 11.12.2012 г. – след процедура по 

издаване на СУ за установяване на настоящ и постоянен адрес. На 27.12.2012 г. 

е постъпило възражение. На 02.01.2013 г. е постановено разпореждане за 

уведомяване на заявителя по чл. 415, ал. 1 ГПК. Съобщението е връчено на 

заявителя на 21.02.2013 г., на 13.02.103 г. е постъпила молба с доказателство за 

предявен иск; 
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  - ч. гр. д. № 3264/2012 г., обр. на 28.11.2012 г., на доклад на съдия 

Ат. Атанасов, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 28.11.2012 г., 

разпределено на 28.11.2012 г. На 28.11.2012 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и представения документ е 

направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – специален печат на съда; 

  - ч. гр. д. № 3366/2012 г., обр. на 06.12.2012 г., на доклад на съдия 

Русева, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 03.12.2012 г., 

разпределено на 04.12.2012 г. На 06.12.2012 г. е разпоредено да се издаде 

заповед за незабавно изпълнение и ИЛ На 06.12.2012 г. е изд. заповед за 

незабавно изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и оригинала на 

запис на заповед (не е постъпила молба от заявителя за връщане на заповедта 

за изпълнение) е направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – специален 

печат на съда; 

  - ч. гр. д. № 3424/2012 г., обр. на 13.12.2012 г., на доклад на съдия 

Христова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 12.12.2012 г., 

разпределено на 13.12.2012 г. На 13.12.2012 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и представения документ – 

извлечение от счетоводни книги е направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ 

– специален печат на съда; 

           - ч. гр. д. № 3470/2012 г., обр. на 17.12.2012 г., на доклад на съдия 

Димитрова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 15.12.2012 г., 

разпределено на 17.12.2012 г. На 17.12.2012 г. е издадена заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е направено надлежно 

отбелязване за изд. ИЛ – специален печат на съда, но върху представения 

документ – извлечение от счетоводни книги не е поставен печат за издадения 

ИЛ; 

  - ч. гр. д. № 3513/2012 г., обр. на 21.11.2012 г., на доклад на съдия 

Г. Вълчанова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 21.11.2012 г., 

разпределено на 21.11.2012 г. С разпореждане от с. д. съдът е указал да се 

представи оригинал на вносната бележка за платена ДТ, представена с молба 

от 20.12.2012 г. На 21.12.2012 г. е издадена заповед за незабавно изпълнение и 

ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и представения документ е направено 

надлежно отбелязване за изд. ИЛ – специален печат на съда; 

  - ч. гр. д. № 3522/2012 г., обр. на 27.12.2012 г., на доклад на съдия 

В. Спасова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на  21.12.2012 г., 

разпределено на 27.12.2012 г. На 27.12.2012 г. е издадена заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и представения документ е 

направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – специален печат на съда. 

 

 

  Проверени бяха и следните дела: ч. гр. д.  № 2058/2012 г. на 

доклад на съдия Св. Митрушева, по чл. 410 ГПК; ч. гр. д. № 3147/2012 г. на 

доклад на съдия В. Атанасов, по чл. 410 ГПК;  ч. гр. д. № 3487/2012 г. на 
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доклад на съдия В. Петков, по чл. 410 ГПК; ч. гр. д. № 3423/2012 г. на доклад 

на съдия Г. Василев, по чл. 410 ГПК; ч. гр. д. № 2066/2012 г. на доклад на 

съдия по чл. 410 ГПК; ч. гр. д. № 3445/2012 г. на доклад на съдия Р. Радиев, по 

чл. 410 ГПК; ч. гр. д. № 3134/2012 г. на доклад на съдия Н. Несторова, по чл. 

410 ГПК; ч. гр. д. № 3130/2012 г. на доклад на съдия Кирков, по чл. 410 ГПК – 

проверката на които установи, че са администрирани своевременно, по всички 

дела има отбелязване за изд. ИЛ – специален печат на съда, а в случаите, в 

които заявителят не е представил доказателство за предявен иск съдът 

служебно е следил едномесечния срок и е обезсилвал издадената заповед за 

изпълнение по чл. 410 ГПК. 

 

    

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

 От 01.02.2012 г. делата, образувани по реда на чл. 410 ГПК се 

разпределят само между съдиите от наказателно отделение. Делата, образувани 

по реда на чл. 417 ГПК се разпределят на съдиите от гражданско отделение. 

Заявленията, постъпили по чл. 410 ГПК се разпределят от председателя на 

гражданско отделение съдия Вълчанова. 

Проверката констатира, че всички дела, образувани по реда на 

заповедното производство са своевременно администрирани. По всички 

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

срокът по чл. 411, ал. 2 ГПК – съдът е разглеждал заявлението и издавал 

заповед за изпълнение в тридневен срок. За издадения изпълнителен лист 

съдът е правил надлежна бележка върху заповедта за изпълнение и върху 

представения документ, с изключение на едно дело, по което е пропуснато да 

се направи надлежна бележка върху представения документ. Специален печат 

на съда за издадения изпълнителен лист се използва от м. септември 2012 г.  

    

 

            V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

 

                    Организационното и административно ръководство в РС - Ямбол,  

осъществявано от председателя Васил Петков е на много добро ниво.  

Председателят на съда Васил Петков е подпомаган в работата си от 

заместник-председателя Светлана Митрушева и от съдебен администратор. 

Организация на работата в отделните служби и звена в съда е на добро ниво.  

  Административният секретар на съда е с добри организационни 

умения. Съдебните служители са добре обучени, с компютърни умения и 

изпълняват стриктно задълженията си. Всички служители се стараят бързо и 

ефективно да изпълняват задълженията. В изолирани случаи се установи, че не 

всички книжа, които постъпват по делото се прикрепват по хронология.  
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Всички съдии и служители от РС – Ямбол са преминали различни 

квалификационни курсове към НИП и други обучителни програми.   

                    От 2012 г. всички деловодни книги се водят на електронен носител 

и разпечатка на хартиен носител с отразяване на изискуемите данни, съгласно 

ПАРОАВАС.  

Съдебните секретари водят добре протоколите, същите са 

правилно оформени.  

 Не се установиха проблеми при връчването на съобщения и 

призовки от съдебния район на РС – Ямбол. Следва да се обърне повече 

внимание за своевременното връщане на съобщенията и призовките от 

съседните общини.   

  

  Проверката по образуването на делата установи, че в деня на 

постъпване на книжата в съда, същите се въвеждат в електронната деловодна 

система, поставя се входящ номер и дата и се докладват на председателя на 

гражданско отделение, който определя вида на делото и извършва 

разпределението на делата чрез програмата за случаен подбор. След 

определянето на докладчика, книжата се връщат в деловодството, докладват се 

на съответния съдия – докладчик, който с разпореждане образува делото. 

Съдът разполага с печат, в който е изписана думата: „насрочено”, като част от 

съдиите са използвали този печат и на това място са отразявали датата на 

образуване на делото, а други на същото място са посочвали датата на 

насроченото първо съдебно заседание. За констатираното несъответствие беше 

запознат председателя на съда, който предприе незабавни мерки и беше 

изработен специален печат на съда за образуване на делата, в който е изписана 

думата: „образувано”. 

  Проверката по образуването на гражданските дела установи, че 

съдиите процедират по различен начин – част от съдиите образуват 

разпределените им дела веднага, а останалите след отстраняване на 

констатираните нередовности, което в някои случаи е след 2 до 3 месеца. 

Следва този въпрос да се обсъди на общо събрание на съдиите, на което да се 

вземе решение за уеднаквяване практиката по образуване на гражданските 

дела. 

  Разпределението на делата се извършва при спазване на принципа 

за случайния подбор. При проверка на архива на програмата за случайно 

разпределение на делата не се установи повторен избор, избор с „определен” 

съдия при вече разпределено дело. Всички дела се разпределят от програмата 

за случайно разпределение, но не винаги разпределението се извършва 

съобразно поредността на постъпването им. Всяка седмица се прави архив от 

програмата за случайно разпределение на отделен компютър, съгласно 

указанията на ВСС.  
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Средната натовареност през 2011 г. на съдия от гражданско 

отделение (5 съдии), спрямо всички дела (включително и останали несвършени 

дела от предходен период) е 707.40 дела годишно или 58.95 дела на месец.  

Средната натовареност през 2012 г. на съдия от гражданско 

отделение (6 съдии), спрямо всички дела (включително и останали несвършени 

дела от предходен период) е 378.43 дела годишно или 31.54 дела на месец. 

 

Средната натовареност през 2011 г. на съдия от наказателно 

отделение (7 съдии), спрямо всички дела (включително и останали несвършени 

от предходен период) е 489.12 дела годишно или 40.81 дела на месец на съдия. 

  Средната натовареност през 2012 г. на съдия от наказателно 

отделение (8 съдии), спрямо всички дела (включително и останали несвършени 

от предходен период) е 381.5 дела годишно или 31.79 дела на месец. 

    

  Проверката по движението на делата установи, че основни 

причини за неприключване на производствата в тримесечен срок са спиране на 

производството - най-често по съгласие на страните или до приключване на 

преюдициално производство. Първото съдебно заседание е провеждано в срок 

от 20 дни до месец и половина от датата на постановяване на определението по 

чл. 140 ГПК. При отлагане на съдебно заседание делата са насрочвани до 

месец и половина. 

  

Основни причини за неприключване на производствата към 

31.12.2012 г., образувани в първото полугодие на 2012 г., са: оставяне на ИМ 

без движение, понякога и 2 – 3 пъти; спиране на производството на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 2 ГПК; отмяна на хода по същество на делото; обжалване 

определения на съда пред ОС – Ямбол и ВКС; установяване адрес на ответник 

и връчване на съобщения по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК; насрочване на съдебни 

заседания след съдебната ваканция, което по някои от делата е около 3 месеца. 

При проверката на делата се установи, че съдиите своевременно са 

постановявали разпореждане по чл. 129, респективно по чл. 131 ГПК. 

Определението по чл. 140 ГПК е постановявано най-често с изтичане срока за 

отговор на исковата молба.  Съдиите са се произнасяли по доклада в деня на 

постъпване на книжата или до 3 дни. 

 

От проверката по движението и приключването на исковите 

производства, образувани през 2011 г. се установи, че само две дела не са 

приключили към момента на извършване на проверката. Основна причина за 

продължилото по-дълго разглеждане на делата е характера на производствата – 

делбени дела, повечето приключили и по двете фази на делбата. Други 

причини са предявяване на насрещен иск, отсрочване на делата поради 

заболяване на съдията – докладчик, отмяна на хода по същество, поради 

неизяснено дело от фактическа страна.  



 50 

 

Проверката на образуваните преди 2011 г. дела и неприключили 

към 31.12.2012 г. установи, че повечето дела са с предмет делба или вещни 

искове и са образувани по реда на ГПК (отм.). Част от делата са спрени по 

съгласие на страните или поради наличие на преюдициален спор като по едно 

от делата не са извършвани справки за движението на обуславящото дело. 

Повечето делата са предадени в архив поради невнесен депозит за извършване 

на експертиза.  

 

Констатираното просрочие при обявяване на съдебното решение 

през 2011 г. от страна на съдия Светла Димитрова и съдия Галя Русева е 

преодоляно – през 2012 г. При анализ на проверявания период – 2011 г. и 2012 

г. може да се обоснове извод, че през 2012 г. съдиите са спазвали процесуалния 

срок при обявяване на съдебните актове. 

 

  Проверката на делата, образувани и разгледани по реда на глава 

двадесет и пета от ГПК – бързо производство установи, че по две дела не 

спазена разпоредбата на чл. 312, ал. 1 ГПК - в деня на постъпване на отговор 

на ответника или на изтичане на срока за това, съдът изготвя доклад по делото 

и го насрочва. По всички проверени дела се установи, че съдът е насрочвал 

първото съдебно заседание в регламентирания в чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК срок. С 

изключение на две дела, на доклад на съдия Русева и съдия М. Христова, 

всички съдии са посочвали датата на която ще обявят решението, съгласно 

изискването на чл. 315, ал. 2 ГПК. Следва съдия Русева и съдия Христова да 

спазват изискването регламентирано в чл. 315, ал. 2 ГПК и да посочват датата 

на която съдът ще обяви решението, тъй като това е датата, от която  започва 

да тече срока за подаване на въззивна жалба. Спазван е двуседмичният срок за 

обявяване на решението, посочен в нормата на чл. 316 ГПК. Похвален е 

стремежът на съдиите от гражданско отделение на РС – Ямбол да спазват 

регламентираните кратки процесуални срокове при разглеждане на делата по 

реда на глава двадесет и пета от ГПК. По време на извършване на проверката 

на ИВСС се предприеха мерки и делата с регламентирани кратки срокове бяха 

обозначени с жълт етикет, съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 5 ПАРОАВАС. 

 

Проверката на делата с отменен ход по същество констатира, че 

през 2012 г. броят на тези дела е по-малък в сравнение с 2011 г. При анализа на 

тези дела се установи, че основна причина за постановяване на определение за 

отмяна на дадения ход по същество е неизясняване на делото от фактическа 

страна, което свидетелства за недостатъчно задълбочената предварителна 

подготовка по делата от страна на съдията – докладчик. 

 

Проверката на спрените производства установи, че по три дела, 

спрени поради наличие на преюдициален спор, не са извършвани справки за 
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движението на обуславящото дело. При проверка на деловодството се 

констатира, че спрените дела не са отделени на отделен рафт, което е довело и 

до констатирания пропуск. За неадминистрираните спрени дела беше проведен 

разговор с председателя Васил Петков, който след приключване на проверката 

на ИВСС, е предприел мерки, обективирани в Заповед № 113 от 25.03.2013 г., с 

която е разпоредил делата, по които тече срок за извършване на определени 

процесуални действия да се подреждат на отделен рафт и ежедневно да се 

проверяват от съдебните деловодители; съдебните деловодители от служба 

„Гражданско деловодство” ежемесечно да извършват справка по всички 

граждански дела спрени на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ГПК. Заповедта на 

председателя беше предоставена на проверяващия екип на ИВСС по време на 

извършване на плановата проверка на ОС – Ямбол. 

 

Проверката на делата, образувани по чл. 390 ГПК – обезпечение на 

бъдещ иск установи, че не всички съдии от гражданско отделение са посочвали 

началния момент от който започва да тече срокът за предявяване на бъдещ иск. 

Също така се установи, че по някои от проверените дела, съдът не е указвал на 

молителя последиците от непредставяне на доказателства за предявяването на 

иск. Констатирано бе, че по три от проверените дела не е спазена разпоредбата 

на чл. 395, ал. 2 ГПК – молбата не е разгледана от съда в деня на подаването й. 

 

Делата, образувани по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето 

са своевременно администрирани като в деня на постъпване на искането съдът 

е постановявал разпореждане за насрочване на делото в месечен срок. Делата 

са приключвали най-често с едно съдебно заседание, решението е обявявано в 

срока по чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето.  

 

Делата, образувани по реда на Закона за защита от домашното 

насилие са приключвали най-често в едно заседание като в деня на постъпване 

на молбата съдът е насрочвал открито съдебно заседание в месечен срок, в 

изпълнение на нормата на чл. 12, ал. 1 ЗЗДН. Проверката констатира, че само 

съдия А. Атанасов и съдия Св. Димитрова са постановявали решението в 

открито съдебно заседание, в изпълнение на разпоредбата на чл. 15, ал. 1 

ЗЗДН. 

 

От проверката на делата, образувани по реда на заповедното 

производство се установи, че делата са своевременно администрирани, по 

всички производства е спазван тридневният срок за издаване на заповед за 

изпълнение. По делата, образувани по реда на чл. 417 ГПК се констатира, че за 

издадения изпълнителен лист е правена надлежна бележка върху заповедта за 

изпълнение и върху представения документ, съгласно изискването на чл. 418, 

ал. 2 ГПК. С цел уеднаквяване на натовареността на съдиите от РС – Ямбол, 

председателят на съда е издал заповед, съгласно която от 01.02.2012 г. всички 
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постъпващи заявления по чл. 410 ГПК да се разпределят на съдиите от 

наказателно отделение.  

 

При анализ на проверените дела, образувани през 2011 г. и 2012 г. 

се налага извод, че през 2012 г. съдиите са проявявали повече стремеж към 

бързото приключване на делата. За добрата организация на работата на съда са 

спомогнали и заповедите, издадени от административния ръководител. 

Ежемесечните справки, изисквани от председателя на съда Васил Петков, 

както и обсъждането и анализирането на причините за констатираните 

забавяния по делата от съдиите е довело до добрите резултати, констатирани 

по време на проверката от ИВСС. За допуснатите забавяния по движението на 

делата, на доклад на съдия Светла Димитрова, считаме, че е налице и 

обективна причина (ползван отпуск по болест). Независимо от посочената 

обективна причина, съдия Светла Димитрова следва да положи повече усилия 

за подобряване организацията на работата си.   

 

Непрекъснатото подобряване и автоматизиране на процедурите за 

работа, чрез използване на електронната деловодна система и 

информационните технологии е подобрила работния процес във всички звена в 

съда. Цялата информация по делата се обработва по електронен път и цялото 

движение на делото от постъпването му в съда до неговото архивиране може 

да се проследи от електронната деловодна програма.  

 

Всички съдии и служители от РС – Ямбол работят отговорно и с 

желание за подобряване работата на съда. 

  

 

Въз основа на направените констатации и изводи и на 

основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните  

                       
                     

        ПРЕПОРЪКИ: 

 

 1. Председателят на РС – Ямбол да упражни правомощията си по 

чл. 80, ал. 1, т. 1 ЗСВ и да предприеме мерки относно: 

  - разпределението на книжата, по които се образуват дела, да се 

извършва по входящ номер, с оглед спазване разпоредбата на чл. 9 ЗСВ; 

  - прецизно администриране на спрените производства на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК като се спазва стриктно Заповед № 113/25.03.2013 г. 

на председателя на съда и периодично се изпращат писма, с които да се 

изисква информация за движението на преюдициалното производство, а когато 

преюдициалното производство е подсъдно на същия съд, резултатът от 

проверката да се отразява по спряното дело. 
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  2. Председателят на РС – Ямбол да упражни правомощията си по 

чл. 80, ал. 1, т. 9 ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите, на което: 

 - да се обсъди и уеднакви практиката по чл. 390, ал. 3 ГПК,  

относно определяне на началния момент, от който започва да тече срокът за 

представяне на доказателства за предявения иск и да се набележат мерки за 

стриктно спазване разпоредбата на чл. 395, ал. 2 ГПК; 

  - да се набележат мерки за спазване разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от 

ЗЗДН. 

 

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

2 във вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на РС – Ямбол да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 

препоръките. 

 

Настоящият акт да се изпрати на председателя на РС – Ямбол. 

Настоящият акт на електронен носител да се изпрати на 

председателя на ОС – Ямбол и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

              

 

 

ИНСПЕКТОР: 

 

                                                                                  /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


