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Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС по гражданските дела е 

проведена в изпълнение на Заповед № ПП-01-52/22.05.2013г., изм. със Заповед №  

ПП-01-52/06.05.2013г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, издадена на основание чл.58, ал.1 от Закона за съдебната власт и съобразно 

Плана за провеждане на комплексни планови проверки на ИВСС за 2013г. 

Проверката бе извършена в периода 10.06.2013г. – 21.06.2013г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експертите ДИАНА ИВАНОВА и АННА 

САПУНДЖИЕВА. 

 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Бургас по 

образуването, движението и приключването на гражданските дела за периодите  

01.01.2011г. - 31.12.2011г., 01.01.2012г. - 31.12.2012г. и 01.01.2013г. – 10.06.2013г. 

 

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските дела и 

деловодните книги, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Районен съд - Бургас 

справки, съобразно писмо изх. № И-01-26/12.02.2013г. на ИВСС, допълнителна 

информация за дейността на съда, извлечения от електронната деловодна програма, 

заповеди, ненасрочени дела, дела, по които производството е спряно, дела с отменен 

ход по същество, насрочени дела, деловодни книги и регистри, както и др. 

произволно посочени граждански дела.  

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Районен съд – Бургас е поместен в сградата на съдебната палата в Бургас на ул. 

„Александровска“ № 101, заедно с Апелативен съд – Бургас, Административен съд – 

Бургас, Окръжен съд – Бургас, Апелативна прокуратура – Бургас, Окръжна 

прокуратура - Бургас и Районна прокуратура – Бургас. Съдебно изпълнителната 

служба към Районен съд – Бургас и съдиите по вписванията са разположени в друга 

сграда, на  ул. „Жени Патева“ № 1 в града.  

Материалните условия са добри. Съдиите работят по двама в кабинет, а 

съдебните служители ползват общо 19 помещения – за служба „Регистратура“, 

„Гражданско деловодство“, „Наказателно деловодство“, „Архив“, „Бюро съдимост“, 

„Регистратура класифицирана информация“, съдебни секретари, системни 

администратори, обща администрация. Съдът ползва 9 броя съдебни зали. 

РС-Бургас е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти в 

кабинетите, деловодството и в съдебните зали. Служителите са оборудвани с 

компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и работят в мрежа.  
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Ръководството на Районен съд – Бургас се е стремяло да осъвременява 

компютърната и копирната техника в съда, като поетапно я е подновявала, с 

разрешение на Висшия съдебен съвет и съобразно бюджетните ограничения. 

Въпреки усилията на ръководството да предприема мерки за осъвременяване на 

техниката, с която работят магистратите и съдебните служители, се установи, че 

същата все още не отговаря на съвременните изисквания и има нужда от обновяване.  

През периодите на проверката – 2011г., 2012г. и м. януари 2013г. - м. юни 

2013г. в РС- Бургас функционира програмата за управление на съдебните дела САС 

„Съдебно деловодство“ на Информационно обслужване АД, Варна, въведена със 

Заповед № 715/23.12.2008 г, считано от 1 януари 2009г. Преди въвеждането на тази 

праграма, данните по съдебните дела са обработвани с програмата „EMSG Кодинов“ 

на ЕТ „Паралел Кодинов“, въведена в Районен съд – Бургас от юни 1999 г. 

Предишната деловодна програма продължава да се използва за въвеждане на данни 

за движението на делата, входирани и образувани до 31.12.2008 г.  

Разпределението на делата в РС - Бургас се извършва на принципа на случайния 

подбор, в изпълнение изискването по чл. 9 от ЗСВ, считано от 26.06.2006г. Със 

Заповед № 202а/26.06.2006 г. на Административния ръководител на Районен съд – 

Бургас, постъпилите дела в съда се разпределят на принципа на случаен избор чрез 

защитения програмен продукт на ЕТ «Паралел – Кодинов». От месец януари 2009 г. 

със Заповед № 2/06.01.2009 г.  до настоящия момент,  разпределението на делата се 

извършва на принципа на случайния подбор, в изпълнение на изискването по чл. 9 от 

ЗСВ чрез програмния продукт за случайно разпределение на делата, предоставен от 

Висшия съдебен съвет - „Law Choice”. Със Заповед № 915/28.12.2011г. на 

административния ръководител, са актуализирани Вътрешните правила за случайно 

разпределение на делата в Районен съд – Бургас. 

Със Заповед № 173/23.04.2008г. на Административният ръководител е 

регламентиран начина за публикуване на съдебните актове в Интернет страницата на 

Районен съд – Бургас, а със Заповед № 337/19.05.2011 г. на Административния 

ръководител са актуализирани Вътрешните правила за организацията на 

публикуването на съдебните актове на РС – Бургас в Интернет страницата на съда.  

С цел улесняване достъпа до публикуваните актове на Интернет страницата на 

съда, са разработени, утвърдени със Заповед № 869/19.12.2012 г. и публикувани 

Указания за начина на достъп до публикуваните съдебни актове на Интернет 

страницата на Районен съд – Бургас. 

 Със заповед № 339/19.05.2010г. на Административния ръководител е утвърдена 

Инструкция за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация в РС 

– Бургас, регламентираща класифицирането на съдебни дела и работа с материали, 

съдържащи класифицирана информация. 

В съда са внедрени следните програмни продукти: 

 - “Law Choice” – програма за случайно разпределение на делата, предоставена 

от ВСС, която функционира от м. януари 2009 г; 

 -  САС „Съдебно деловодство“, която функционира от м. януари 2009 г.; 

 -  EMSG Кодинов, която функционира от 23.06.1999 г.;  
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 - Програма JES на фирма „Темида 2000“,  внедрена в „Съдебно изпълнителна 

служба“, с която се обработват изпълнителните дела;   

  - Правно-информационна система „Апис“, до която имат достъп всички 

магистрати и съдебни служители.  

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

В РС-Бургас, считано от м. октомври 2012г., е утвърдено щатно разписание от 

107 щатни бройки, от които 30 щ. бр. съдии,  4 щ. бр. ДСИ, в това число една незаета, 

5 съдии по вписванията и 68 щ. бр. съдебни служители.  

 Административното ръководство на РС–Бургас понастоящем се осъществява 

от Административен ръководител – председател на съда – съдия Яна Колева, от 

съдия Анна Щерева и съдия Светлин Иванов - Заместник административни 

ръководители – заместник-председатели на РС - Бургас, съдебен администратор – 

Стиляна Михайлова и административен секретар – Щилияна Нейчева.  

 Съдия Яна Колева е назначена  на длъжност “Административен ръководител – 

председател” на РС–Бургас, с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 

41/33 от 22.10.2009 г. и е встъпила в длъжност на 26.10.2009 г.  

  Съдия Анна Щерева е преназначена на длъжност “съдия” в РС-Бургас, с 

решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 35 от 08.10.2003 г. и е встъпила в 

длъжност на 20.10.2003г. Съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 

17/29.04.2010г. е назначена за Заместник на административния ръководител – 

заместник-председател на РС – Бургас и е встъпила в длъжност на 03.05.2010 г.  

Съдия Светлин Иванов – заместник на административния ръководител –

заместник-председател на РС-Бургас. С решение на ВСС по протокол № 

5/25.01.2006г. е назначен за съдия в РС-Бургас. Встъпил е в длъжност „съдия” в РС-

Бургас на 06.02.2006 г. С решение на ВСС по протокол № 22/23.06.2011 г. е назначен 

за заместник на административния ръководител – заместник председател на РС-

Бургас, считано от датата на встъпване в длъжност - 23.06.2011г. до настоящия 

момент. 

Съдия Яни Георгиев Гайдурлиев – заместник на административния 

ръководител, заместник председател на Районен съд – Бургас, е отговарял за 

наказателна колегия в периода 07.05.2008 г. – 23.06.2011 г. В периода 24.04.2000 г. до 

01.08.2001 г. е бил младши съдия в  Окръжен съд – Бургас, след което е преместен на 

длъжност „съдия” в Районен съд – Поморие за периода 01.08.2001 до 10.05.2005 г. С  

решение на ВСС по протокол № 2/02.02.2005 г. е преместен  на длъжност ”съдия”  в 

Районен съд – Бургас и е встъпил в длъжност на 11.02.2005 г. С решение на ВСС по 

протокол № 18/23.04.2008 г. е назначен за заместник на административния 

ръководител, заместник председател на Районен съд-Бургас и е встъпил в длъжност 

на 07.05.2008г. С решение на ВСС по протокол № 22/23.06.2011г е освободен от 

длъжността заместник на административния ръководител, заместник-председател на 

Районен съд – Бургас, считано от 23.06.2011 г.  
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 Стиляна Савова-Михайлова заема длъжността “съдебен администратор”, 

считано от 13.02.2012г. Назначена е на длъжността след проведен конкурс в периода 

м. декември 2011г. – м. януари 2012г.  

 До 01.11.2011 г. длъжността съдебен администратор е изпълнявана от Димка 

Димитрова Панайотова.  Същата е назначена на длъжност „главен счетоводител” в 

РС-Бургас на 01.09.2001 г., до 06.11.2006 г., след което е  преназначена на длъжност 

„съдебен администратор”, считано от 06.11.2006 г. до 01.11.2011г. Понастоящем 

заема длъжността „съдебен деловодител” в Държавна съдебно- изпълнителна служба 

на РС-Бургас. 

 Щилияна Георгиева Нейчева заема длъжността “административен секретар”, 

считано от 01.11.2004г., назначена в Районен съд – Бургас от 03.04.2000г. на 

длъжност ”деловодител”.  

 

 През периодите на проверката съдиите и съдебните състави, са както следва: 

1. съдии, разглеждащи граждански дела и процентна натовареност при 

разпределение на делата: 

 

- за 2011г.: 

Съдия Анна Щерева  

състав І            60% /0% за 

обезпечения/ и СП 

Съдия Асен Радев състав ХХХVІІ                       100%    

Съдия Валентина Кърпичева състав VІІІ 100% 

Съдия Дарина Николова състав ХХХVІ 100% 

Съдия Диляна Йорданова състав XVII 100% 

Съдия Димана Кирязова – Вълкова  състав Х 100% 

Съдия Елеонора Кралева състав ІV 100% 

Съдия Ивайло Иванов състав XI 100% 

Съдия Иван Дечев състав XX 100% 

Съдия Ивелина Мавродиева състав III 100% 

Съдия Магдалена Маринова състав V 100% 

Съдия Панайот Атанасов състав VII 100% 

Съдия Пламена Георгиева Върбанова състав XII 100% 

Съдия Радостина Петкова Иванова състав VI 100% 

Съдия Райна Кирякова състав XIII  100% 

Съдия Светлана Рачева Янева състав XV 100% 

Съдия Силвия Петрова състав XVI 100% 

Съдия Чавдар Димитров състав XIX 100% 

 

-за 2012г. 

Съдия Анна Щерева 

  Състав І                 60% /0% за        

                                 обезпечения/ и СП                             

Съди Асен Радев Състав ХХХVІІ               100% 

Съдия Валентина Кърпичева Състав VІІІ                      100% 

Съдия Дарина Николова  Състав ХХХVІ               100% 

Съдия Диляна Йорданова Състав XVII                    100% 

Съдия Димана Кирязова – Вълкова  Състав X                          100%  
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Съдия Димитър Димитров Състав XXXV                 100% 

Съдия Елеонора Кралева Състав ІV                        100% 

Съдия Ивайло Иванов Състав XI                        100% 

Съдия Иван Дечев Състав XX                      100% 

Съдия Ивелина Мавродиева Състав III                        100% 

Съдия Калин Кунчев Състав ХL                       100% 

Съдия Магдалена Маринова Състав V                          100% 

Съдия Мартин Стаматов Състав XXXIX                100% 

Съдия Невена Ковачева Състав XXXVIII             100% 

Съдия Панайот Атанасов Състав VII                       100% 

Съдия Радостина Петкова Иванова Състав VI                        100%  

Съдия Райна Кирякова Състав XIII                     100% 

Съдия Светлана Рачева Янева Състав XV                      100% 

Съдия Силвия Петрова Състав XVI                     100% 

Съдия Чавдар Димитров Състав XIX                     100% 

 
Наказателни съдии, разглеждали граждански дела през 2012 година за определен период 

от годината 

Съдия Димитър Димитров 

Съдия Георги Грънчев 

                Състав ХХХV       200% -  

                Състав XXXIV      300% - чл.417              

Съдия Моника Яханаджиян                 Състав XXI            300% - чгд по чл. 410 и 417 

Съдия Николай Гемеджиев 

 

               Състав XLI             500% - чгд по чл. 410 417 

 

- за 2013 г. 

Съдия Анна Щерева 

Състав І                     60% /0% за 

обезпечения/, СП 

Съди Асен Радев Състав ХХХVІІ           100% 

Съдия Валентина Кърпичева Състав VІІІ                 100% 

Съдия Дарина Николова Състав ХХХVІ           100% 

Съдия Диляна Йорданова Състав XVII               100% 

Съдия Димана Кирязова – Вълкова  Състав X                     100% 

Съдия Елеонора Кралева Състав ІV                   100% 

Съдия Иван Дечев Състав XX                  100% 

Съдия Ивелина Мавродиева Състав III                   100% 

Съдия Калин Кунчев Състав ХL                  100% 

Съдия Магдалена Маринова Състав V                    100% 

Съдия Невена Ковачева Състав XXXVIII       100% 

Съдия Панайот Атанасов Състав VII                 100% 

Съдия Радостина Петкова Иванова Състав VI                  100% 

Съдия Райна Кирякова Състав XIII                100% 

Съдия Светлана Рачева Янева Състав XV                 100% 

Съдия Силвия Петрова Състав XVI                100% 

 
 

Наказателни съдии, разглеждали граждански дела през 2013 година  

 

Съдия Моника Яханаджиян 

                       

             Състав XXI             100% - чгд по чл. 410 и 417 ГПК 

Съдия Николай Гемеджиев              Състав XLI             100% - чгд по чл. 410 417 ГПК 
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2. Съдиите, разглеждащи наказателни дела, през 2011г. са били 15, през 2012г. – 

14 и през 2013г. – 13 броя, в това число и Председателя на съда. 
 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ 

 СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

 Към 01.01.2013 г. по утвърдено щатно разписание на Районен съд-Бургас има  

68 бр. съдебни служители. Администрацията на РС-Бургас се състои от съдебен 

администратор, обща и специализирана администрация.  

Общата администрация се състои от 5 бр. служители – административен 

секретар, главен счетоводител, 2-ма системни администратори и младши специалист 

„Финансово управление“. 

Към 07.06.2013г. в специализираната администрация работят общо 58 

служители и същата е организирана в служби и длъжности, както следва: 

  Гл. специалист „Класифицирана информация“ – 1 бр. 

 „Регистратура” - 2 деловодители; 

 „Съдебно деловодство” - 16 съдебни деловодители -  10 бр. за гр. дела и 6 

бр. за наказателни дела; 

 „Архив” - 2 съдебен архивар; 

 „Съдебни секретари” - 24 бр.;  

  Бюро “Съдимост” – 3 съдебни деловодители, 

 „Връчване на призовки и съдебни книжа” – 6 бр. призовкари; 

 „Съдебно- изпълнителна служба” - 4 съдебни деловодители;  

Техническите длъжности са общо 4 бр. – 3 чистачки  и 1 шофьор.  

Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са следните: гл. специалист 

„Класифицирана информация“ - с длъжностната характеристика е възложено да 

изготвя статистическите отчети, както и да изпълнява функцията на деловодител в 

служба „Архив“. По един служител от служба „Регистратура“, от служба 

„Наказателно деловодство“ и две съдебни секретарки изпълняват допълнителни 

длъжности, свързани с воденето на регистратура „Класифицирана информация“ и 

обработването на дела, съдържащи класифицирана информация.  

 Със Заповед № 715/23.12.2008 г., считано от 01.01.2009 г., в Районен съд – 

Бургас е внедрена и функционира деловодната програма на САС “Съдебно 

деловодство” на “Информационно обслужване” АД – Варна. Делата, образувани 

преди 31.12.2008 г., се обработват чрез EMSG Кодинов  на ЕТ „Паралел – Кодинов“.

 Със Заповед № 155/23.03.2009 г. на административния ръководител са 

утвърдени Правилата за достъпът и работа с деловодната програма „САС“ Съдебно 

деловодство и Инструкция за работа с програмата по модули.   

Книгите по чл. 50, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от ПАРОАВАС се водят на 

електронен носител по деловодната програма САС “Съдебно деловодство” и се 

разпечатват на хартиен носител всяка седмица. Книгите за открити съдебни 



 

 8 

заседания и календар на насрочените съдебни заседания се водят само на хартиен 

носител.  

Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК, предвиден в чл. 50, ал. 1, т. 10  от 

ПАРОАВАС, се води на хартиен носител, считано от 14 март 2008 г. по реда, 

определен в Заповед № 95/14.03.2008 г. (под формата на папки, съдържащи решения, 

със заличени лични данни). В електронен регистър - от деловодната програма САС 

“Съдебно деловодство”, се съдържат следните данни: вид и номер на делото, номер и 

дата на акта и диспозитив. Длъжностното лице, отговорно за водене на регистъра, е 

завеждащият служба „Гражданско деловодство“. 

 Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се получават 

автоматично от деловодната програма САС “Съдебно деловодство” на 

“Информационно обслужване” АД за граждански дела. Номерата на съдебните 

актове по граждански дела, обработвани по програмата на EMSG Кодинов се водят 

по книгата за открити съдебни заседания.  

Всички дела, образувани след месец 01.01.2009г., са въведени във 

функциониращата „Съдебна административна система” (САС).  

Със заповед № 155/23.03.2009 г. са утвърдени правила за работа със програмата 

САС „Съдебно деловодство“ и инструкция за работа с програмата – по модули.   

Председателят на съда е оправомощил със Заповеди № № 92/22.02.2010 г., № 

143/05.03.2013 г. следните служители -  Стоянка Стойчева – съдебен деловодител в 

Наказателно отделение /заменена с Ирина Георгиева – съдебен деловодител в 

Наказателно деловодство, считано от 05.03.2013 г./, Радостина Видева – съдебен 

деловодител в „Гражданско деловодство“, които разполагат с електронен подпис и 

съобразно разпоредбите на Наредба № 14/18.11.2009 г. на МП за реда и начина за 

предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни 

„Население” извършва справките, за което има предоставен достъп. 

 

В съда се водят предвидените в чл.50, ал.1 от ПАРОАВАС книги и регистри, 

проверката, по които установи следното: 

- Азбучник – за 2011г. – 2 тома, за 2012г. – 3 тома и за 2013г. – 1 том. Книгите 

съдържат разпечатки от деловодната програма. Проверявани са от съдебния 

администратор, подпечатани и номерирани са; 

- Описна книга за гр.дела – за  2011г. – 3 тома, за 2012г. – 2 тома, за 2013г. – 1 

том; Книгите са проверявани периодично от съдебния администратор, което е 

удостоверено с подпис и дата на извършената проверка. На места информацията е 

вписана нечетливо; 

- Книга за открити съдебни заседания на гр. дела – за  2011г. - 8 тома, за 2012г. – 

7 тома, за 2013г. – 5 тома; В книгите не по всички дела е вписан диспозитива на 

решението в графа „резултат”. В някои случаи е отбелязано само „уважава молбата“ 

или „отхвърля иска“, а в други – е вписан диспозитива. На места, вписаната 

информация е нечетлива; 
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- Книга за закрити заседания – за  2011г. – 2 тома, за 2012г. – 5 тома, за 2013г. – 

2 тома. Книгите са номерирани, прошнуровани и подпечатани. Извършвани са 

периодични проверки от съдебния администратор; 

- Книга за връчени книжа и призовка. Книгата за призовки се води само на 

електронен носител. От 1 юли 2012 г. в Районен съд – Бургас е разработена и 

въведена електронна информационна база данни „Призовки“, в която се отразява 

движението на всички получени и върнати призовки и съдебни книжа по дела на РС 

– Бургас; 

- Книга за външни призовки - в РС – Бургас не се води книга за външни 

призовки. Бюро „Призовки“ е обособено като служба в ОС – Бургас и получените за 

връчване външни призовки се водят в книга на ОС – Бургас; 

- Книга на заявленията за достъп до обществена информация – 1 том. Книгата е 

номерирана, прошнурована и подпечатана; 

- Изходящ и входящ дневник – 9 броя. Води се от всяка една от 9-те 

деловодителки. Считано от 1 януари 2013 г. със Заповед № 872/21.12.2012 г. 

изходящия и входящия дневник се води на електронен носител в деловодната 

програма „САС съдебно деловодство“;  

- Регистър на съдебните решения за периода: 2011 г. – 25 тома; 2012 г. – 25 

тома, 2013 г. – 11 тома. Вместо регистър, решенията се съхраняват в папки, със 

заличени лични данни. Препоръчително е да се спазват нормативните изисквания, 

като вместо съхранение на съдебни решения в многобройни папки и класьори, да се 

води регистър с посочените в чл. 62,ал.4 ПАРОАВАС реквизити. 

- Календар на насрочените заседания – 2011г. – 2 тома; 2012г. – 2 тома, 2013г. – 

2 тома.   

- Регистър по Закона за защита от домашно насилие – 1 том.  

 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата, вписана в 

книгата за открити заседания и датата на предаване на делото в канцеларията на 

съда, датата, вписана в решението и датата, вписана в регистъра за съдебните 

решения - решение по гр. дело № 5397/2012г., решение по гр. дело № 6557/2012г., 

решение по гр. дело № 1433/2011г., решение по гр. дело № 7255/2012г., решение по 

гр. дело № 7538/2012г., решение по гр. дело № 3382/2011г., решение по гр. дело № 

4493/2012г. (решението е постановено на 01.08.2012г., а делото е предадено в 

канцеларията на съда /видно от вписаната информация в Книгата за открити 

заседания/ на 02.08.2012гг.), решение по гр. дело № 3729/2012г., решение по гр. дело 

№ 6603/2011г., решение по гр. дело № 5861/2010г., решение по гр. дело № 

9188/2010г.,  решение по гр. дело № 5122/2012г., решение по гр. дело № 4703/2012г. 

(решението е постановено на 31.07.2012г., а делото е предадено в канцеларията на 

съда /видно от вписаната информация в Книгата за открити заседания/ на 

01.08.2012г.) Проверката установи съответствия между датата на акта, съдържащ се 

по делото, датата на акта, обявен в Книга за открити заседания І инстанция гр.дела и 

датата на акта в Регистъра /папката/ на съдебните решения, с изключение на 

проверените две дела на доклад на съдия Стаматов, (преместен в РС-Добрич, считано 
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от м.август 2012г.), където разликата от обявяване на делото в съдебния регистър и в 

книгата, от една страна и датата на връщане на делото в канцелаприята на съда, е от 

1 ден.  

 

Препоръчително е да продължава периодичната проверка на всички деловодни 

книги и регистри от страна на съдебния администратор, като проверките се 

удостоверяват с дата и подпис. Описната книга да се води по-четливо, а книгата за 

открити заседания І инстанция да се попълва четливо и пълно - с диспозитива на 

съдебния акт. Да се въведе Регистър на съдебните решения, според изискванията на 

чл. 62, ал.4 ПАРОАВАС, на хартиен носител. 
 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
      ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

В РС - Бургас гражданските дела се образуват в деня на постъпване на книжата 

в съда. Книжата, постъпващи в РС–Бургас, се входират в служба „Регистратура“. 

При постъпването им, служителите регистрират документа в деловодната програма 

„САС Съдебно деловодство“, като на документа се поставя печат и се вписва 

регистрационен номер, генериран от програмата, дата, час на постъпване и подпис на 

служителя, който го е регистрирал. Книжата, по които се образуват дела, се предават 

в деня на постъпването или най-късно на следващия ден от постъпването им на 

административния ръководител или на заместник-административните ръководители.  

На първа страница на документа се записва и уникален номер на делото, генериран 

последователно от деловодната програма „САС Съдебно деловодство“ по реда на 

постъпването им и завеждането в програмата.   

 Разпределението на делата на принципа на случайния избор, съгласно чл. 9 от 

ЗСВ, се извършва от месец януари 2009 г. и към настоящия момент се осъществява 

чрез програмния продукт за случайно разпределение на делата „Law Choice”, 

разработен от ВСС.  

Председателят на съда е утвърдил и актуализирал със Заповед № 

915/28.12.2011г. Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС – 

Бургас. Разпределението се извършва от Яна Колева - Административен 

ръководител, Анна Щерева – Заместник-административен ръководител, отговарящ за 

гражданска колегия и съдия Светлин Иванов – заместник-административен 

ръководител, отговарящ за наказателна колегия и се отразява в протокол, подписан 

от лицето, което разпределя. Съгласно т.4.1. от Вътрешните правила за случайно 

разпределение на делата в Районен съд – Бургас, за разпределението на принципа на 

случайни избор от програмата се разпечатва „протокол за едно дело“, който се 

прилага по конкретното дело. В края на всеки работен ден, протоколите, генерирани 

от програмата за случайно разпределение на наказателните и на гражданските дела 
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записват в електронна папка, съхранявана в общата папка, до която имат достъп само 

лицата, извършващи разпределение на принципа на случайния подбор. Протоколите 

се разпечатват и съхраняват в класьор, като се подреждат по дати, при 

административния секретар на съда. Определен е и процентът на натовареност на 

съдебните състави – 100 % на съдиите, 50% на Председателя на съда, 100 по НОХД 

по споразумение, 0 % по ЧНД досъдебно производство, 60% на зам.председателя на 

съда Светлин Иванов, отговарящ за наказателна колегия за всички видове дела,  60% 

за съдия Анна Щерева – заместник-председател, заместник на административния 

ръководител, отговарящ за гражданска колегия, като 0% е натовареността за 

обезпеченията. Понастоящем няма магистрати, изключени от разпределението за 

видове дела. Със Заповед 433/23.06.2011 г. е актуализирано процентното 

съотношение в опция „натовареност на магистратите“ в Програмата за случайно 

разпределение за административния ръководител и заместник административните 

ръководители. 

Процента на натовареността на магистратите може да се променя през годината, 

в зависимост от индивидуалната им натовареност, от натовареността на Районен съд 

– Бургас, като за целта се изготвя докладна записка от заместник-административните 

ръководители или заповед на административния ръководител. 

Съгласно т. 13 от Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в 

Районен съд – Бургас, съдебните поръчки се разглеждат от Административен 

ръководител Яна Колева по наказателните дела, а по гражданските дела от 

заместника на административния ръководител, заместник председател - Анна 

Щерева. 

В зависимост от заетостта на щатния състав на магистратите, натовареността и 

постъпленията в Районен съд – Бургас се е променял и % на натовареност на 

отделните магистрати. Промяната на натовареността се извършва в съответствие с 

Вътрешните правила за случайно разпределение в Районен съд – Бургас с докладна 

от заместник-административните ръководители или заповед на административния 

ръководител.  

През целия период на проверката, заявления по реда на чл. 410 от ГПК и по 

реда на чл. 417 от ГПК,  молби за обезпечения по чл. 390 ГПК, молби за незабавна 

защита по ЗЗДН се разпределят на принципа на случаен избор измежду съдиите.  

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата имат съдия Яна 

Колева - Административен ръководител,  съдия Анна Щерева – Заместник-

председател, заместник на административния ръководител, отговарящ за гражданска 

колегия,  съдия Светлин Иванов – Заместник-председател, заместник на 

административния ръководител, отговарящ за наказателна колегия. С изрични 

заповеди на административния ръководител е възлагано на съдебния администратор 

да извършва разпределение на частно граждански дела на определени дати, когато 

постъплението е в голям обем, за което се осигурява достъп до програмата. Достъп 

до програмата имат и системните администратори, които съгласно Вътрешните 

правила са длъжни да поддържат програмата и да архивират данните за 

разпределението.  
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На проверяващите бяха предоставени: 

 Заповед № 3/04.01.2010 г., с която се определя съдия Анна Щерева 

/Кидерова/, да извършва разпределение на новопостъпилите книжа, по които се 

образуват граждански, наказателни и частни граждански дела в Районен съд – 

Бургас, при спазване на принципа на случайния избор.  

 Заповед № 256/19.04.2011 г., с която се определя съдия Светлин Иванов да 

извършва разпределение на новопостъпилите книжа, по които се образуват 

граждански, наказателни и частни граждански дела в Районен съд – Бургас, при 

спазване на принципа на случайния избор.  

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите в съда 

искови молби /молби, до докладване на делото на съдията-докладчик, се извършва в 

следната последователност: след постъпване на книжата в служба „Регистратура”, се 

завеждат в деловодната програма, като на първата страница се поставя печат, 

уникален регистрационен номер – „входящ номера“, дата и час на постъпване, 

подпис на служителя, който е регистрирал документа в програмата. Книжата, по 

които се образуват дела, се предават в деня на постъпването или най-късно на 

следващия ден от постъпването им на административния ръководител или на 

заместник-административинте ръководители, които образуват делото. На първата 

страница на книжата се поставя печат „Образувано на“, поставя се дата и подпис на 

съдията, който го е образувал. След образуването им преписките се връщат отново в 

регистратурата, за да се постави уникалния номер на делото, който се генерира от 

деловодната програма „САС съдебно деловодство“ по реда на постъпването и на 

завеждането им в програмата. След образуването на делото и получаването на 

пореден номер, делата се предават за разпределение, при спазване на принципа на 

случайния избор на административния ръководител или на заместник-

административните ръководители.  

Месечният график на дежурствата се утвърждава от Административния 

ръководител, а при негово отсъствие от заместник административния ръководител, 

определен със Заповед да изпълнява функцията административен ръководител в 

периода на отсъствието му, съгласно заповед № 598/05.10.2009 г.  

Дежурните  съдии, по утвърдения график, се произнасят  по  постъпилите в  

периода на съответното дежурство искания, както следва:  

 Постъпилите молби за разрешение за теглене на детски влог. 

 Молби за разрешения за сключване на сделки с имоти, собственост на 

малолетни и непълнолетни; 

 Молби за назначаване на особен представител при извършване на сделки 

с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни; 

 Молби за разрешаване сключването на граждански брак от 

непълнолетни; 

 Молби за отказ и приемане на наследство; 

 Молби за издаване на съдебни удостоверения за прекратен брак. 
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На съдиите, разглеждащи  наказателни дела, със Заповеди на административния 

ръководител е разпроредено в определени периоди от годината да се разпределят и 

частни граждански дела.  

В хода на проверката не бяха установени случаи на манипулиране на системата 

за случаен избор, с цел нарушаване прилагането на принципа по чл. 9 от Закона за 

съдебната власт. Не бяха установени грешки и слабости при разпределение на делата 

на случаен принцип.  

 
2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
Общи данни за РС-Бургас за периода 01.01.2011г.-07.06.2013г. 

 

През 2011г. в РС – Бургас са постъпили общо 12067  бр. гр. дела (в това число 

2784 бр. гр. дела по общия исков ред и 9283 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 1381 бр. дела или общо за разглеждане – 13448 бр.  

дела (в това число 3998  бр. гр.дела по общия исков ред и 9450 бр. ч.гр.дела). От тях  

свършени през 2011г. са 12153 бр. дела или 2836 бр. гр. дела и 9317 бр. частни 

гр.дела.  

През 2012г. в РС – Бургас са постъпили общо 11095  бр. гр. дела (в това число 

2831 бр. гр. дела по общия исков ред и 8264 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 1295 бр. дела или общо за разглеждане – 12390 бр.  

дела (в това число 3993 бр. гр.дела по общия исков ред и 8397 бр. ч.гр.дела). От тях  

свършени през 2012г. са 11098 бр. дела или 2859 бр. гр. дела и 8239 бр. частни 

гр.дела.  

През периода 01.01.2013г.-07.06.2013г. са постъпили общо 4568 бр. гр. дела, (в 

това число 1256 бр. гр. дела по общия исков ред  и 3312 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 1292 бр. дела или общо за разглеждане – 5860 

бр.  дела (в това число 2390 бр. гр.дела по общия исков ред и 3470 бр. ч.гр.дела). От 

тях  свършени са 4544 бр. дела (в това число 1236 бр. гр. дела и 3308 бр. частни 

гр.дела) . 

Като  материя  от гражданските дела по общия исков ред преобладават делата 

по следните закони: облигационните искове – искове по Търговския закон, Закона за 

задълженията и договорите, искове по Семейния кодекс, Закона за закрила на детето, 

Закона за защита от домашно насилие, а по частните гр. дела  -  дела по чл. 410 и чл. 

417 от ГПК. 

          

 Общо брой дела, по състави:  
 за 2011г. 

съдия 
гр. дела частни гр.дела 

общо 
решени прекратени решени прекратени 

Анна Щерева 76 37 310 80 503 

Асен Радев 52 9 310 16 387 

Валентина  

Кърпичева 
162 43 544 18 767 
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Георги Грънчев 0 0 1 0 1 

Георги Иванов 0 0 2 0 2 

Дарина Николова 37 4 314 9 364 

Диана Ганева 0 0 1 0 1 

Диляна Йорданова 135 44 522 27 728 

Димана Кирязова 123 65 521 20 729 

Елеонора Кралева 131 68 517 17 733 

Ивайло Бъчваров 0 0 2 0 2 

Ивайло Иванов 144 32 374 20 570 

Иван Дечев 156 54 527 27 764 

Ивелина  

Мавродиева 
106 41 499 13 659 

Магдалена  

Маринова 
130 40 497 25 692 

Моника  

Яханаджиян 
0 0 459 20 479 

Панайот Атанасов 138 37 527 27 729 

Пламена  

Върбанова 
67 36 365 18 486 

Радостина Петкова 94 47 495 32 668 

Райна Кирякова 139 53 512 29 733 

Светлана Янева 135 38 521 27 721 

Силвия Петрова 118 75 508 24 725 

Стоян Мутафчиев 0 0 1 0 1 

Чавдар Димитров 121 46 517 22 706 

Яна Колева 0 3 0 0 3 

Общо 2064 772 8846 471 12153 

 

 за 2012г. 

съдия 
гр. дела частни гр.дела 

общо 
решени прекратени решени прекратени 

Анна Щерева 62 32 246 152 492 

Асен Радев 118 34 416 11 579 

Валентина Кърпичева 139 43 440 20 642 

Георги Грънчев 0 0 23 2 25 

Дарина Николова 113 45 423 16 597 

Диляна Йорданова 127 58 431 12 628 

Димана Кирязова 130 64 433 20 647 

Димитър Димитров 3 1 147 2 153 

Елеонора Кралева 110 50 434 17 611 

Ивайло Иванов 82 9 122 4 217 

Иван Дечев 128 47 437 16 628 

Ивелина Мавродиева 114 38 436 17 605 

Калин Кунчев 46 24 208 7 285 

Магдалена Маринова 119 40 346 14 519 

Мартин Стаматов 16 8 286 6 316 

Невена Ковачева 52 15 538 23 628 

Николай Гемеджиев 0 0 237 7 244 

Панайот Атанасов 159 39 434 13 645 

Радостина Петкова 135 57 426 22 640 

Райна Кирякова 140 52 421 24 637 

Светлана Янева 143 59 427 19 648 

Силвия Петрова 101 59 421 14 595 

Чавдар Димитров 40 8 64 4 116 

Яна Колева 0 0 0 1 1 

Общо 2077 782 7796 443      11098 
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Общата натовареност по щат и действителна натовареност (граждански и 

наказателни дела) в Районен съд – Бургас е както следва: 

 за 2011г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 52.78; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 47.46; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 72.25; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 64.96 

 за 2012г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 50.10; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 44.52; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 61.98; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 55.08 

 

НАСРОЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 

 

Бяха изискани и проверени граждански дела, насрочени в открити съдебни 

заседания през м. юни и м. юли 2013г., по съдии както следва:  

 

-съдия Щерева – от насрочените за 04.07.2013 г. три дела бяха проверени:  

Гр. дело № 4508/2013г. е образувано на 05.06.2013г., по искане от същата дата, 

подадено от Р.Д.Н. против С.Г.Н., на основание чл. 8, т. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от ЗЗДН, за 

издаване на заповед за незабавна защита от домашно насилие. В същия ден делото е 

разпределено между 15 съдии, видно от приложената извадка от протокола, 

приложен само за това дело. На 05.06.2013г., с определение № 4537, въз основа на 

съвкупната преценка на приложените доказателства, съдията-докладчик е приел 

молбата за допустима и основателна, с оглед което е наложил мерки за незабавна 

защита и е наредил издаването на съдебна заповед. Указано е връчването на препис 

от молбата с доказателствата на ответника и о.с.з. е насрочено за 04.07.2013г. 

Съдебната заповед е издадена в същия ден, с писмо изх. № 5221/05.06.2013г. е 

изпратена, заедно с копие от определението до ІV-то РПУ Бургас и РУ на ОДП-

Средец, за сведение и изпълнение. До момента е призовано само пострадалото лице. 

Гр. д. № 1819/2013г. е образувано на 13.03.2013 г. (отразено само на корицата 

на делото – върху исковата молба е положен само печат с входящия й номер, липсва 

печата за образуване, какъвто има по други дела), по обективно съединени искове за 

договорно парично задължение и за обезщетение за договорно неизпълнение, с 

правно основание чл. 79 и сл. ЗЗД, вр. чл. 286 и чл. 367 ТЗ. Протоколът за случаен 

избор е под формата на извлечение само за това дело, без посочване на съдиите 

между които е извършен, съдържа дата, име и подпис на разпределящото лице. С 

разпореждане № 2218 от з.з. на 14.03.2013 г., производството е оставено без 

движение, с указания към ищеца. Уточнения по исковете са направени с молба от 
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04.04.2013г., докладвана веднага и с друго разпореждане от з.з.на 05.04.2013г. е 

указано довнасянето на ДТ, изпълнено на 16.04.2013г. На следващия ден съдия 

Щерева е наредила изпращане на копие от исковата молба на ответника, с разяснения 

по възможността за отговор и последиците от неподаването на такъв.  Ответното 

дружество е уведомено на 07.05.2013г., по реда на чл. 50, вр. чл. 47 ГПК, като на 

13.05.2013г. е наредено делото да се докладва след изтичане на срока за отговор – на 

11.06.2013г. С определение на тази дата е насрочено о.с.з. за 04.07.2013г., допуснати 

са доказателствата, страните са приканени към спогодба, посочена е и възможността 

за постановяване на неприсъствено решение. 

-съдия Дечев – от насрочените за 04.07.2013 г. осем броя дела бяха проверени:  

Гр. д. № 2337/2013г. е образувано на 28.03.2013 г. (отразено само на корицата 

на делото – върху исковата молба е положен само печат с входящия й номер, липсва 

печата за образуване), по искова молба от ООД със седалище в гр. Бургас, за сумата 

от 20040 лв. дължим наем и консумативи, ведно с мораторна лихва, против ООД, с 

адрес на управление в гр. Бургас, които задължения произтичат от търговски 

отношения и наем, с подписан на 07.07.2011г. споразумителен протокол между 

представителите на двете дружества и отправена нотариална покана. 

Протоколът за случаен избор е под формата на извлечение само за това дело, с 

посочване на съдиите между които е извършен, съдържа дата, име и подпис на 

разпределящото лице. 

С разпореждане от з.з. на 29.03.2013 г., производството е оставено без 

движение, за доплащане на ДТ. С определение от 08.04.2013г. е допуснато 

обезпечение на исковете, заповедта по което е получена от пълномощника на ищеца 

на 12.04.2013г. С разпореждане от 08.04.2013г. е наредено изпращането на копие от 

исковата молба на ответника, с разяснения по възможността за отговор и 

последиците от неподаването на такъв.   

Ответното дружество е уведомено на 29.04.2013г., по реда на чл. 50, ал. 4 ГПК, 

(офисът се оказва преместен), като на 07.05.2013г. е наредено делото да се докладва 

след изтичане на месечния преклузивен срок за отговор. С определение от 

04.06.2013г. е изготвен проекто-доклад за спора, делото е насрочено в о.с.з. за 

04.07.2013г., допуснати са доказателствата, страните са приканени към спогодба, 

дадени са указания и е разяснена доказателствената тежест. Призовката до ищеца е 

получена на 06.06.2013г., като с молба от 07.06.2013г. са направени уточнения и е 

поискан разпит на свидетели. Молбата е докладвана своевременно и с разпореждане 

от 10.06.2013г., (изготвено на ръка, грозно и нечетливо, върху горния ляв ъгъл на 

молбата), са допуснати двама свидетели при режим на довеждане, за което ищецът е 

уведомен със съобщение, получено на 12.06.2013г.  

Гр. д. № 520/2013г. е образувано на 25.01.2013 г., (отразено само на корицата на 

делото), по искова молба от И.К.К. гр. Бургас, против физическо лице и 

застрахователна компания, за вреди, причинени от ПТП, за което първият ответник е 

признат за виновен с влязла в сила присъда.  

Протоколът за случаен избор на докладчик е под формата на извлечение само за 

това дело, без посочване на съдиите между които е извършен. 
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Разпореждането по чл. 131 ГПК е от з.з. на 29.01.2013 г. Ответната ЗК е 

получила съобщението и депозирала отговор, по отношение на който съдът е 

констатирал нередовности, отстранени след изпълнени указания. Физическото лице – 

ответник по иска не е намерено на адреса по изисканата справка от НБД, съобщени 

са му правата на посочен от ищеца адрес, на 24.05.2013г., но отговор от него не е 

депозиран. На 30.05.2013г. е изготвено определението по чл. 140 ГПК, като са 

допуснати доказателствата, назначена е съдебно-автотехническа експертиза, 

изготвен е доклад по спора, разяснена е доказателствената тежест и делото е 

насрочено за 04.07.2013г.  

-съдия Ковачева – от насрочените за 03.07.2013 г. пет бр. дела, бяха проверени:  

Гр. д. № 1969/2013г. е образувано на 18.03.2013 г., (отразено само на корицата 

на делото), по искова молба от ЕООД със седалище в гр. Бургас, с правно основание 

чл. 124 ГПК, против ЕАД, с адрес на управление в гр. Бургас. Протоколът за случаен 

избор е под формата на извлечение само за това дело, с посочване на трима съдии, 

изключени от разпределението и причините за това.  

С разпореждане от з.з. на 21.03.2013 г., производството е оставено без 

движение, за ДТ, изпълнено с молба от 05.04.2013г. С разпореждане от 08.04.2013г., 

на основание чл. 131 ГПК, е наредено изпращането на копие от исковата молба на 

ответното дружество, с разяснения по възможността за отговор и последиците от 

недаването на такъв, с получено съобщение на 18.04.2013г. Отговор е депозиран на 

20.05.2013г. (изпратен по пощата на 18.05.2013г.), с копие за ищеца и възражения за 

недопустимост на отрицателния установителен иск.    

С определение от 23.05.2013г. е изготвен проект за доклад по спора, делото е 

насрочено в о.с.з. за 03.07.2013г., допуснати са доказателствата, страните са 

приканени към спогодба, дадени са указания и е разпределена доказателствената 

тежест, допусната е СТЕ. Призовката до ищеца е получена на 03.06.2013г., като с 

молба от 07.06.2013г. е приложено платежно нареждане за внесен депозит. 

Гр. д. № 957/2013г. е образувано на 11.02.2013 г., след като, с определение № 

35/22.01.2013г., Добричкият районен съд е прекратил производството по 

образуваното по описа му гр.д. № 4313/2012г. и е изпратил същото по подсъдност на  

РС-Бургас. С разпореждания от з.з. на 12.02.2013 г. и от 07.03.2013г., исковата молба, 

с правно основание чл. 200 КТ, е оставяна без движение, за конкретизация на 

исканията, изпълнени с молби от 06.03.2013 г. и от 29.03.2013г. Разпореждането по 

чл. 131 ГПК, с което е наредено изпращането на копие от исковата молба на 

ответното дружество, с разяснения по възможността за отговор и последиците от 

неподаването на такъв, е от 01.04.2013г., получено на 22.04.2013г. С определение от 

28.05.2013г. е изготвен проект за доклад по спора, като възраженията на ответника се 

отразени в отговора, приложен в прекратеното дело на ДРС, заседание е насрочено за 

03.07.2013г., допуснати са доказателствата, страните са приканени към спогодба, 

дадени са указания и е разпределена доказателствената тежест. Призовките и на 

двете страни са връчени на 03 и 13.06.2013г.  

-съдия Кирякова – от насрочените за 04.07.2013 г. шест бр. дела и от 

насрочените за 01.07.2013г. пет бр. дела, бяха проверени:  
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Гр. д. № 143/2013г. е образувано на 10.01.2013 г. (отразено само на корицата на 

делото, без положен печат – т.е. без акт за образуване), по искова молба, с правно 

основание чл. 128 СК и с искане за определяне на мерки за лични отношения с 

малолетно дете. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 11.01.2013г., е наредено 

връчването на препис от исковата молба на ответника, съобщението до когото е 

получено на 17.01.2013г. Депозирал е отговор по иска на 15.02.2013г. Изчаквайки 

изтичането на едномесечния срок, на 18.02.2013 г., съдът е постановил определение 

№ 1488, с което е квалифицирал иска по чл. 128 СК, не е приел за разглеждане 

молбата за постановяване на привременни мерки по чл. 127, ал. 3 СК, разпределил е 

доказателствената тежест, задължил е Дирекция „СП”-Бургас да изготви социален 

доклад на детето, допуснал е съдебно-психологическа експертиза, дал е указания към 

страните и е насрочил делото  за 08.04.2013г., когато са приети доказателствата, 

заменено е в.л. по допуснатата експертиза и е насрочено с.з. за 13.05.2013г.  С молба 

от 10.04.2013г. вещото лице е уведомило съда, че не е в състояние да извърши 

психологичната експертиза, тъй като е психиатър, а е необходим специалист по 

детска психология. С определение от 12.04.2013 г. в.л. е освободено и е назначено 

първоначално определеното в.л. – клиничен психолог. И тъй като за 13.05.2013г. 

експертизата не е била изготвена, заседанието е отложено за 04.07.2013г. 

Гр. д. № 1295/2013г. е образувано на 22.02.2013 г., след като, с определение от 

14.12.2012г. Софийският районен съд е прекратил производството по образуваното 

по описа му гр.д. № 11149/2012г. и е изпратил същото по подсъдност на  РС-Бургас. 

С определение по чл. 140 ГПК от 25.02.2013г., определеният съгласно протокол 

за случаен избор от 22.02.2013 г. докладчик, е квалифицирал предявения осъдителен 

иск по чл. 274, ал. 1 от Кодекса за застраховането, във връзка с чл. 45 ЗЗД, допуснал е 

исканата СТЕ, дал е указания към страните и е внесъл делото в о.с.з. за 15.04.2013г. 

Това заседание е отложено поради нередовното призоваване на ответна страна, 

отложено е по същата причина и следващото - от 13.05.2013г., както и за да се 

осигури възможност на определеният от АК-Бургас и назначен с определение от 

23.04.2013г. процесуален представител на същата ответница, да се запознае с 

доказателствата, събрани по делото до този момент. Следващото о.с.з. е определено 

за провеждане на 01.07.2013г. 

 -съдия Атанасов – от насрочените за 01.07.2013г. пет бр. дела и от насрочените 

за  08.07.2013 г. три  бр. дела, бяха проверени:  

Гр. дело № 4776/2013г. е образувано (с положен нарочен печат за образуване) 

на 13.06.2013г., по искане, входирано на същата дата, подадено от Д.К.М. против 

Й.Г.М., на основание чл. 8, т. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от ЗЗДН, за издаване на заповед за 

незабавна защита от домашно насилие. В същия ден делото е разпределено при 

участие на 15 съдии, видно от приложената извадка от протокола, само за това дело. 

С ръкописно, нечетливо разпореждане от 14.06.2013г., молбата е оставена без 

движение, с указание в седмичен срок да се конкретизира насилието срещу 

малолетното дете, сочено като пострадало лице. Съобщението е получено на 

14.06.2013г. и с молба от същия ден е направено уточнение от молителката, че 

насилие спрямо детето няма, а търси закрила за себе си. С разпореждане, също от 
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14.06.2013 г., съдът е разпоредил внасяне на делото за разглеждане в о.с.з. на 

01.07.2013г. с призоваване на страните, а с определение № 4866/14.06.2013г., с 

подробни мотиви е отхвърлил искането за издаване на заповед за незабавна защита. 

Гр.д. № 3643/2013г. е образувано на 09.05.2013г. (с положен нарочен печат за 

образуване), по искова молба от същата дата на ЕООД със седалище в гр. Търговище, 

против АД с адрес на управление в гр. Бургас, с правно основание чл. 415ГПК, за 

установяване съществуването на вземане. С протокол за случаен избор от 

09.05.2013г., делото е било разпределено, при отказ на първоначалния докладчик – 

съдия Янева, поради ползван от нея отпуск.  Разпореждане по чл. 131 ГПК съдът е 

изготвил на 13.05.2013 г., съобщението до ответника е получено на 15.05.2013г., а 

отговор е депозиран на  14.06.2013 г.  С определение № 4912/17.06.2013 г. делото е 

внесено за разглеждане в о.с.з. за 08.07.2013г. с указания към страните и нареждане 

да се изиска и приложи ч.гр.д. по описа РС-Бургас за 2013г. Към 20.06.2013г. 

призовките са изпратени, с отбелязване на датата 16.06.2013 г., а изисканото дело е 

приложено.  

- съдия Асен Редев - проверени бяха две гр. дела, от насрочените 26 дела в о.с.з. 

за месец юли 2013 г.: 

Гр. дело № 1894/2013г. е образувано на 14.03.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание чл.124, ал.1 ГПК – за установяване правото на 

собственост. След отстраняване на нередовностите по исковата молба и изпълнение 

на процедурата по чл.131 ГПК, с определение от 12.06.2013 г. по чл.140, ал.1 и ал.3 

ГПК, делото е насрочено за 19.07.2013 г., изготвен е проекто-доклад, допуснати са 

приложените към исковата молба писмени доказателства, надначена е СТЕ и 

страните са напътени към сключването на спогодба. 

Гр. дело № 2585/2013г. е образувано на 03.04.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание чл.79, ал.1 ЗЗД, вр. чл.367, ал.1 ТЗ, вр. чл.49 ЗАвП, 

чл.294 ТЗ, вр.86, ал.1 ЗЗД – неизпълнение на задължение, произтичащо от неплатена 

сума по фактура. След отстраняване на нередовностите по исковата молба и 

изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК, с определение от 10.06.2013 г. по чл.140, 

ал.1 и ал.3 ГПК, делото е насрочено за 26.07.2013 г., изготвен е проекто-доклад, 

допуснати са приложените към исковата молба писмени доказателства, дадени са 

указания на ищеца и страните са напътени към сключването на спогодба. 

- съдия Валентина Кърпичева - проверени бяха две гр. дела, от насрочените 32 

дела за м. юли 2013 г.: 

Гр. дело № 1812/2013г. е образувано на 12.03.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание чл.422 ГПК – парично задължение, произтичащо от 

доставена, отведена и пречистена вода. Указания за изпълнение на процедурата по 

чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 13.03.2013 г. Препис от исковата молба и 

доказателствата не са връчени на ответника, т.к. същият не е открит на посочения 

адрес, поради което на 01.04.2013 г. искавата молба е оставена без движение за 

представяне на доказателства за постоянния му и настоящ адрес. Предприети са 

действия по назначаване на особен представител, който на 03.06.2013 г. е депозирал 

писмен отговор, а с определение от 04.06.2013 г. по чл.140 ГПК, съдът е насрочил 
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о.с.з. за 11.07.2013 г., допуснал е до разпит свидетели, СТЕ и СИЕ, като е назначил и 

вещи лица, и е определил депозит.   

Гр. дело № 3048/2013г. е образувано на 17.04.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание чл.422 ГПК, вр. чл.415 ГПК, чл.79 и чл.86 ЗЗД – 

парично задължение, произтичащо от ползването на доставена топлинна енергия. 

След изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК, с определение от 31.05.2013 г. по 

чл.140 ГПК, делото е насрочено за 11.07.2013. 

- съдия Диляна Йорданова - проверени бяха две гр. дела, от насрочените 13 дела 

в о.с.з. за м. юли 2013 г.: 

Гр. дело № 1747/2013г. е образувано на 11.03.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание чл. 79 ЗЗД – парично задължениe На основание чл.389 

ГПК е поискано от съда да допусне обезпечение на предявения иск. След 

отстраняване на констатираните нередовностите по иска, с определение от 

28.03.2013 г., съдът е допуснал обезпечение на предявените искове чрез налагане на 

запор върху банковите сметки на ответника и е определил гаранция вносима от 

молителя, като е указал след внасянето й, обезпечителната заповед да бъде издадена. 

Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 

23.04.2013 г., а препис от исковата молба и доказателствата са връчени на ответника 

на 09.05.2013 г. С молба от 05.06.2013 г. същият е заявил, делото да се гледа в негово 

отсъствие. С определение от 13.06.2013 г. по чл. 140 и чл.157 ГПК, съдът е допуснал 

предтавените с исковата молба писмени доказателства, назначил е СЧЕ и вещо лице, 

определил е дипозит, приканил е страните към спогодба и е насрочил о.с.з. за 

12.07.2013 г. 

Гр. дело № 2661/2013г. е образувано на 05.04.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание чл.415, ал.1, вр. чл.124, ал.1 ГПК – парично задължение. 

На основание чл.389 ГПК е поискано от съда да допусне обезпечение на предявения 

иск. След отстраняване на констатираните нередовностите по иска, с определение от 

23.04.2013 г. съдът е допуснал обезпечение на представените искове чрез налагане на 

запор върху банковите сметки на ответника. Указания за изпълнение на процедурата 

по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 07.05.2013 г., а препис от исковата молба 

и доказателствата са връчени на ответника на 14.05.2013 г., който е представил 

отговора си в срок. С определение от 13.06.2013 г. по чл. 140 ГПК, съдът е допуснал 

предтавените с исковата молба и отговора писмени доказателства, приканил е 

страните към спогодба и е насрочил о.с.з. за 12.07.2013 г. 

- съдия Димана Кирязова - проверени бяха две гр. дела, от насрочените 21 дела в 

о.с.з. за месец юли 2013 г.: 

Гр.дело № 2574/2012 г. е образувано на 02.04.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3, във вр. с чл.225, ал.1 КТ – 

трудов спор. Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с 

разпореждане от 04.04.2013 г. Препис от исковата молба и доказателствата са 

връчени на ответника на 15.04.2013 г., а отговорът е представен в срок. С 

определение от 16.05.2013 г. по 312, ал.1 ГПК, съдът е приканил страните към 

спогодба, допуснал е приложените към исковата молба и отговора писмени 
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доказателства и е насрочил о.с.з. за 05.06.2013 г., когато отново е приканил страните 

към спогодба и е дал възможност на ответното дружество да изрази становище по 

представените в съдебното заседание от ищцата оспорвания и доказателствени 

искания. Делото е отложено за 08.07.3013 г. С определение в з.з. на 13.06.2013 г. по 

312, ал.3 ГПК са допуснати и приети приложените към молбата-становище 

доказателства, назначена е СИЕ, определен е депозит и са допуснати до разпит трима 

свидетели при режим на довеждане от ответника.  

гр.дело № 2636/2013 г. е образувано на 04.04.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание чл.49 СК – развод. Указания за изпълнение на 

процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 05.04.2013 г. Препис от 

исковата молба и доказателствата са връчени на Д”СП” Бургас на 09.04.2013 г., на 

ответника - 17.04.2013 г. Отговорът, ведно с насрещен иск, е депозиран на 13.05.2013 

г., а с разпореждане от 14.05.2013 г., същият е оставен без движение за отстраняване 

на констатирани нередовности, като указанията са изпълнени в срок. С разпореждане 

в з.з. от 21.05.2013 г., препис от насрещната искова молба и приложенията са 

изпратени за отговор на ищеца, който е представен на 05.06.2013 г. Изготвен е 

проекто-доклад с определение от 07.06.2013 г., страните са приканени към спогодба, 

допуснати са приложените към исковата молба и отговора присмени доказателства, 

дадени са указания на страните и е насрочено о.с.з. за 03.07.2013 г.  

- съдия Дарина Николова - проверени бяха две гр. дела, от насрочените 4 дела в 

о.с.з. за 11.07.2013 г.: 

Гр.дело № 1188/2013 г. е образувано на 19.02.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание чл.422 ГПК – паричнно задължение, произтичащо от 

доставена, отведена и пречистена вода. Указания за изпълнение на процедурата по 

чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 21.02.2013 г. Препис от исковата молба и 

доказателствата не са връчени на ответника и с определение 21.05.2013 г. е назначен 

особен представител. Отговор от ответника, чрез назначения му особен предтавител 

е постъпил на 30.05.2013 г., а с определение от 10.06.2013 г. по чл.140 ГПК, съдът е 

насрочил о.с.з. за 11.07.2013 г., допуснал е представените с исковата молба 

доказателства и един свидетел, назначил е СТЕ, определил е депозит и е приканил 

страните към спогодба. 

Гр.дело № 4648/2013 г. е образувано на 10.06.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание чл. 28, вр. с чл.26 от ЗЗДт – за настаняване на малолетно 

дете в специализирана институция. С определение в з.з. на 11.06.2013 г., съдът е 

конституирал заинтересована страна по делото, насрочил е о.с.з. за 11.07.2013 г., 

изготвил е проекто-доклад и е допуснал приложените към молбата писмени 

доказателства. 

- съдия Елеонора Кралева - проверени бяха две гр. дела, от насрочените 9 дела в 

о.с.з. за 01.07.2013 г.: 

Гр.дело № 3408/2012 г. е образувано на 19.04.2012 г. по искова молба от същата 

дата, подадена срещу седем ответника на основание чл.79, ал.1, предл. 1-во ЗЗД и 

чл124, във вр. с чл.215 ГПК – паричнно задължение, произтичащо от консумирана 

електрическа енергия. След остраняване на констатираните нередовностите по 
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исковата молба, с разпореждане от 14.05.2012 г. са дадени указания за изпълнение на 

процедурата по чл.131 ГПК. Препис от исковата молба и доказателствата не са 

връчени на един от ответниците и с определение от 17.09.2012 г. му е назначен 

особен представител. Отговор от последния е постъпил на 16.11.2012 г., а с 

определение от 24.01.2013 г. по чл.140 ГПК, съдът е допуснал представените с ИМ 

доказателства, приканил е страните към спогодба и е насрочил о.с.з. за 07.03.2013 г. 

Това о.с.з. е отложено, проради нередовно призоваване на единият от ответниците. В 

с.з. на 25.04.2013 г., съдът е допуснл СТЕ и ССчЕ, назначил е вещи лица, определил е 

депозит и е насрочил следващото заседание за 27.05.2013 г., което поради 

неизготвяне на екпертизите, отново е отложено за 01.07.2013 г.  

Гр.дело № 10659/2012 г. е образувано на 13.12.2012 г. по искова молба от 

същата дата, подадена на основание чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 ЗЗД – паричнно 

задължение. Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с 

разпореждане от 14.12.2012 г., но в законоустоновения срок писмен отговор по 

исковата молба не е депозиран. С опредеделение от 24.01.2013 г. по чл.140 ГПК, 

съдът е допуснал представените с исковата молба писмени доказаталства, страните 

са напътени към спогодба и е насрочено о.с.з. за 11.03.2013 г. Проведени са две 

съдебни заседания, но поради заявеното от страните желание за извънсъдебно 

уреждане на спора, същите са отложени. В с.з. от 27.05.2013 г. ищецът е заявил, че 

дължимата сума не е изплатена и поискал е от съда да определи срок, в който 

ответникът да вземе становище по основанието и размера на иска. Делото е отложено 

за 01.07.2013г. 

- съдия Ивелина Мавродиева - проверени бяха две гр. дела, от насрочените 16 

дела в о.с.з. за 04.07.2013 г.: 

Гр.дело № 8398/2012 г. е образувано на 16.10.2012 г. по искова молба от 

15.10.2012 г., подадена на основание чл.26 ЗЗД – обяваване за недействителен и 

обезсилване на нотариалния акт, с който ответницата се легитимира като собственик. 

Неколкократно съдът е оставял исковата молба без движение, с конкретни указания 

за отстраняване на нередовностите по нея. С разпореждане по чл.131 ГПК в з.з. от 

04.02.2013 г., препис от исковата молба и приложенията, са изпратени на 

ответниците за отговор. С разпореждане от 07.03.2013 г. исковата молба отново е 

оставена без движение с указание същата да бъде насочена и към съпругата на 

ответника. С определение в з.з. от  25.03.2013 г., тя е конституирана като страна и са 

дадени указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК. В законоустановеният 

срок, от всички ответници са представени писмени отговори и с определение по 

чл.140 ГПК от 31.05.2013 г. съдът е допуснал представените с исковата молба 

доказателства, напътил е страните към медиация и е насрочил о.с.з. за 04.07.2013 г. С 

определение от 18.06.2013 г. е допуснал до разпит по един свидетел на отвитниците, 

при режим на довеждане. 

Гр.дело № 10846/2012 г. е образувано на 19.12.2012 г. по искова молба от 

същата дата, подадена на основание чл.256, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, предл. 3-то и 

чл. 79, ал.1, предл. последно във вр. с чл.82 ЗЗД – разваляне на договор за изработка 

и монтаж. На основание чл.389 ГПК е поискано от съда, да допусне обезпечение на 
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предявените искове. С разпореждане от 20.12.2012 г. искането за обезпечение е 

оставено без движение. След изпълнение на указанията на съда, с определение от 

16.01.2013 г., е допуснто обезпечение на предявените искове чрез налагане на 

възбрана върху недвижими имоти на ответника, като е наредено обезпечителната 

заповед да бъде издадена, след внасяне на определената гаранция. Указания за 

изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 06.02.2013 г. 

Определението за допускане на обезпечение е обжалвано от ответника с частна 

жалба от 11.02.2013 г. пред ОС - Бургас, която не е била уважена с определение от 

15.03.2013 г. Отговорът по исковата молба е депозиран на 25.03.2013 г. и с 

определение от 27.03.2013 г. по чл 140, ал.3 ГПК, съдът е допуснал приложените към 

исковата молба писмени доказателства, допуснал е СТЕ и разпит на свидетел на 

всяка една от страните при режим на довеждане и е насрочил о.с.з. за 23.04.2013 г. 

Това о.с.з. е отложено поради заявено желание на страните за извънсъдебно 

уреждане на спора. В с.з. на 21.05.2013 г. са разпитани водените свиделите, страните 

са потвърдили искането си за изготвяне на допуснатата експертиза и делото е 

отложено за 04.07.2013 г. 

- съдия Калин Кунчев - проверени бяха две гр. дела, от насрочените 18 дела в 

о.с.з. за месец юли 2013 г.: 

Гр.дело № 1949/2013 г. е образувано на 18.03.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание чл.422, ал.1 ГПК, във вр. с чл.79, ал.1 ЗЗД – парично 

задължение, произтичащо от доставена, отведена и пречистена вода. Указания за 

изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 19.03.2013 г., 

отговорът е депозиран на 09.05.2013 г. С определение от същата дата, съдът е приел 

приложените към исковата молба писмени доказателства и е насрочил о.с.з. за 

05.06.2013 г., когато е допуснат до разпит по един свидетел на страните, при режим 

на довеждане, назначил е СТЕ и СЧЕ, с определени вещи лица и депозит, а делото е 

отложено за 03.07.2013 г. 

Гр.дело № 3621/2013 г. е образувано на 08.05.2013 г. (има печат за образуване) 

по искова молба от същата дата, подадена на основание чл.415, ал.1 ГПК, във вр. с 

чл.63, чл.86 и чл.92 ЗЗД – по заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 

ГПК, издадена по гр.д. № 2071/2013 г. на ОС - Бургас. Указания за изпълнение на 

процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 09.05.2013 г. Препис от 

исковата молба и доказателствата са връчени на ответника, но в законоустановения 

срок не е постъпил отговор. С определение от 12.06.2013 г. съдът е приел 

приложените с исковата молба писмени доказателства и е насрочил делото в о.с.з. на 

10.07.2013 г. 

- съдия Магдалена Маринова - проверени бяха две гр. дела, от насрочените 20 

дела в о.с.з. за месец юли 2013 г.: 

Гр.дело № 9449/2012 г. е образувано на 16.11.2012 г. по искова молба от същата 

дата, подадена срещу трима ответници, на основание чл.34 ЗС – делба. Два пъти 

исковата молба е оставяна без движение за отстраняване на констатирани 

нередовности по нея. Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са 

дадени с разпореждане от 17.01.2013 г., а отговор е депозиран от двама ответници на 
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28.02.2013 г. С определение от 13.03.2013 г. е конституиран и четвърти ответник и са 

дадени разпореждания по чл.131 ГПК по отношение на него, но тъй като същият не е 

открит на посочения в адрес, в з.з. на 12.04.2013 г. съдът е дал указания на ищеца да 

представи доказателства за адрес. С молба от 30.04.2013 г. ищецът е поискал 

издаване на съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с друго такова 

от ГРАО към Община Бургас за постоянния и настоящ адрес на четвъртия ответник. 

С определение от 07.07.2013 г. съдът е  приел представените с исковата молба 

писмени доказателства и е насрочил делото в о.с.з. за 03.07.2013 г.  

Гр.дело № 2546/2013 г. е образувано на 01.04.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание чл.79, ал.1 ЗЗД и чл.372, ал.1 ТЗ – парично задължение 

за извършена транпортна услуга. Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 

ГПК са дадени с разпореждане от 40.04.2013 г. Препис от исковата молба и 

доказателствата са връчени на ответника чрез залепване на уведомление на 

17.04.2013 г., но в законоустановения срок не е постъпил отговор. С определение от 

07.06.2013 г., съдът е насрочил делото в о.с.з. на 08.07.2013 г. 

- съдия Радостина Петкова - проверени бяха две гр. дела, от насрочените 16 дела 

в о.с.з. за м. юли 2013 г.: 

Гр.дело № 1468/2013 г. е образувано на 01.04.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание чл.34 ЗС вр. с чл.341 ГПК – съдебна делба. Проведено е 

едно съдебно заседание и с решение от 30.05.2013 г. е допусната съдебна делба. С 

разпореждане в з.з. на 03.06.2013 г. е насрочено о.с.з. за 04.07.2013 г. по ІІ-ра фаза на 

делбата. С определение от 07.06.2013 г. е допусната СТЕ. 

Гр.дело № 3198/2013 г. е образувано на 19.04.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание чл.258, ал.1 ЗЗД вр. с чл.318 и сл. ТЗ – парично 

задължение за извършена услуга. Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 

ГПК са дадени с разпореждане от 22.04.2013 г. Препис от исковата молба и 

доказателствата са връчени на ответника на 30.04.2013 г., но на 30.05.2013 г. е 

постъпила молба с искане делото да се гледа в негово отсъствие. С определение от 

03.06.2013 г. съдът е приканил страните към доброволно уреждане на спора, 

допуснал е приложените с исковата молба писмени доказателства и СТЕ и е 

насрочил делото в о.с.з. на 04.07.2013 г. 

- съдия Светлана Янева - проверени бяха две гр. дела, от насрочените 13 дела в 

о.с.з. за м. юли 2013 г.: 

Гр.дело № 3310/2013 г. е образувано на 23.04.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание парично задължение за извършена услуга. Указания за 

изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 26.04.2013 г. 

Препис от исковата молба и доказателствата са връчени на ответника на 07.05.2013 

г., но в законоустановения срок не е постъпил писмен отговор. С определение от 

12.06.2013 г., съдът е приканил страните към доброволно уреждане на спора и е 

насрочил делото в о.с.з. на 12.07.2013 г. 

Гр.дело № 4261/2013 г. е образувано на 30.05.2013 г. по искова молба от същата 

дата, подадена на основание чл.49 СК – развод поради разстрайство на брака. 

Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 
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03.06.2013 г. С молба от 12.06.2013 г. страните в производството са уведомили съда, 

че са постигнали споразумение за прекратяването на брака им по взаимно съгласие, 

като са приложили и споразумение по чл.51 СК. С определение от 14.06.2013 г., 

съдът е насрочил делото в о.с.з. на 12.07.2013 г. 

 

Проверката на насрочените дела показва, че в болшинството от случаите 

исковите молби се администрират, , в деня на получаването им в съда, разпределят се 

и се докладват своевременно. Предварителните действия на съдиите досежно 

редовността на исковете са извършвани в кратки срокове от образуването, следи се 

изпълнението на даваните указания за отстраняване на нередовности. 

 Протоколът за случаен избор в съда е бил променен по указание на ВСС, 

получено с писмо вх. № 116/21.03.2013г. Първоначално същият е съдържал съдиите, 

които са изключени от случайния избор, а съобразно решението по т. 13 от протокол 

№ 11 на комисия ПКИТС на ВСС от 19.03.2013г., за актуализация на софтуера за 

случайно разпределение на делата, протоколът съдържа имената на съдиите, между 

които се извършва разпределението. 

Наличният в съда печат, визуализиращ изричният акт за образуване на делото, 

не се поставя на всички входирани преписки – гр.д. № 1819/2013г.; гр. д. № 

2337/2013г.; гр. д. № 520/2013г.; гр. д. № 1969/2013г. 

 

НЕНАСРОЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА към 07.06.2013г. 
 

Ненасрочените дела в Районен съд – Бургас към 07.06.2013г. са общо 469 броя – 

19 дела на доклад на съдия Анна Щерева, 27 дела на доклад на съдия Асен Радев, 31 

дела на доклад на съдия Валентина Кърпичева, 30 дела на доклад на съдия Дарина 

Николова, 31 дела на доклад на съдия Диляна Йорданова, 33 дела на доклад на съдия 

Димана Кирязова, 22 дела на доклад на съдия Елеонора Кралева, 32 дела на доклад 

на съдия Иван Дечев, 29 дела на доклад на съдия Ивелина Мавродиева, 24 дела на 

доклад на съдия Калин Кунчев, 41 дела на доклад на съдия Магдалена Маринова, 29 

дела на доклад на съдия Невена Ковачева, 31 дела на доклад на съдия Панайот 

Атанасов, 28 дела на доклад на съдия Радостина Петкова, 28 дела на доклад на съдия 

Райна Кирякова, 34 дела на доклад на съдия Светлана Янева. 

Проверката на част от ненасрочените към 12.06.2013г. граждански дела, избрани 

на случаен принцип, по състави, установи следното: 

- на доклад на съдия Анна Щерева 

гр. дело № 3268/2013 г., иск за издръжка на дете СК, е образувано на 22.04.2013 

г. Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане 

на 23.04.2013 г. Съобщението е върнато в цялост, с информация, че лицето не е 

намерено на посочения адрес. С разпореждане в з.з. на 31.05.2013 г. исковата молба е 

оставена без движение, с указание в 1-седмичен срок да бъде представена справка за 

адресната регистрация на ответника /уведомление на 05.06.2013 г./. С молба от 

06.06.2013 г. ищцата е поискала издаването на съдебно удостоверение, по силата на 
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което да се снабди с друго такова от ГРАО при Община Бургас за постоянния и 

настоящ адрес на ответника по делото. Искането е уважено на 07.06.2013 г.; 

гр. дело № 3603/2013 г., искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, т.3 и т.4 

КТ, е образувано на 07.05.2013 г. С разпореждане в з.з. от 08.05.2013 г. исковата 

молба е оставена без движение за отстраняване на констатирани нередовности по нея. 

Съобщението е връчено на 16.05.2013 г., а разпореждането е изпълнено в 

определения срок. Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с 

разпореждане на 18.05.2013 г. Към датата на проверката /14.06.2013 г./ няма данни за 

връчване на съобщението; 

гр. дело № 3790/2013 г., облигационни искове с правно основание чл.422, във 

вр. с чл.415 ГПК, чл.79, във вр. с чл.86 ЗЗД, е образувано на 15.05.2013 г. С 

разпореждане в з.з. от 17.05.2013 г. исковата молба е оставена без движение за 

отстраняване на констатирани нередовности по нея. Съобщението е връчено на 

05.06.2013 г., а указанията са изпълнени в определения срок. На 13.06.2013 г., с 

разпореждане по чл.131 ГПК, препис от исковата молба, ведно с приложенията, са 

изпратени на ответника за отговор. Към датата на проверката /14.06.2013 г./ няма 

данни за връчване на съобщението. 

- на доклад на съдия Асен Радев 

гр. дело № 2245/2013г., облигационен иск, е образувано на 27.03.2013г. С 

разпореждане в з.з. от 28.03.2013г. исковата молба е оставена без движение с 

указания за отстраняване на констатирани нередовности по нея. Съобщението е 

връчено на 04.04.2013 г., а указанията са изпълнени в определения срок. Препис от 

исковата молба, ведно с приложенията, са изпратени на ответника за отговор, с 

разпореждане по чл. 131 ГПК от 11.04.2013 г. На 08.05.2013 г. съобщението е прието 

от служител на счетоводна къща, която обслужва ответното дружество;  

гр. дело № 2699/2013 г., иск по чл.49 от СК, е образувано на 08.04.2013 г. 

Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 

09.04.2013 г. Съобщението до ответника е било върнато в цялост на 15.04.2013г., с 

отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес. В изпълнение на разпореждане 

на съда от 07.05.2013 г., на 13.05.2013 г. уведомлението е било залепено на входната 

врата. С разпореждане в з.з. от 29.05.2013 г., исковата молба е оставена без движение, 

с указание в 1-седмичен срок да бъде представена справка за адресната регистрация 

на ответника. С молба от 07.06.2013 г. ищцата е поискала издаването на съдебно 

удостоверение, по силата на което да се  снабди от Община Бургас с данни за 

постоянния и настоящ адрес на ответника, както и за удължаване на срока по 

разпореждането от 29.05.2013 г. Молбата е уважена с определение в з.з. от 

10.06.2013г.; 

гр. дело № 3872//2013 г., облигационен иск, е образувано на 17.05.2013 г. С 

разпореждане в з.з. от 21.05.2013 г. исковата молба е оставена без движение за 

отстраняване на констатирани нередовности по нея. След като същите са отстранени 

в срок, с разпореждане от 04.06.2013 г. исковата молба отново е оставена без 

движение. Съобщението е изпратено на 06.06.2013 г. и към момента на проверката 

няма данни за връчването му. 
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- доклад на съдия Валентина Кърпичева 

гр. дело № 3040/2013 г., иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, във вр. с 

чл.415, ал.1 ГПК, е образувано на 17.04.2013 г. С разпореждане от 19.04.2013 г. 

исковата молба е оставена без движение за отстраняване на констатирани 

нередовности по нея, за което ищецът е надлежно уведомен на 08.05.2013 г., а 

указанията са изпълнени на 16.05.2013 г. Препис от исковата молба, ведно с 

приложенията, са изпратени на ответника за отговор, с разпореждане от 17.05.2013 г. 

по чл.131 ГПК, а същият е надлежно уведомен на 23.05.2013 г.; 

гр. дело № 3710/2013 г., иск с правно основание чл.58 ЗК, е образувано на 

13.05.2013 г. С разпореждане от 15.05.2013 г. исковата молба е оставена без движение 

за отстраняване на констатирани нередовности по нея, за което ищецът е надлежно 

уведомен на 20.05.2013 г. и е изпълнил указаният в определения срок. Препис от 

исковата молба, ведно с приложенията към нея, са изпратени на ответника за отговор, 

с разпореждане от 23.05.2013 г. по чл.131 ГПК, а същият е надлежно уведомен на 

30.05.2013 г.; 

гр. дело № 3733/2013 г., иск с правно основание чл.422 ГПК, е образувано на 

13.05.2013 г. Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с 

разпореждане от 15.05.2013 г., а препис от исковата молба, ведно с приложенията към 

нея, са връчени на ответника за отговор на 17.05.2013 г.  

- доклад на съдия Дарина Николова 

гр. дело № 2257/2013 г., искове с правно основание чл.79 ЗЗД, във вр. с чл.86 

ЗЗД, във вр. с чл.124 и сл. ГПК, е образувано на 27.03.2013 г. С разпореждане в з.з. на 

28.03.2013 г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности по нея, за което ищецът е уведомен на 10.04.2013 г., а 

указанията са изпълнени в определения срок. Препис от исковата молба, ведно с 

приложенията, са изпратени на ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК, с 

разпореждане в з.з. на 16.04.2013 г. Съобщението до ответника е било върнато в 

цялост на 19.04.2013 г., с отбелязване, че лицето не е открито на посочения адрес. На 

13.05.2013 г. исковата молба отново е оставена без движение, с указание в 1-

седмичен срок да бъде представена справка за адресната регистрация на ответника, за 

което ищецът е надлежно уведомен на 30.05.2013 г. С молба от 03.06.2013 г. ищецът е 

поискал издаването на съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с 

друго такова за постоянния и настоящ адрес на ответника по делото, както и да бъде 

продължен срока по разпореждането от 13.05.2013 г. Молбата е уважена с 

определение в з.з. на 04.06.2013 г.; 

гр. дело № 3060/2013 г., искове с правно основание чл.79 ЗЗД, във вр. с чл.86 

ЗЗД, във вр. с чл.124 и сл. ГПК, е образувано на 17.04.2013 г. С разпореждане от 

18.04.2013 г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

констатирани нередовностите по нея, за което ищецът е уведомен на 15.05.2013 г. 

След отстраняване на същите в определения срок, с разпореждане от 23.05.2013 г. са 

дадени указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК. Към датата на 

проверката /13.06.2013 г./ няма данни за връчено съобщение; 
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гр. дело № 3319/2013 г., искове с правно основание чл.365, т.1 ГПК, във вр. с 

чл.327, ал.1 ТЗ, е образувано на 24.04.2013 г. Указания за изпълнение на процедурата 

по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане в з.з. на 26.04.2013 г. Препис от исковата 

молба и приложенията към нея, са връчени на 07.05.2013г, а на 05.06.2013 г., ищецът 

чрез процесуалният си представител е депозирал молба за отказ от иска. С 

разпореждане от 06.06.2013 г., съдът е дал указания за потвърждаване на 

процесуалните действия. Съобщението е изпратено на 07.06.2013 г.  

- доклад на съдия Диляна Йорданова 

гр. дело № 2899/2013 г., облигационен иск с правно основание чл. 231, ал.1 

Кодекса за застрахованито /КЗ/, е образувано на 12.04.2013 г. С разпореждане в з.з. от 

15.04.2013г. исковата молба е била оставена без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности по нея, за което ищецът е уведомен на 23.04.2013 г., а 

същите са отстранени в определения срок. Указания за изпълнение на процедурата по 

чл.131 ГПК са дадени с разпореждане в з.з. на 25.04.2013 г. Препис от исковата 

молба, ведно с приложенията, са връчени на ответника за отговор на 15.05.2013 г.; 

гр. дело № 3033/2013 г., бързо производство, иск с правно основание чл.233, 

ал.1 ЗЗД, във вр. с чл.310, т.2 ГПК, е образувано на 17.04.2013 г. С разпореждане в з.з. 

от 18.04.2013г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности по нея, за което ищецът е уведомен на 24.04.2013 г., а 

указанията са изпълнени в определения срок. С разпореждане в з.з. на 07.05.2013г. по 

чл.131 ГПК, препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея, са изпратени 

на ответника за отговор, а съобщението е връчено на 15.05.2013 г.; 

гр. дело № 3701/2013 г., иск с правно основание §4, ал.1 от ПЗР на АПК за 

прогласяване нищожността на решение от 22.07.2008 г., постановено по гр.д. № 

256/2008 г. по описа на Окръжен съд – Бургас, е образувано на 13.05.2013 г.  по 

искова молба, депозирана пред Окръжен съд - Бургас и изпратена по подсъдност на 

Районен съд - Бургас. С разпореждане в з.з. от 14.05.2013 г. исковата молба е 

оставена без движение за отстраняване на констатирани нередовности по нея, за 

което ищцата е уведомена на 20.05.2013 г., а указанията са изпълнени в определения 

срок. Препис от исковата молба, ведно с приложенията, са изпратени на ответника за 

отговор, с разпореждане от 21.05.2013 г., на основание чл. 131 ГПК, а съобщението е 

връчено на 22.05.2013 г. 

- доклад на съдия Димана Кирязова 

гр. дело № 1491/2013 г., иск с правно основание чл.415, във вр. с чл.422, във вр. 

с 124, ал.1 ГПК, е образувано на 01.03.2013 г. С разпореждане в з.з. от 05.03.2013г. 

исковата молба е оставена без движение за отстраняване на констатирани 

нередовности по нея, за което ищецът е уведомен на 22.05.2013 г. /с адрес в 

гр.София/, а указанията са изпълнени в определения срок. С разпореждане от 

31.05.2013 г. препис от исковата молба, ведно с приложенията, са изпратени на 

ответника за отговор, на основание чл.131 ГПК; 

гр. дело № 2133/2013 г., облигационен иск с правно основание чл.422 ГПК, е 

образувано на 25.03.2013 г. Исковата молба е оставяна без движение три пъти, а 

нередовностите по нея са отстранени в срок. Указания за изпълнение на процедурата 
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по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 16.05.2013 г. Съобщението е върнато в 

цялост на 18.05.2013 г., с отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес. С 

разпореждане от 05.06.2013 г., съдът е дал указания връчването да се извърши на 

адреса, посочен в ч.гр.дело, образувано по чл.410 ГПК и приложено към настоящото 

дело;  

гр. дело № 3828/2013 г., искове с правно основание чл.213, ал.1 КЗ и чл.84, ал.1 

ЗЗД, е образувано на 16.05.2013 г. С разпореждане в з.з. от 17.05.2013г. исковата 

молба е оставена без движение за отстраняване на констатирани нередовности по нея, 

за което ищецът е уведомен на 29.05.2013 г., а същите са изпълнени в определения 

срок. Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с 

разпореждане от 30.05.2013 г. Към момента на проверката /13.06.2013 г./ все още 

няма данни за връчване на съобщението. 

 

- доклад на съдия Елеонора Кралева 

гр. дело № 2584/2013 г., искове с правно основание чл. 422 ГПК, във вр. с 

чл.415, ал.1 ГПК и чл.79, ал.1, предл. 1-во ЗЗД, е образувано на 03.04.2013 г. С 

разпореждане в з.з. от 05.04.2013 г. исковата молба е оставена без движение за 

отстраняване на констатирани нередовности по нея, за което ищецът е уведомен на 

24.04.2013 г., а указанията са изпълнени в определения срок. С разпореждане от 

26.04.2013 г. исковата молба, ведно с приложенията, са изпратени на ответника за 

отговор, на основание чл. 131 ГПК, а съобщението е връчено на 14.05.2013 г.; 

гр. дело № 2921/2013 г., иск с правно основание чл.49, ал.1, във вр.с. чл.44, т.3 

СК, е образувано на 12.04.2013 г. Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 

ГПК са дадени с разпореждане на 16.04.2013 г. Съобщението до ответкика е върнато 

в цялост, на 19.04.2013 г. на което е отразено, че лицето не е открито на посочения 

адрес. Исковата молба е оставена без движение, с разпореждане в з.з. от 09.05.2013 г. 

и на ищеца е указано в 1-седмичен срок да представи справка за адресната 

регистрация на ответника, за което е уведомен на 14.05.2013 г. С молба от 16.05.2013 

г., ищецът е изпълнил указанията в определения срок, с искане, в случай, че 

ответникът не може да бъде намерен на посочения адрес, връчването да се извърши 

по реда на чл.47 ГПК, както да му бъде назначен особен представител. Съдът се е 

произнесъл с определение на 17.05.2013 г. След изпълнение на процедурата по реда 

на глава четвърта от Закона за правната помощ, с определение от 13.06.2013 г., на 

ответника е бил назначен процесуален представител; 

гр. дело № 3055/2013 г., искове с правно основание чл.422 ГПК, във вр. с чл.415 

ГПК, чл.79 ЗЗД, вр. чл.86 ЗЗД, е образувано на 17.04.2013 г. С разпореждане з.з. на 

22.04.2013 г. исковата молба, ведно с приложенията, са изпратени на ответника за 

отговор, на основание чл. 131 ГПК. Съобщението до ответника е върнато в цялост на 

24.04.2013 г., на което е отбелязано, че лицето не е открито на посочения адрес. 

Исковата молба е била оставена без движение, с разпореждане в з.з. от 13.05.2013 г., с 

което е дадено указание в 1-седмичен срок да бъде представена справка за адресната 

регистрация на ответника. Ищецът е надлежно уведомен на 22.05.2013 г. С молба от 

29.06.2013 г. ищцовата страна е поискала издаването на съдебно удостоверение, по 
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силата на което да се снабди от ГД-ГРАО при МРРБ или служба ГРАО при СО, 

район Лозенец за постоянния и настоящ адрес на ответника по делото, както и да 

бъде продължен срока по разпореждането от 13.05.2013 г. Съдът е уважил молбата с 

определение в з.з. на 30.05.2013 г.  

- доклад на съдия Иван Дечев 

гр. дело № 10996/2012 г., искове с правно основание чл.170 ЗЗД, чл.26, ал.2 ЗЗД 

и чл.135, ал.1 и ал.3 ЗЗД, е образувано на 27.12.2012 г. С разпореждане в з.з. на 

28.12.2012 г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности по нея, за което ищцата е надлежно уведомена на 

11.01.2013 г., а същите са отстранени в определения срок. С молба е поискано 

издаването на съдебни удостоверения, по силата на които да се снабди с други такива 

за издаване на данъчна оценка и скица за процесния имат, както и да бъде продължен 

срока по разпореждането от 28.12.2012 г. Съдът е уважил молбата, в з.з. на 16.01.2013 

г., като е дал и указания за представяне на препис от уточняващата молба от 

15.01.2013 г. На 25.02.2013 г. данъчната оценка и скицата са представени в оригинал. 

Указания по изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 

26.02.1013 г. Препис от исковата молба, уточняващата молба и приложенията към 

тях, са връчени на двама ответниците на 28.02.2013 г., а на третия - на 04.03.2013 г. 

Отговорите са депозирани и от тримата в законоустановения срок. Единият от 

ответниците е направил възражение за родова подсъдност с мотива, че данъчната 

оценка на имота е по-голяма от посочената в исковата молба. С определение от 

12.04.2013 г., съдът е задължил Община Бургас, дирекция „Местни данъци и такси”, в 

5-дневен срок от получаване на съобщението, да представи удостоверение да данъчна 

оценка на процесния поземлен имот. В отговор общината е уведомила, че 

информационния й масив няма данни за имота, а за да бъде определена данъчната 

оценка е дал конкретни указания, предвид които, съдът е задължил АГКК – Бургас да 

представи удостоверение за характеристиките на процесния имот, необходими за 

издаване на удостоверение за данъчна оценка. В депозирания на 16.05.2013 г. 

отговор, съдът е уведомен за изготвеното удостоверение, но следва да се заплати 

държавна такса. С определение от 17.05.2013 г. и по повод направено възражение за 

родова подсъдност, съдът е задължил ответника да внесе дължимата такса. 

Съобщението е надлежно връчено на 21.05.2013 г., а указанията са изпълнени в 

определения срок. На 03.05.2013 г. АГКК – Бургас е предоставила  исканото 

удостоверение, а на 04.06.2013 г. Община Бургас отново е задължена да изготви 

удостоверение за данъчна оценка на процесния поземлен имот. Към датата на 

проверката /13.06.2013 г./ няма данни да е извършено връчване; 

гр. дело № 708/2013 г., вещен иск с правно основание чл.124 ГПК, е образувано 

на 01.02.2013 г. С разпореждане в з.з. на 04.02.2013 г. исковата молба е оставена без 

движение за отстраняване на нередовности, за което ищцата е уведомена на 

18.02.2013 г., а част от указанията са изпълнени в срок. С разпореждане от 01.03.2013 

г. на ищцата повторно и е указано да отстрани констатираните нередовности, за което 

е надлежно уведомена на 14.03.2013 г., а разпореждането е изпълнено в определения 

срок. Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с 
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разпореждане в з.з. на 21.03.2013 г. Препис от исковата молба, ведно с приложенията, 

са връчени на ответника на 12.04.2013 г., а отговорът е депозиран на 14.05.2013 г. С 

разпореждане от 17.05.2013 г. същият е оставен без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности. На 28.05.2013 г. съобщението е върнато в цялост. На 

30.05.2013 г., съдът е разпоредил да се извърши връчване чрез залепване, но до датата 

на проверката /13.06.2013 г./ няма върнато уведомление; 

гр. дело № 3815/2013 г., облигационен иск, е образувано на 16.05.2013 г. С 

разпореждане в з.з. на 17.05.2013 г. исковата молба е оставена без движение за 

отстраняване на констатирани нередовности по нея, за което ищцата е надлежно 

уведомена на 20.05.2013 г., а указанията са изпълнени в определения срок. По 

постъпилата молба за предоставяне на правна помощ и освобождаване от заплащане 

на държавна такса, съдът се е произнесъл с определение на 23.05.2013 г. и след 

изпълнение на процедурата по реда на глава четвърта от Закона за правната помощ, 

на 05.06.2013 г. на ищцата е бил назначен процесуален представител.   

- доклад на съдия Ивелина Мавродиева 

гр. дело № 2255/2013 г., облигационен иск с правно основание чл.79, във вр. с 

чл.86 ЗЗД, във вр. с 124 и сл. ГПК, е образувано на 27.03.2013 г. С разпореждане в з.з. 

на 28.03.2013 г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности по нея, за което ищецът е уведомен на 10.04.2013 г., а 

указанията са изпълнени в определения срок. На 16.04.2013 г. препис от исковата 

молба, ведно с приложенията, са изпратени на ответника за отговор, на основание чл. 

131 ГПК. Съобщението до ответкика е върнато в цялост на 22.04.2013 г., на което е 

отразено, че лицето не е открито на посочения адрес. Исковата молба е оставена без 

движение, с разпореждане от 13.05.2013 г., като е дадено указание в 1-седмичен срок 

да бъде представена справка за адресната регистрация на ответника. Ищецът е 

уведомен на 20.05.2013 г. С молба от 03.06.2013 г. същият е поискал издаването на 

съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с друго такова за постоянния 

и настоящ адрес на ответника по делото, както и да бъде продължен срока по 

разпореждането от 13.05.2013 г. Молбата е уважена от съда на 04.06.2013г.;  

гр. дело № 3590/2013 г., облигационен иск с правно основание чл.226, ал.1 ЗЗД, 

във вр. с чл.79, ал.1 и чл.92 ЗЗД, е образувано на 07.05.2013 г. С разпореждане в з.з. 

на 08.05.2013 г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности по нея, за което ищецът е уведомен на 21.05.2013 г., а 

указанията са изпълнени в определения срок. Препис от исковата молба и 

приложенията, са изпратени на ответника за отговор, с разпореждане в з.з. на 

28.05.2013 г. по чл.131 ГПК и към датата на проверката /14.06.2013/ няма данни за 

връчване на съобщението; 

гр. дело № 4173/2013 г., облигационен иск, е образувано на 28.05.2013 г. 

Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са  дадени с разпореждане в 

з.з. на 30.05.2013 г. Към датата на проверката /14.06.2013 г./ няма данни препис от 

исковата молба и приложенията, да са връчвани на ответника. 

- доклад на съдия Калин Кунчев 
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гр. дело № 3233/2013 г., иск с правно основание чл.34 ЗС, е образувано на 

19.04.2013 г. С разпореждане в з.з. на 23.04.2013 г. исковата молба е оставена без 

движение за отстраняване на констатирани нередовности по нея, за което ищецът е 

надлежно уведомен на 10.05.2013 г. С молба от 15.05.2013 г., същият е поискал 

продължаване на срока по разпореждането от 23.04.2013 г., издаване на три броя 

заверени преписи от исковата молба, както и издаването на съдебно удостоверение, 

по силата на което да се снабди с друго такова от Община Бургас за данъчна оценка 

на процесния имот. Искането е уважено в з.з. на 15.05.2013 г.; 

гр. дело № 3599/2013 г., иск по КТ, е образувано на 07.05.2013 г. Указания за 

изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане в з.з. на 

08.05.2013 г. Препис от исковата молба и приложенията към нея, са надлежно 

връчени на ответника на 16.05.2013 г.; 

гр. дело № 3702/2013 г., иск с правно основание чл.124 ГПК, във вр. с чл.415 

ГПК, е образувано на 13.05.2013 г. С разпореждане в з.з. на 14.05.2013 г. исковата 

молба е оставена без движение за отстраняване на констатирани нередовности по нея, 

за което ищецът е уведомен на 27.05.2013 г., а указанията на съда изпълнени на 

05.06.2013 г. Препис от исковата молба, ведно с приложенията, са изпратени на 

ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК по разпореждане з.з. от 05.06.2013г. 

Към момента на проверката /12.06.2013 г./ липсват данни за връчване на 

съобщението. 

- доклад на съдия Магдалена Маринова 

гр. дело № 6390/2011 г., облигационен иск, е образувано на 19.07.2011 г., на 

доклад на съдия Силвия Петрова и преразпределено на съдия Магдалена Маринова, с 

протокол от 29.05.2013 г., като причина е посочена - отпуск за отглеждане на малко 

дете. С разпореждане в з.з. от 20.07.2013 г. исковата молба е оставена без движение, с 

указание в 1-седмичен срок да бъдат представени писмени доказателства за липса на 

средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. След многократно посещение 

на адреса, съобщението е връчено на 29.09.2011 г. В з.з. от 04.10.2011 г. исковата 

молба отново е оставена без движение за отстраняване на констатираните 

нередовности по нея. С молба от 06.10.2011 г., ищецът е представил карта за 

регистрация в Бюро по труда, поискал е да му бъде продължен срока за внасяне на 

държавна такса, както и да му бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на 

което да се снабди с друго такова от РПУ – Созопол, за „данните на дееца”. За 

разпореждането от 04.10.2011 г., ищецът е уведомен на 07.11.2011 г., а на 16.11.2011 

г. с молба е представено копие от квитанцията, удостоверяваща заплащането на 

таксата. С определение от 21.11.2011 г. съдът е оставил без уважение искането на 

ищеца за предоставяне на правна помощ, което е оспорено от ищеца с въззивна 

жалба, депозирана на 16.12.2011 г. Определението от 21.11.2011 г. е потвърдено и от 

Окръжен съд – Бургас и от ВКС, а делото е върнато на първоинстанционния съд на 

27.05.2013 г. С разпореждане в з.з. на 06.06.2013 г. исковата молба е оставена без 

движение за отстраняване на констатирани нередовности по нея. Към датата на 

проверката /14.06.2013 г./ няма данни за връчване на съобщението; 
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гр. дело № 9974/2012 г., иск с правно основание чл.127 и чл.143, ал.2 СК, е 

образувано на 28.11.2012 г. Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са 

дадени с разпореждане на 29.11.1012 г. Съобщението е върнато в цялост, с 

информация, че лицето не е открито на посочения адрес. Залепено е уведомление по 

реда на чл.47 ГПК на 08.01.2013 г. и в двуседмичния срок лицето не се е явило за 

получаване на книжата. С разпореждане от 01.02.2013 г., съдът е указал на ищцата в 

1-седмичен срок да представи по делото удостоверение за постоянен и настоящ адрес 

на ответника. На 08.02.2013 г. е връчено съобщение на адв. Камбурова, но поради 

липса на представителна власт, съдът е разпоредил да се извърши ново връчване, 

като е указал и адрес. Две съобщения са връчвани на свекървата на ищцата, 

съответно на 05.04.2013 г. и 15.05.2013 г., но с разпореждане от 31.05.2013 г., съдът е 

дал подробни указания за начина на връчване; 

гр. дело № 2254/2013 г.,облигационен иск с правно основание чл.79, във вр. с 

чл.86 ГПК, във вр. с чл.124 ГПК, е образувано на 27.03.2013 г. С разпореждане в з.з. 

от 03.04.2013 г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности по нея, за което ищецът е уведомен на 30.05.2013 г., а 

указанията са изпълнени в определения срок. Препис от исковата молба и 

доказателствата са изпратени на ответника за отговор, с разпореждане по чл.131 ГПК 

от 07.06.2013 г. 

- доклад на съдия Невена Ковачева 

гр. дело № 2108/2013 г., иск с правно основание чл.34 ЗС, е образувано на 

22.03.2013 г. С разпореждане в з.з. на 25.03.2013 г. исковата молба е оставена без 

движение за отстраняване на констатирани нередовности по нея, за което ищецът е 

надлежно уведомен на 29.03.2013 г., а указанията са изпълнени в определения срок. 

Препис от исковата молба и приложенията, са изпратени на ответниците /осем на 

брой/ за отговор, на основание чл. 131 ГПК, с разпореждане от 03.04.2013 г. Указания 

за предоставяне на справка за адресната регистрация на четирима от ответницита са 

дадени с разпореждане от 25.04.2013 г. С молба от 15.05.2013 г. ищецът е поискал 

издаването на съдебни удостоверения, по силата на които да се снабди с други такива 

за постоянния и настоящ адрес на ответници по делото, на които не е връчено 

съобщение, а указанията на съда са изпълнени в определения срок. Към момента на 

проверката /13.06.2013 г./ се извършват действия по връчване на препис от исковата 

молба и доказателствата към нея; 

гр. дело № 3063/2013 г., облигационен иск, е образувано на 17.04.2013 г. С 

разпореждане в з.з. на 18.04.2013 г. исковата молба е оставена без движение за 

отстраняване на констатирани нередовности по нея, за което ищецът е уведомен на 

15.05.2013 г. Поради неизпълнение на указанията на съда, исковата молба е върната, 

а производството по делото е прекратено с разпореждане от 28.05.2013 г. Към 

момента на проверката /13.06.2013 г./ няма данни за извършено връчване на 

разпореждането; 

гр. дело № 3786/2013 г., облигационен иск с правно основание чл.422 ГПК, във 

вр. с чл. 79 и чл. 86 ЗЗД, е образувано на 15.05.2013 г. Указания за изпълнение на 

процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 18.05.2013 г. Препис от 
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исковата молба, ведно с приложенията към нея, са връчени само на единия ответник 

на 06.06.2013 г., а другият не е открит на посочения адрес. С разпореждане от 

06.06.2013 г., съдът е указал на ищеца да представи справка за адресната регистрация 

на ответника, на който не са връчени книжата. Към момента на проверката 

/13.06.2013 г./ няма данни за връчване на съобщението. 

- доклад на съдия Панайот Атанасов 

гр. дело № 2116/2013 г., искове с правно основание чл.8, т.1, във вр. с чл.18, ал.1 

ЗЗДН, е образувано на 25.03.2013 г. С разпореждане в з.з. на 25.03.2013 г. молбата е 

оставена без движение за отстраняване на констатирани нередовности по нея. 

Съобщението е върнато в цялост, с отбелязване, че на посочения адреса вх.11 няма. С 

разпореждане от 29.03.2013 г., съдът е дал указания и молителката е уведомена на 

05.04.2013 г., но от нейна страна не са предприети действия за отстраняване на 

нередовностите. По разпореждане на съда са изпратени три напомнителни 

съобщения, върху които има отбелязване, че лицето не е открито на посочения адрес, 

а на 03.06.2013 г. връчването е прието за редовно, на основание чл.41 ГПК; 

 гр. дело № 2258/2013 г., иск с правно основание чл.422 ГПК, е образувано на 

27.03.2013 г. С разпореждане з.з. на 29.03.2013 г. препис от исковата молба, ведно с 

приложенията, са изпратени за отговор на ответника, на основание чл. 131 ГПК. 

Съобщението е върнато в цялост на 05.04.2013 г., а върху него е отбелязано, че 

лицето не живее на посочения адрес. В изпълнение на разпореждане от 23.04.2013 г., 

книжата са връчени на ответника на 18.05.2013 г., на адреса, посочен в ч.гр.дело, 

образувано по чл.410 ГПК и приложено към настоящото дело; 

гр. дело № 3395/2013 г., имуществен спор, е образувано на 26.04.2013 г. С 

разпореждане в з.з. на 09.04.2013 г. исковата молбата е оставена без движение за 

отстраняване на констатирани нередовности по нея, за което ищецът е бил уведомен 

на 09.05.2013 г., а указанията са изпълнени в определения срок. По повод искането на 

ищеца за предоставяне на правна помощ, с разпореждане от 13.05.2013 г. съдът е 

указал да представи декларация по чл.83, ал.2 ГПК, която е депозирана в срок. 

Определението от 21.05.2013 г. за предоставяне на правна помощ е изпратено на 

Адвокатска колегия – Бургас на 22.05.2013 г., но към момента на проверката 

/13.06.2013 г./ все още няма отговор. 

- доклад на съдия Радостина Петкова 

гр. дело № 2079/2013 г., облигационен иск с правно основание чл.422 ГПК, е 

образувано на 22.03.2013 г. С разпореждане з.з. на 25.03.2013 г. исковата молба и 

приложенията, са изпратени на ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК. 

Съобщението е върнато в цялост на 27.03.2013 г,. с отбелязване, че лицето не живее 

на посочения адрес. Указания за връчване на адреса, посочен във възражението по 

реда на чл.410 и сл. ГПК, приложено към настоящото дело, са дадени с разпореждане 

от 12.04.2013 г. На 09.05.2013 г., ищецът е задължен да представи справка за 

постоянния и настоящ адрес на ответника. С молба от 18.05.2013 г. същият е поискал 

да бъде взаимстван адреса посочен в ч.гр.д. № 8945/2012 г., приложено към 

настоящото дело. В з.з. от 20.05.2013 г., съдът е приел, че ответникът е бил редовно 

уведомен по реда на чл.47, ал.5 вр. с ал.1 ГПК още на 30.04.2013 г. На основание 
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чл.47, ал.6 ГПК, на 20.05.2013 г., съдът е назначил особен прадставител на ответника, 

като е оставил исковата молба без движение за внасяне на определения депозит. 

Ищецът е изпълнил указанията на съда в определения срок, а искането за определяне 

на адвокат е изпратено на 10.06.2013 г.; 

гр. дело № 3348/2013 г., облигационен иск с правно основание чл.124, ал.1 и 

чл.415 ГПК, във вр. с чл.84 и 86 ЗЗД, е образувано на 25.04.2013 г. Указания за 

изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 30.04.2013г. 

Препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея, са връчени на ответника 

на 21.05.2013 г.; 

гр. дело № 4291/2013 г., облигационен иск с правно основание чл.422 и чл.415 

ГПК, във вр. с. чл.79 и чл.86 ЗЗД, е образувано на 31.05.2013 г. С разпореждане в з.з. 

на 03.06.2013 г. исковата молбата е оставена без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности по нея. Към момента на проверката /13.06.2013 г./ няма 

данни за връчване на съобщението. 

- доклад на съдия Райна Кирякова 

гр. дело № 1326/2013 г., искове с правно основание чл. 422, във вр. с чл.415 

ГПК, чл.79, във вр. с 86 ЗЗД, е образувано на 25.02.2013 г. С разпореждане в з.з. на 

27.02.2013 г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности по нея, за което ищецът е уведомен на 14.03.2013 г., а 

указанията са изпълнени в определения срок. На 25.03.2013 г. препис от исковата 

молба, ведно с приложенията, са изпратени на ответника за отговор, на основание чл. 

131 ГПК. Съобщението е върнато в цялост на 28.03.2013 г., с отразяване, че лицето не 

е открито на посочения адрес. С разпореждане в з.з. от 15.04.2013 г. на ищеца са 

дадени указания в 1-седмичен срок да бъде представена справка за адресната 

регистрация на ответника, за което същият е надлежно уведомен на 08.05.2013 г. С 

молба от 13.05.2013 г. е поискано издаване на съдебно удостоверение, по силата на 

което да се снабди с друго такова за постоянния и настоящ адрес на ответника по 

делото, както и да бъде продължен срока по разпореждането от 15.04.2013 г. 

Искането е уважено от съда с определение на 14.05.2013 г. Справка за адреса на 

длъжника по делото е предоставена на 27.05.2013 г., а на 28.05.2013 г. съобщението е 

изпратено за връчване; 

гр. дело № 3066/2013 г., облигационен иск с правно основание чл. 79, във вр. с 

чл.86 ЗЗД, във вр. с чл. 124 и сл. ГПК, е образувано на 17.04.2013 г. С разпореждане в 

з.з. на 18.04.2013 г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности по нея, за което ищецът е надлежно уведомен на 

15.05.2013 г., а указанията са изпълнени в определения срок. Препис от исковата 

молба, ведно с приложенията, са изпратени на ответника за отговор на 23.05.2013 г. 

Към датата на проверката /14.06.2013г./ няма данни за връчване на съобщението; 

гр. дело № 4002/2013 г., иск с правно основание чл.49 СК, е образувано на 

20.05.2013 г. Указания за изпълнение на процедурата по чл. 131 ГПК са дадени с 

разпореждане на 21.05.2013 г. Към датата на проверката /14.06.2013 г./ няма данни за 

връчване на съобщението. 

- доклад на съдия Светлана Янева 
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гр. дело № 2219/2013 г., иск с правно основание чл.49 СК, е образувано на 

26.03.2013 г. Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с 

разпореждане на 27.03.2013 г. Съобщението до ответкика е върнато в цялост на 

28.03.2013 г., с отразяване, че лицето не пребивава на адреса, а от 10 г. живее в 

Република Гърция. С разпореждане в з.з. от 30.04.2013 г. исковата молба е оставена 

без движение и са дадени указания в 1-седмичен срок да бъдат ангажирани 

доказателства за адресната регистрация на ответника, за което ищецът е уведомен на 

14.05.2013 г. С молба от 20.05.2013 г. същият е предоставил два броя съдебни 

удостоверения за постоянен и настоящ адрес на ответната страна. На 21.05.2013 г. 

съдът е разпоредил ново връчване на книжата. Към дата на проверката /14.06.2013 г./ 

няма данни за изпълнението му; 

гр. дело № 3072/2013 г., облигационен иск по с правно основание чл.143 ЗЗД, е 

образувано на 17.04.2013 г. С разпореждане в з.з. на 18.04.2013 г. исковата молбата е 

оставена без движение за отстраняване на констатирани нередовности по нея. 

Ищецът е поискал от съда продължаване на срока, тъй като е затруднен да внесе 

дължимата държавна такса, което е уважено на 26.04.2013 г. След отстраняване на 

нередовностите в новоопределения срок, с разпореждане по чл.131 ГПК в з.з. на 

13.05.2013 г., препис от исковата молба, ведно с приложенията, са изпратени на 

ответника за отговор. Съобщението е върнато в цялост, с отбелязване, че лицето не 

живее на посочения адрес. С разпореждане в з.з. на 05.06.2013 г., съдът е оставил 

исковата молба без движение, като е дал указания да се ангажират доказателства за 

адресната регистрация на длъжника. Към датата на проверката /14.06.2013 г./ няма 

данни за връчено съобщение; 

гр. дело № 4119/2013 г., олигационен иск, е образувано на 23.05.2013 г. С 

разпореждане в з.з. на 28.05.2013 г. исковата молбата е оставена без движение за 

отстраняване на констатирани нередовности по нея. Към датата на проверката 

/14.06.2013 г./ няма данни за връчено съобщение. 

 

ВИСЯЩИ, НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 07.06.2013г. производства, 

образувани преди 01.01.2012г.  

 

Видно от представената справка, тези дела са 40 на брой.  

От тях 19 бр. са образувани по искове за делба, две от които – гр.д. № 4700/2010 

г. и  гр.д. № 9230/2010 г. са решени в първа фаза и са внесени в архив, с оглед което 

не са проверявани: 

 гр. дело № 4700/2010 - съдия докладчик Диляна Йорданова, определение за 

внасяне в архив на 25.01.2012 г.,  

  гр.дело № 9230/2010 г. - съдия докладчик Димана Кирязова-Вълкова, 

определение за внасяне в архив на 26.06.2012 г.. 

Не е налично в съда гр.д. № 3969/2008 г. - изпратено е на 11.12.2012г. в ОС-

Бургас. Данните по делото са, че решението по допускането на делбата е постановено 

на 06.06.2012г. По молба на съделител, от 01.08.2012г., е издаден изпълнителен лист, 
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с определение производството е било внесено за разглеждане във втора фаза по 

извършването на делбата, с насрочване за 17.12.2012 г. По настояване на 

проверяващите бе извършена справка, от която е видно, че в ОС – Бургас е било 

образувано в.гр.д. № 1565/2012г., решено и на 30.03.2013г., по постъпила касационна 

частна жалба, делото е изпратено във ВКС, като към момента на проверката все още 

не е върнато. 

 

От оставащите 17 бр. делбени производства, 6 бр. дела  са образувани през 2011 

г., 5 бр. дела - през 2010г.,  2 бр. – през 2008г., 2 бр.- през 2007 г. и 2 бр. – през 2006 г. 

Гр.д. № 687/2006 г. е образувано по искова молба от 18.04.2006 год., по чл. 34 

ЗС, за делба на недвижим имот в кв. Крайморие - гр. Бургас, на доклад на съдия 

Маринова. Същата е допусната с решение № 444/05.06.2008 г., частично отменено с 

решение от 12.12.2008 г. по в.гр.д. № 769/2008 г. на ОС-Бургас. С определение № 

417/16.05.2009 г., ВКС е допуснал касационно обжалване на въззивното решение, 

което е било отменено и вместо това, с решение № 266/04.08.2010 год. по гр.д. № 

625/2009г., ВКС е допуснал делбата, а в друга част искът е бил отхвърлен. След 

връщането на делото, с разпореждане от 18.08.2010 г. е било насрочено о.с.з. за 

13.10.2010г., когато са приети претенции по сметки, допуснати са до разпит 

свидетели, назначено е в.л. за изготвяне на експертиза. Съдебни заседания са 

провеждани периодично – на 22.11.2010 г., на 19.01.2011г., на 21.02.2011 г., на 

06.04.2011г., когато са изготвени различни експертизи, междувременно е одобрено и 

изменение на КК с нанасяне на нов имот. На 04.07.2011 г. е депозирано и заключение 

във връзка с възможните варианти за делба, с възложена допълнителна задача на 

експерта и отлагане за 03.10.2011 г., когато в.л. не се е явило и е последвало 

поредното отлагане – за 16.11.2011г., последвано от друго - за 18.01.2012 г., когато, 

на основание чл. 229, т. 1 ГПК производството по делото е било спряно. Възобновено 

е на 22.06.2012 г. по постъпила молба от ищците и насрочено за 03.10.2012 г., когато 

изготвеното заключение не е било депозирано, а заседанието – отложено за 

03.12.2012г., с цел постигане на спогодба. Последвало е ново отлагане - за 21.01.2013 

г., във връзка с данни за доброволна делба и внесени в общината за одобряване 

проекти. В последното заседание е депозирано допълнителното заключение на в.л. и 

е приет протоколът на ЕСУТ от 05.12.2012 г. Заседание с приемане на доказателство 

е проведено на 11.03.2013 г., с потвърждаване на процедурите по  изменение на ПУП 

и действията по извънсъдебното уреждане на спора. На 27.05.2013г. съдът е 

задължил страните да представят доказателства за спогодба, а с.з. е отложено за 

24.06.2013 г. 

Гр.д. № 1154/2006 г. е било образувано по искова молба от 18.05.2006 год., за 

делба на съсобствено дворно място и сгради, паметник на културата, находящи се в 

гр. Созопол, разпределено, видно от положения печат, на доклад на съдия Таня 

Русева. До 14.06.2007 год., когато съдебното дирене е обявено за приключено, в 

производството са проведени  осем заседания по доказателствата. С определение от 

з.з. на 26.07.2007 год. определението за ход по същество е отменено, поради липсата 

на доказателства по относими факти, както и за конституиране на страни по делото. 
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В с.з. на 18.10.2007 г. производството е обявено за приключено. Съдебният акт по 

допускането на делбата – решение № 1858, е постановено от съдия Русева на 

18.02.2008 г., частично отменено с решение № 48/30.03.2009 г. по в.гр.д. № 592/2008 

г. на ОС-Бургас. С определение № 760/17.08.2010г. ВКС не е допуснал касационно 

обжалване на въззивния съдебен акт. След връщането на делото, с протокол за 

случаен избор от 27.08.2010 г., за докладчик е определена съдия Кралева, насрочила 

производството за разглеждане във втора фаза за 18.10.2010 г. До настоящия момент 

по делото са проведени 9 заседания за събиране на доказателства, включително 

експертизи, одобряване на проекти и отказ на административния орган, 

съгласувателни действия с НИПК и МК и пр. Последното заседание  - на 23.05.2013г. 

е било проведено от съдия Щерева, поради продължителен отпуск по болест на 

докладчика и съгласно заповед № 284/07.05.2013г. на Председателя, за разглеждане 

на насрочените дела на съдия Кралева. Следващото с.з. по делото е определено за 

01.07.2013г. 

Гр.д. № 1754/2007 г. е образувано на 20.06.2007 г., по искова молба с правно 

основание чл. 34 ЗС, вр. чл. 278 и сл. ГПК, за делба на първи етаж от жилищна 

сграда, находяща се в гр. Созопол, на доклад на съдия Кирякова. С решение № 

890/28.07.2008 г. искът е бил отхвърлен, с присъждане на разноски. С определение от 

15.08.2008 г. производството е спряно, поради смърт на ответник и необходимостта 

от посочване на правоприемниците. Възобновено е с определение от 21.10.2008г. 

Междувременно, по въззивна жалба, ОС-Бургас е постановил решение № 

15/11.02.2009 г., в хода на в.гр.д. № 859/2008 г., с което е отменил решението на РС-

Бургас, допускайки до делба процесния етаж от имота. С решение № 675/26.01.2011г. 

по гр.д. № 656/2009 г., ВКС е отменил въззивното решение и с указания по 

доказателствата е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на БОС. По 

образуваното в.гр.д. № 153/2011г., с решение № 70/13.05.2011г. е отменено само 

частично първоинстанционното решение и вместо това е допусната делба само на 

един от магазините, изградени в първия етаж на сградата. С решение № 

147/07.08.2012г. по гр. д. № 880/2011 г., повторно постановеното решение на 

въззивния съд е било отменено и вместо това е допуснат до делба целият първи 

(магазинен) етаж, при равни квоти. На 14.09.2012 г. делото е било върнато в РС-

Бургас и с разпореждане от 25.09.2012 г. съдия Кирякова е внесла делото за 

провеждане на делбата в о.с.з. на 08.11.2012г., с предявени претенции по сметките и 

допускане на СТЕ и гласни доказателства, с отлагане за 14.01.2013г. Междувременно 

делото е изискано и на 19.03.2013 г. ВКС е провел о.с.з. по депозирана молба за 

поправка на о.ф.г и тълкуване на касационното решение, оставена без уважение с 

решение № 76/12.04.2013г. След връщането на делото, о.с.з. е насрочено за 

16.05.2013 г., когато е депозирано заключението на вещото лице, разпитани са 

свидетелите и е допусната повторна,  разширена СТЕ, както и свидетел, а о.с.з. е 

насрочено за 08.07.2013г.  

Гр.д. № 1863/2007г. е образувано по искова молба от 06.07.2007г., за делба на 

дворно място и масивна жилищна сграда, находящи се в гр. Бургас, кв. „Изгрев”, на 

доклад на съдия Кърпичева, допуснала делбата между физическите лица и община 
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Бургас, с решение № 439/29.04.2008 г. Последното е оставено в сила с решение № 

191/24.11.2008г. по в.гр.д. № 500/2008г. След връщането на делото, първо о.с.з., във 

фаза извършване на делбата, е било насрочено за 17.02.2009 г., отложено по молба на 

процесуалния представител на общината за 12.03.2009г., когато производството е 

спряно по съгласие на страните, с оглед внесено искане за изкупуване частите на 

общината и необходимостта от произнасяне по този въпрос на общинския съвет. С 

молба от 15.09.2009 г. е поискано възобновяване хода на делото, като 

междувременно са посочени и наследниците на ищеца, починал през времето на 

спирането. С определение от 23.10.2009 г. съдът е възобновил производството, 

конституирал е като страни наследниците на починалия А.Т.А. и е насрочил делото 

за 10.12.2009 г., когато е допусната СТЕ. Последвало е неколкократно отлагане на 

заседанията, поради неизготвено заключение на експерта, с оглед неосъществен от 

страните достъп до имота. С определение от 14.06.2010 г., след извършена служебна 

справка за предявен иск за намаляване на завещателни разпореждания, с преценката 

за преюдициалност, съдът е спрял производството по делото до окончателното 

решаване на спора по гр.д. № 5931/2009 г. на РС-Бургас. С определение от 

23.11.2011г. производството е било възобновено, внесено е за разглеждане в о.с.з. и е 

насрочено за  20.12.2011 г.  Експертизата е била изготвена, след поредни отлагания 

на с.з. и е била депозирана по делото на 06.06.2012г., като този път отлаганията са 

били продиктувани от непредставени своевременно доказателства (скица, схема, 

съгласие за изработване на ПУП и пр.), необходими за изработването на 

заключението. На 11.10.2012 г. по делото е било депозирано и допълнителното 

становище на в.л. и е поискано ново отлагане на делото с цел представяне на 

доказателства за влизане в сила на предвиденото изменение на ПУП. На 04.12.2012 г. 

също е поискано отлагане на делото за постигане на спогодба, уважено и в с.з. на 

17.01.2013 г. съдът, на основание чл. 201, ал. 3 ЗУТ, по искане на процесуалните 

представители и на двете страни, е разпоредил изпращане на експертните 

заключения по делото на Гл. архитект на община-Бургас, за становище, получено на 

20.02.2013 г. Съдебното заседание от 21.02.2013 г. е отложено за пореден път по 

искане на страните, с оглед предстоящото приемане на изменението на КК за имота и 

продължаващите преговори за споразумение, такава е причината за отлагането и на 

с.з. от 02.04.2013г., а това от 06.06.2013г. – с цел осигуряване на възможност за 

нанасяне в кадастъра на приетото изменение на КК, за изпълнението на което са 

дадени конкретни указания и към двете страни. Предстоящо с.з. е определено за 

16.07.2013г.  

Гр.д. № 4751/2008 г. е образувано на 08.12.2008 г. по искова молба от трима 

ищци срещу осем ответници, за делба на възстановени по ЗСПЗЗ недвижими имоти. 

След оставяне на иска без движение, за отстраняване на нередовности, съдът, в 

лицето на съдия Кирякова, е провел четири съдебни заседания, след което, с решение 

№ 1407/10.11.2009 г., делбата е допусната. С решение № 33/26.04.2010 г., по в.гр.д. 

№ 225/2010 г., решението е променено от въззивната инстанция само по отношение 

на определените дялове. Последвало е допускане на касационно обжалване с 

определение на ВКС № 175/21.02.2011г. и с решение № 163/09.06.2011 г. актът на 
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БОС е отменен и правата на съсобствениците са определени съгласно решението на 

РС- Бургас от 10.11.2009 г. След връщането на делото с писмо от 20.06.2011 г., с 

нарочно разпореждане, същото е внесено за разглеждане във втора фаза по 

извършването на делбата, за 17.10.2011 г., когато е допусната СТЕ, с определен 

депозит, разпределен на съделителите съразмерно. Делото е отложено за 05.12.2011 

г., когато е даден нов 7 дневен срок за заплащане на оставащата част от депозита, за 

да не се внася делото в архив на основание чл. 69, ал. 2 ПАРОАВАС и с.з. е 

насрочено за 26.01.2012г., когато е депозирана и приета изготвената експертиза. 

Съделителите са задължени, в 7 дневен срок от датата на заседанието, с писмени 

молби да изберат и посочат един от четирите варианта по СТЕ за разделянето на 

процесните имоти, за да бъде изпратен в ОС ”Земеделие”-Бургас, за произнасяне, 

както и да се заплатят съответните разноски за изготвяне на проекти за въвеждане на 

новообразуваните имоти в КК. Последвали са опити за постигане на спогодба, искане 

за поставяне на допълнителна задача на вещото лице, внесен е депозит за 

допълнителна СТЕ, с молба от 19.10.2012г., след повторно дадена възможност за 

това, отменено е от БОС разпореждане за връщане на частна жалба, като, с 

разпореждане от 28.03.2013 г., на основание чл. 66, ал. 1 ГПК, делото е внесено в 

о.с.з. на 18.04.2013г. На тази дата производството е оставено без движение, дадени са 

конкретни указания към съделителката Михалева по повод поисканото допълнително 

заключение, с предупреждението, че при неизпълнение производството ще бъде 

прекратено. Към момента на проверката, след молба от 15.05.2013г. за 

възстановяване на срока за внасяне на депозит за изготвянето на допълнителна СТЕ 

(л. 468) и разпореждане от 17.05.2013г. за връчване на преписи на останалите страни, 

с възможност за становище, с ръкописно разпореждане от 10.06.2013 г., изготвено на 

гърба на получено съобщение (л.480 по делото), е насрочено о.с.з. за 08.07.2013г.  

Проверяващите са на мнение, че насрочването е по повод проверката на ИВСС 

- произнасяне на докладчика по постъпилото искане от 15.05. не е налице, въпреки 

връчените копия до страните, (23.05. – 28.05.2013г.),  освен това прави 

впечатление, че съдия Кирякова изготвя актовете си, дори и най-кратките на 

компютър, което откроява акта, описан по-горе. 

Гр. дело № 713/2010г., е образувано по иск на община Бургас срещу физическо 

лице, за прекратяване съсобствеността върху магазин в гр. Бургас. В депозирания 

отговор по исковата молба ответната страна е посочила двете си предложения до 

общината, неприети, както и е заявила желанието си и за доброволно уреждане на 

спора. В с.з. на 03.06.2010 г. производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК, възобновено е с определение от 06.12.2010 г., без да е постигната спогодба и 

о.с.з. е насрочено за 20.01.2011г., когато съдебното дирене е обявено за приключено. 

С решение № 89/18.02.2011 г., делбата е допусната. Съдебният акт е влязъл в сила 

без да е оспорен и с разпореждане от 15.03.2011 г. е насрочено о.с.з. във втора фаза, 

за 07.04.2011 г., когато е допусната СТЕ, определено е в.л., което да я изготви и 

размер на депозит, внесен своевременно. Заключението е прието в с.з. на 16.06.2011 

г., като е разпоредено заключението и скиците към него да се изпратят на Гл. 

архитект за одобряване на ивестиционен проект за вътрешно преустройство, в 
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петмесечен срок, като делото е насрочено за 15.12.2011 г. Решението на ЕСУТ по чл. 

203 ЗУТ е взето на заседание от 29.06.2011 г., за което е уведомен съдът с писмо от 

13.07.2011 г., а на 14.12.2011г. Експертният съвет на общината е приел принципно и 

изготвеният проект, с конкретни забележки и допълнения. В с.з. на 15.12.2011 г. 

заседанието е отложено, с декларираното от страните съгласие по разпределението и 

необходимостта от съгласуване с експлотационните дружества и представяне на 

одобрен проект. След отлагания на делото неколкократно, с протоколно определение 

от 28.03.2013 г. общината е задължена, в седмичен срок, да представи доказателства 

въз основа на които да се установи фазата, в която се намира изработването на 

проекта за делба, като следващото с.з. е насрочено за 30.05.2013г. В указания срок 

отговор не е получен и протоколното определение не е изпълнено. В с.з., след 

констатацията, че след „осем проведени по делото с.з., в продължение на период от 

близо година и половина, ищецът не е представил доказателства за изработването на 

инвестиционния проект и с поведението си е станал причина за многократни 

неоснователни отлагания  на делото”, на основание чл. 92а и чл. 89, т. 2 ГПК, е 

наложил глоба в размер на 600 лв. на Кмета на община-Бургас. Следващото с.з. е 

определено за 04.07.2013г., а към момента на проверката по делото не са постъпвали 

книжа.  

Гр.д. № 9236/2010г. е  образувано на 10.11.2010г., оставено е без движение, с 

указания, изпълнени съгласно молба от 22.11.2010г. С разпореждане от 23.11.2010 

конкретизацията на делбената маса и процесуалната легитимация на страните е 

приета, като са дадени указания към ответниците по реда на чл.131 ГПК да направят 

възраженията си. С определение от 17.01.2011 г. е изготвен проекто-доклад по спора 

и на основане чл.140 ГПК делото е внесено в о.с.з., определено за 10.02.2011 г., като 

са дадени конкретни указания към съделителите, по кои пунктове са нужни 

доказателства. Писмен отговор е получен на 27.01.2011 г. и с разпореждане от 

28.01.2011 г., съдът е дал поредни указания към съделителите, включително и са 

приканени към спогодба. Заседанието от 10.02.2011 г. е отложено поради заболяване 

на пълномощника на ищцата и нейното отсъствие от страната. Следващото с.з. е 

насрочено за 31.03.2011 г., когато в делбената маса са включени идеални части от 

имоти в гр. Бургас, кв. „Горно Езерово”, приети са доказателствата към исковата 

молба и е допусната СТЕ, с насрочване на делото за 16.05.2011 г. На 12.04.2011 г. от 

страните по делото е постъпила молба с искане за спиране на същото, уважено с 

определение от 13.04.2011 г. на основание чл. 229, ал.1, г.1 ГПК. Възобновяване е 

поискано с молба от 05.10.2011 г., уважено с определение № 8269/06.10.2011 г. и 

делото е насрочено за 24.11.2011 г., също отсрочено по доказателството за 09.02.2012 

г. Последното и заседанието от 19.03.2012 г. също са отложени с приети 

доказателства, като в с.з. на 03.05.2012 г. е депозирано и прието изготвеното по 

делото заключение на вещото лице, а за допълнителни доказателства, във връзка с 

процесни два леки автомобила, делото е отложено за 02.07.2012 г. С определение от 

01.06.2012 г. е допуснато извършване на допълнителна СТЕ, депозирана от вещото 

лице своевременно - на 25.06.2012 г. и приета като доказателство в съдебното 

заседание от 02.07.2012 г., когато е приключено съдебното дирене. С решение № 
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1156/02.08.2012 г. делбата е допусната за недвижимите имоти. По въззивна жалба на 

Г.Д.И. пред ОС Бургас е образувано гр.д. № 1979/2012 г., по което е постановено 

решение № 142/13.12.2012 г., в хода на гр.дело № 1979/2012 г., против решението на 

първоинстанционния съд, в частта му с която е отхвърлена претенцията за делба на 

движимите вещи – три броя леки автомобили. Касационната жалба е уважена, с 

отмяна на решението в тази му част и допусната делба на процесните движими вещи. 

С разпореждане № 4049/19.02.2013 г. делото е внесено за разглеждане във втора фаза 

с насрочено с.з. за 11.04.2013 г. Към момента на проверката продължават действията 

на съда и страните по уточняване на претенциите, допуснати са свидетели,  

назначени са експертизи, за които е внесен депозит. В съдебното заседание от 

16.05.2013 г. заключението по съдебната автотехническа експертиза не е прието по 

делото, поради неизвършен оглед на автомобилите и съвпадащите твърдения, че 

такъв е възможен. С оглед това, делото е насрочено за 11.07.2013 г. Всички 

разпореждания, макар и кратки, не са написани на ръка, а старателно на 

компютър. 

Освен описаните две дела, образувани през 2010 г., са останали неприключени 

към момента на проверката и гр. дела № 8763/2010г., (проверено и описано при 

делата с отменен ход по същество), гр.д. № 8930/2010 г. и  № 3025/2010 г., с правно 

основание чл. 341 ГПК, вр. чл. 34 ЗС. Последните две цитирани дела са с 

постановени решения по допускане на делбата, съответно на 21.01.2012 г.,(частично 

отменено с решение на БОС по в.гр.д. № 2106/2012г.) и на 25.11.2010 г. Към момента 

на проверката текат действията по извършването на делбата, като по гр.д. № 

8930/2010 г., със започната втора фаза след разпореждане от 14.03.2013г., с.з. три 

пъти е отлагано поради нередовно призоваване на съделител и към момента на 

проверката о.с.з. е определено за 08.07.2013 г. Второто дело е насрочено за 

19.06.2013 г., с даден 7-дневен срок на ищеца за запознаване с постъпилото на 

10.06.2013 год. по делото положително становище на ЕСУТ при община-Бургас, 

относно поделяемостта на процесния имот, след което предстои изготвяне на проект 

за изменение на ПРЗ и одобряването му по реда на ЗУТ.  

От образуваните в периода 15.04. – 19.12.2011 г. производства за делба, не са 

приключени към момента на проверката шест дела: гр.д. № 8442/2011 г., гр.д. № 

11753/2011 г., гр.д. № 4272/2011 г., гр.д. № 3259/2011 г., гр.д. № 6254/2011 г. и гр.д. 

№ 6906/2011 г. 

Три от тях са с постановени решения на първа фаза по допускането на делбата. 

По гр.д. № 3259/2011 г. след оставяне на исковата молба без движение и 

проведени три съдебни заседания, с решение № 2246/21.12.2011 г. делбата е 

допусната. Към момента на проверката се извършват действия по втората й фаза, 

насрочено е заседание за 10.07.2013 г. 

По гр.д. № 6906/2011 г., след оставяне на исковата молба без движение и 

проведени две съдебни заседания, с решение № 350/15.03.2012 г., делбата е 

допусната. Към момента на проверката се извършват действия по втора фаза на 

делбата, насрочено е заседание за 27.07.2013 г. 
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Гр.д. № 6254/2011 г. е образувано по иск на трима ищци срещу 26 ответника, за 

делба на възстановени земеделски имоти. След неколкократно оставяне на исковата 

молба без движение и удължени срокове за изпълнение на указанията, първо 

заседание е насрочено за 08.10.2012 г., когато в делбената маса са включени 

допълнителни имоти и са приети за разглеждане инцидентни установителни искове, 

а в следващото съдебно заседание, на 19.11.2012 г., делото е обявено за решаване. С 

решение № 1927/12.12.2012 г. делбата е допусната /грешно в разпечатката е 

посочено друг номер на решението, с дата от последното с.з./ Няма данни 

решението да е било обжалвано. В съдебно заседание на 08.05.2013 г., съдът е дал 

ход на делото във втората му фаза, с допускане и назначаване на СТЕ за пазарната 

стойност и поделяемостта на допуснатите до делба имоти. Насрочено е о.с.з. за 

24.06.2013 г. 

Останалите три дела са в ход, като гр.д. № 4272/2011 г. и гр.д. № 8442/2011 г. 

след отстраняване на нередовности по исковата молба, са били спрени, съответно с 

определения от 18.10.2011 г. и от 29.10.2011 г., до приключването на преюдициални 

граждански спорове по описа на РС-Бургас. Производството по първото дело е 

възобновено с определение от 19.11.2012 г., изискано е гр.д. № 7873/2011 г. и са 

дадени указания, след изпълнението на които, с определение от 08.05.2013 г. е 

изготвен проекто-доклад, исковата молба е приета за редовна и допустима и делото е 

насрочено в о.с.з. за 13.06.2013 г., с допускане на доказателствата и назначаване на 

вещо лице, което с.з. е отложено паради нередовно призоваване на трима ответници, 

за 11.07.2013 г. По молба от 09.05.2013 г., с приложена справка за влязлото в рила 

решение по гр.д. № 772/2011 г. на БРС, с определение от 04.06.2013 г. е възобновено 

и гр.д. № 8442/2011 г., като о.с.з. е насрочено за 11.07.2013 г. Делото е 

преразпределено, видно от приложения /лист 45/, надлежно оформен протокол за 

избор на докладчик – съдия Кърпичева, извършено въз основа на заповед № 

61/04.02.2013 г.  

Гр.д. № 11753/2011г. е образувано на 19.12.2011 г., на доклад на съдия 

Маринова. В з.з. от 22.12.2011 г. е оставено без движение, с конкретни указания за 

представяне на доказателства. С разпореждане № 4520/17.02.2012 г. са разпоредени 

действията по чл.131 ГПК, съобщението за които е получено от ответника на 

23.02.2012 г., а отговорът от него е в срок, с дата 23.03.2013 г. В з.з. съдът е 

разпоредил копие да се изпрати на ищцата за становище, с оглед направените 

искания. След конституиране на съделител по делото и указания към Областен 

управител на Област Бургас, с определение от 22.11.2012 г., е изготвен доклад по 

спора и делото насрочено за 12.12.2012 г. По доказателствата са проведени с.з. и на 

30.01.2013 г., на 06.03.2013 г., на 10.04.2013г., на 13.05.2013г., на 10.06.2013 г., от 

което, с протоколно определение и допускане на съдебно-графологическа 

експертиза, делото е отложено за 08.07.2013г.  

За оставащите 21 бр. дела, с различен от делбите предмет на исковете, се 

установи следното: 

Гр. дело № 5151/2011 г., е образувано на 06.06.2011г., по иск на ЕООД със 

седалище в гр. Бургас, на основание чл. 124, ал. 4 и 5 ГПК и др., за установяване 
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неистинност на документи и престъпни обстоятелства, насочен срещу Прокуратурата 

и две акционерни дружества. Видно от приложения протокол за случаен избор от 

06.06.2011г., делото е на доклад на съдия Атанасов. С ръкописно и нечетливо 

разпореждане от 07.06.2011 г., изготвено върху цялото свободно пространство на 

началната страница на исковата молба, същата е оставена без движение за 

отстраняване на нередовности, включително и с уточняване на ответната страна, 

ясно формулиране на петитума, за посочване на  начина на формиране на 

претендираната сума, кои са фактите на които се основават исковете, кое 

обезпечение по коя от претенциите е и пр. Отговори по исковата молба от 

дружествата – ответници  (л. 104 и л. 108), са получени на 08.09.2011г. и 12.09.2011г., 

за което съдията-докладчик е информиран своевременно, видно от резолюциите му 

от 09.09.2011г. и 12.09.2011г.,  делото да се докладва незабавно след връщането му от 

БОС, пред който е било образувано ч.гр.д. № 1580/2011г. Последното е завършило с 

постановяването на определение № 3664/19.09.2011 г., оставило в сила определение 

№ 6545 от 02.08.2011г. на БРС, досежно приетия отказ за допускане на обезпечение 

на предявения иск по чл. 440 ГПК. На 21.10.2011 г. съдът е постановил определение 

по чл. 140 ГПК, с № 8852, с което е внесъл делото за разглеждане в о.с.з. - на 

21.11.2011г., с допускане на доказателствата и указания към ищеца, а по направения 

отвод на съдията, по възраженията на ответниците за недопустимост на иска, както и 

по направените доказателствени искания, е обявил, че ще се произнесе в с.з. В 

заседанието на указаната дата, с мотивирано определение, е оставено без уважение 

искането по чл. 22 ГПК, както и възраженията на ответниците, докладван е 

отрицателния установителен иск по чл. 440 ГПК, приети са доказателствата и е 

задължен ищецът да представи скица на самостоятелната процесна сграда – масивен 

склад, а делото е отложено за 18.01.2012г. С определение № 9748/21.11.2011г., 

постановено в з.з., е оставена без уважение молбата на ищеца за допускане на 

обезпечение чрез спиране на изпълнението по изп. дело от 2009 г. на ЧСИ. 

Последното е отменено с определение № 431/16.02.2012г. по ч.гр.д. № 48/2012г. на 

ОС-Бургас, с допускане на исканата обезпечителна мярка и определяне на парична 

гаранция с посочен размер. В последната част съдебният акт е бил оспорен и с 

определение № 15/14.01.2013 г. ВКС не е допуснал касационно обжалване на 

определението на БОС. Междувременно, след изпълнение на указанието за 

идентификация на обекта,  в з.з. от 28.12.2011 г. съдът е разпоредил на ищеца да 

изпълни определението от 21.11.2011г. и представи по делото кадастрална скица на 

сградата и данъчна оценка. И този съдебен акт е бил оспорен от ищеца с ч.ж. от 

16.01.2012г., оставяна без движение за внасяне на ДТ, становища на страните и 

конкретизация на предмета й – с разпореждане на съдия от БОС, като, с определение 

№ 555/27.02.2013г. по ч.гр.д. № 221/2013г., жалбата е била оставена без разглеждане, 

като недопустима  и производството по делото е било прекратено. След връщането 

на делото от БОС, с писмо от 22.04.2013г., с разпореждане от 24.04.2013г. 

производството отново е било оставено без движение за представяне на кадастрална 

скица и удостоверение за актуална данъчна оценка на имота, съобщение за 

връчването на което не е  налично по делото. С ново разпореждане от 05.06.2013г. 
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(след повече от месец и десет дни  - адресът на ищеца е в гр. Бургас), е наредено 

изпращането на ново съобщение до ищеца, с указание към съответния призовкар. В 

хода на проверката по делото бяха приложени два броя съобщения за връчване на 

разпорежданията от 24.04.2013г. и от 05.06.2013г., получени от адресата на 

12.06.2013г., както и искане от ищеца към АГКК, входирано на 18.06.2013г., за 

издаване на кадастрална скица и данъчна оценка. С ново разпореждане от 

19.06.2013г. е указано на ищеца да се изпрати съобщение по изтичането на 

едноседмичния срок  по чл. 129 ГПК, както и да изпълни разпореждането на БРС от  

24.04.2013г. От образуването на делото -на 06.06.2011г., до настоящия момент, по 

него е проведено само едно о.с.з. - на 11.11.2011г., т.е. необходими се конкретни 

дисциплиниращи към страните мерки. 

Гр. дело № 2104/2010 г., е образувано на 25.03.2010 г., разпределено на съдия 

Върбанова, по кумулативно съединени искове за обявяване на нищожност на 

привидни сделки по три нотариални акта и претенция по чл. 108 ЗС, разделени 

съгласно определение от 15.03.2010 г. С акт на съда в з.з. от 26.03.2010 г. 

производството е оставено без движение, за отстраняване на нередовности. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 20.05.2010 г., с определение от 30.11.2010г. не е 

приет за съвместно разглеждане предявеният от ответника насрещен иск, оставено е 

без уважение искането на ищцовата страна за допускане на обезпечение и делото е 

насрочено за 11.01.2011г. По молба от 04.01.2011 г., с определение от тази дата, на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, производството по делото е спряно, до 

приключването на гр.д. № 4004 по описа на РС-Бургас за 2009 год. За хода на 

преюдициалния спор са правени справки през няколко месеца, приложени по делото. 

С протокол за случаен избор (л. 252 по делото), същото е разпределено на доклад на 

съдия Радев, поради продължително командироване на съдия Върбанова в друг съд. 

Справките са продължили (л. 253 – л. 258), като на гърба на тази от м. юни 2012 г. се 

съдържа определение от 02.07.2012г., с което производството е възобновено и е 

насрочено о.с.з. за 21.09.2012г., когато е поискано отлагане на делото, без 

възражение от ответника, за отговор по предложението за извънсъдебно уреждане на 

спора. Съдебно заседание е определено за 26.10.2012г., когато е докладвана и 

уважена съвместна молба за спиране на производството по т.1 на чл. 229 ГПК. С 

молба от 23.04.2013 г. е поискано възобновяване на хода, изпълнено в з.з., с 

разпореждане от 23.04.2013г. (на гърба на молбата, неясно, нечетливо), с насрочване 

на о.с.з. за 07.06.2013г., отложено по молба от страните, с оглед декларираното от 

процесуалните представители обстоятелство, че е налице подписано предварително 

споразумение и част от него е изпълнено. Следващото заседание е определено за 

26.07.2013г., за което страните са редовно уведомени. 

Гр.д. № 3539/2009 г. е образувано на 22.05.2009 г., по повод определение № 

2/14.04.2009 г. по т.д. № 129/2009 г. на Окръжен съд – Бургас, с което е разделено 

производството по предявените на 03.09.2009 г. кумулативно съединени искове по 

чл.108 от ЗС, с цена 138 583,60 лв. и чл.59 ЗЗД, с цена 10 000 лв. Искът за 

неоснователно обогатяване е изпратен по подсъдност на РС- Бургас, на доклад на 

съдия Светлана Янева. С разпореждане в з.з. от 17.06.2009 г. съдът е указал на 
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ищците в 1-седмичен срок от връчване на съобщението да приложат доказателства за 

платена държавна такса. Съобщението е надлежно връчено на 29.06.2009 г., а на 

06.07.2009 г. процесуалният представител на ищеца е депозирал молба с копия от 

вносните бележки по т.д.№ 129/2009 г. на ОС -Бургас. На 07.07.2009 г. съдът е 

поискал от ищеца да представи препис от доказателствата към исковата молба. 

Съобщението е връчено на 20.07.2009 г., а указанията на съда са изпълнени в 

определения срок. С разпореждане от 22.07.2009 г. по чл. 131 ГПК, препис от 

исковата молба и доказателствата са изпратени на ответника за отговор. 

Съобщението е надлежно връчено на 26.08.2009 г., а отговорът е депозиран на 

28.09.2009 г. С определение на 29.09.2009 г. съдът е насрочил открито съдебно 

заседание за 02.12.2009 г., за което страните са уведомени своевременно. С 

протоколно определение, постановено още в първото съдебно заседание, на 

основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК, производството по делото е спряно до влизане в 

сила на решението по гр.д. № 129/2009 г. на Окръжен съд - Бургас, а от същия 

редовно са искани справки за висящността на преюдициалния спор. С определение в 

з.з. на 23.01.2013 г. производството е било възобновено и делото насрочено за 

разглеждане о.с.з. за 27.02.2013 г., което е отложено, поради нередовно призоваване 

на ответното дружество. В съдебните заседания на 10.04.2013 г. и 22.05.20013 г. 

съдът е приел направеното уточнение на исковата молба, конституирал е 

контролираща страна и е назначил СЧЕ. Делото е отложено за 26.06.2013 г. 

Гр.дело № 1808/2009 г. е образувано по искова молба от 20.03.2009 г., с правно 

основание чл. 31, ал.1 ЗС, на доклад на съдия Светлана Янева. Указания за 

изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане на 02.04.2009 г., 

а отговорът е депозиран на 14.05.2009 г. С определение в з.з. на 15.05.2009 г. делото е 

внесено за разглеждане в съдебно заседание и насрочено за 10.06.2009 г., когато с 

протоколно определение е спряно на осн. чл.229, ал.1, т.4. – до приключване на 

висящо производство по гр.д. № 595/2001 г. Периодично са изисквани справки за 

висящността на преюдициалния спор. Видно от справката на ОС - Бургас от 

26.01.2011 г., приложена към делото, по него на 23.03.2010 г. е постъпила касационна 

жалба. На 23.11.2010 г. делото е върнато в ОС - Бургас с резултат „не допуска 

касационно обжалване”. На 21.01.2011 г. същото е изпратено в РС - Бургас. 

Производството е възобновено с определение в з.з. на 05.06.2013 г. и делото 

насрочено за 12.07.2013 г. 

Гр.дело № 3736/2010 г. е образувано по искова молба от 14.05.2010 г., с правно 

основание чл.415 ГПК, на доклад на съдия Ивайло Иванов и преразпределено на 

съдия Елеонора Кралева със заповед 210/11.04.2012 г. В изпълнение на разпореждане 

по чл. 131 ГПК в з.з. на 17.05.2010 г., препис от исковата молба и приложенията, са 

изпратени на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 28.05.2010 г., а 

отговорът е депозиран на 11.06.2010 г. С определение по чл. 140, ал.1 и ал.3 ГПК, 

делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. за 01.10.2010 г., в което съдът е допуснал 

СИЕ и е назначил вещо лице.  Проведени са 19 съдебни заседания по 

доказателствата, които са насрочвани ритмично и през разумни интервали от време. 
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Седем от заседанията са отлагани, поради неизготвяне на допуснатите експертизи, 

което е наложило и замяната на вещи лица. Делото е насрочено за  24.06.2013 г.   

Гр.дело № 11112/2010 г. е образувано по искова молба от 27.12.2010 г., 

облигационен иск, на доклад на съдия Ивайло Иванов и преразпределено на съдия 

Елеонора Кралева със заповед 210/11.04.2012 г. С разпореждане в з.з. на 11.03.2011 г. 

исковата молба е оставена без движение за отстраняване на констатирани 

нередовности. Съобщението е надлежно връчено на 21.03.2011 г., а указанията са 

изпълнени в определения срок.  Съгласно разпореждане по чл. 131 ГПК, постановено 

в з.з. от 22.03.2011 г., препис от исковата молба и приложенията, са изпратени на 

ответника за отговор и делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. за 16.09.2011 г., 

като са определени и две резервни дати. С разпореждане в з.з. на 18.04.2011 г., на 

ищеца е указано да довнесе разноски за превод, което е изпълнено в срок. По 

разпореждане от 04.07.2011 г., съдебните книжа са изпратени на Министерство на 

правосъдието на Република България за връчване, съгласно чл.6 и чл.8 от Договор за 

правна помощ м/у НРБ и СССР по граждански, семейни и наказателни дела от 

19.02.1975 г. Проведените 12 съдебните заседания са отлагани поради нередовното 

призоваване на ответника по делото, т.к. няма отговор от Руската Федерация за 

връчване на книжата по съдебната поръчка. На 27.03.2012 г. е постъпила по пощата 

молба от ответницата, с която моли да бъде уведомена за състоянието на делото, като 

в случай на постановяване на решение, е посочила адрес, на който същото да й бъде 

изпратено. Междувременно, съдът е предприел всички необходими мерки по 

връчването на книжата. Съдебното заседание, проведено на 20.05.2013 г. от съдия 

Светлана Янева, съгл. заповед № 284/07.05.2013 г., отново е отложено, тъй като с 

писмо от 17.05.2013 г. са депозирани книжа от компетентното министерство на 

Руската Федерация без превод и на ищеца е указано да представи превод на 

български език на отговора по съдебната поръчка, с оглед преценката на съда 

относно редовността по хода на делото. Следващото заседание е насрочено за 

01.07.2013 г. 

Гр.дело № 10856/2010 г. е образувано по искова молба от 20.12.2010 г., 

облигационен иск, на доклад на съдия Пламена Върбанова и поради 

продължителното командироване на съдията-докладчик в друг съд, делото е 

преразпределено на съдия Ивелина Мавродиева. Указания за изпълнение на 

процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 04.01.2011 г. Препис от 

исковата молба с приложенията към нея са връчени на ответника на 17.01.2011 г., а 

отговорът е депозиран в законоустановения срок. С определение от 17.03.2011 г. по 

чл. 140, ал.1 и ал.3 ГПК делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 29.04.2011 г., 

което е отложено, предвид постъпилата молба от вещото лице, с искане за 

допълнително време за изготвяне на експертизата. С протоколно определение от 

07.06.2011 г., на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК, производството по делото е спряно 

до влизане в сила на решение по гр.д.№ 1571/2010 г. по описа на РС – Бургас. По 

висящността на преюдициалното дело редовно са правени служебни справки и с 

определение в з.з. на 07.02.2013 г. производството по делото е възобновено и е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 14.05.2013 г. В него е прието заключението на 
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вещото лице, съдът е указал на страните, че по направените от тях искания ще се 

произнесе след отстраняване на констатираните нередовности по възражението за 

прихващане, представляващи стойността на извършените от наемателя подобрения в 

имота, посочени в отговора на исковата молба. Делото е отложено за 20.06.2013 г. 

Гр.дело № 2655/2011 г. е образувано по искова молба от 30.05.2010 г., с правно 

основание чл.132, ал.1 СК, на доклад на съдия Радостина Петкова. С разпореждане от 

05.04.2011 г. същата е оставена без движение за отстраняване на констатирани 

нередовности, за което ищцата е уведомена на 12.04.2011 г., а указанията са 

изпълнени в определения срок. На 18.04.2011 г., с разпореждане по чл. 131 ГПК, 

препис от исковата молба с приложенията са изпратени на ответника за отговор и 

делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 01.09.2011 г., като са били определени и 

две резервни дати. Предприети са действия по връчване на съдебните книжа, 

съгласно разпоредбите на Регламент № 1393/2007 г. на Европейския парламент и 

Съвета на Европейския съюз. Проведените 8 съдебни заседания са отложени, т.к. 

няма данни за връчване на съдебните книжа от компетентните органи в Кралство 

Белгия. Делото е насрочено за 27.06.2013г. 

Гр.дело № 2010/2011 г. е образувано по искова молба от 07.03.2011 г., с правно 

основание чл.341 ГПК, на доклад на съдия Панайот Атанасов. С разпореждане в з.з. 

на 08.03.2011 г., исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности по нея. Съобщението е връчено на 14.03.2011 г., но само 

част от тях са отстранени в срок, а в последствие процесуалният представител на 

ищцата 6 пъти е поискал от съда продължаване на срока за изпълнение на указанията 

от 08.03.2011 г. С  разпореждане от 07.02.2012 г., на основание чл.83, ал. 1 ГПК, 

ищцата е освободена от заплащането на държавна такса. С молба от 21.02.2012 г. 

всички нередовности по исковата молба са отстранени. С разпореждане № 

4764/22.02.2012 г. са дадени указания за изпълнение на процедурата по чл.131, ал.1 

ГПК, а отговорът е получен на 27.03.2012 г. Допълнителният отговор е получен на 

25.04.2012г. Делото е внесено за разглеждане в о.с.з. с определение от 02.05.2012 г., 

насрочено е за 30.05.2012 г., когато производството отново е оставено без движение, 

с конкретни указания и предупреждението, че в случай на неизпълнение делото ще 

бъде прекратено по отношение на един от имотите. С молба от 05.06.2012 г. е 

направен отказ по отношение на поземлен имот, находящ се в м. „Къра” в землището 

на кв. „Речица”, гр. Сливен и с разпореждане от 06.06.2012 г. е насрочено о.с.з. за 

27.06.2012 г., когато делото е отложено по повод постъпилата молба на ищцата. С 

протоколно определение от 17.09.2012 г., на основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК и 

предвид обстоятелството, че страните са в процес на постигане на извънсъдебна 

спогодба, производството по делото е спряно. С определение от 14.03.2013 г. по 

искане на ищцата същото е възобновено, а о.с.з. е насрочено на 17.04.2013 г., когато 

заседанието е отложено, предвид опитите за постигане на споразумение. На 

проведеното на 27.05.2013 г. страните не са се явили и съдът им е указал – чрез 

процесуалните им представители (по телефона), в тридневен срок, писмено да 

уведомят съда за волята си относно хода на делото, доказателствените искания и 

желанието за постигане на спогодба. От процесуалния представител на ищцата е 
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постъпила молба за прекратяване на делото, т.к. страните са се споразумели 

извънсъдебно, за което заинтересованите страни (Д”СП” Бургас и Д”СП” Сливен) са 

уведомени на 03.06.2013 г. и 04.06.2013 г., но по делото няма данни да е извършено 

връчване на ответника. Следващото о.с.з. е насрочено за 19.06.2013 г. 

Гр.дело № 1120/2003 г. е образувано по искова молба от 09.04.2003 г., с правно 

основание чл.59 ЗЗД и на осн. чл.108 и чл.109 ЗС, на доклад на съдия Галя Белева и 

преразпределено на съдия Елеонора Кралева. В з.з. на 10.04.2003 г. производството 

по делото е оставено без движение за заплащане на държавна такса по предявените 

по чл.108 и чл.109 ЗС искове, за което ищците са уведомени на 30.06.2003 г. С 

определение на 08.07.2003 г. в частта на предявените искове по чл.108 и чл.109 ЗС 

делото е прекратено, поради неизпълнение на указанията на съда. В с.з. на 02.10.2003 

г. са приети представените с исковата молба доказателства, дадена е възможност на 

страните да поставят задачите си към СТЕ, а искането на ответника за спиране на 

производството е оставено без уважение. На 27.11.2003 г. същото е спряно на осн. 

чл.182, б.”Г” ГПК /отм./, до приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр.д.№ 

911/2002 г. на ОС – Бургас, от който редовно са искани справки за висящността на 

преюдициалния спор. С определение от 20.05.2011 г. производството по делото е 

било възобновено и насрочено за 20.06.2011 г., когато отново е било спряно на осн. 

чл.182, ал.1, б.”Б”, вр. § 2, ал.1 ГПК /отм./, поради смърт на ищците и съдът служебно 

е изискал справки за техните наследници и адресите им. С определение в з.з. на 

09.08.2011 г. производството е възобновено, починалите ищци са заличени от 

списъка на лицата за призоваване и на тяхно място са конституирани наследниците 

им. Същото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 10.10.2011 г. С определение от 

07.10.2011 г., съдът е пренасрочил съдебното заседание за 16.01.2012 г. и предвид 

обстоятелството, че двама от новоконституираните ищци са с местоживеене в страни-

членки на ЕС е указал, че същите следва да бъдат призовани по реда на Регламент № 

1393/2007 г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Проведени са 

осем съдебни заседания, отложени поради нередовното призоваване на единия от 

ищците, т.к. липсват върнати съдебни книжа за връчване и уведомяване от Италия, 

съгласно регламента. Следващото заседание е насрочено за 01.07.2013г. 

Гр.дело № 6633/2011 г. е образувано на 27.07.2011 г., съгласно определение № 

584/15.07.2011 г., постановено по т.д. №156/2011 г. на Окръжен съд – Бургас, който е 

разделил материалите по делото и насрещната искова молба на ответника е изпратена 

на Районен съд Бургас, т.к. предявените частично облигационни искове са с цена под 

25 000 лв. Делото е на доклад на съдия Магдалена Маринова. След изпълнение на 

указанията на съда за представяне на доказателства за представителната власт на 

процесуалния представител на ищеца, с определение в з.з. от 13.12.2011 г., 

производството по делото е спряно до обявяване на списъка на приетите вземания в 

производството по т.д. № 429/2010 г. на ОС - Бургас или прекратяване на 

производството по несъстоятелност. Възобновено е на 05.12.2012 г., на ищеца е 

указано да конкретизира определени факти от значение за решаване на спора и е 

насрочено о.с.з. на 19.12.2012 г., което е отложено поради нередовното уведомяване 

на страните. Проведените четири съдебни заседания са отложени за събиране на 
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доказателства, които е следвало да представи ищецът по настоящото дело. На 

29.05.2013 г. е допусната експертиза, която да отговори на поставените в исковата 

молба въпроси и делото е отложено за 24.06.2013 г. Към датата на проверката няма 

уведомяване. 

Гр.дело № 8469/2011 г. е образувано на 07.10.2011 г., съгласно определение № 

629/30.08.2011 г., постановено по т.д. №383/2011 г. на Окръжен съд - Бургас, който е 

изпратил делото по подсъдност на Районен съд - Бургас, т.к. предявените обективно 

кумулативно съединени искове с правно основание чл.79, ал.1, предл.1 ЗЗД, вр. Чл. 

288 ТЗ и чл.86, ал.1 ЗЗД, са с цена под 25 000 лв. Делото е на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, но с надлежно изготвен протокол от 02.05.2012 г., поради преместването на 

съдията-докладчик, съшото е разпределено на съдия Валентина Кърпичка. С 

разпореждания от 10.10.2011 г. и 27.10.2011 г., исковата молба е оставяна без 

движение за отстраняване на нередовности по нея. Поради невъзможността на ищеца 

да се снабди с удостоверение за актуално състояние на единия от ответниците на 

територията на Република България, с молба от 09.11.2011 г. същият е поискал да се 

снабди с необходимото му удостоверение чрез изготвянето на съдебна поръчка, 

съгласно Договор м/у Правителството на РБ и Правителството на Ливанската 

република. Предприети са всички необходими мерки за изпълнение на съдебната 

поръчка, като последното запитване до Министерство на правосъдието е от 

05.06.2013 г., но към датата на проверката няма отговор.  

Гр.дело № 11756/2011 г. е образувано по искова молба от 19.12.2011 г., иск с 

правно основание чл.422, ал.1 ГПК, на доклад на съдия Ивелина Мавродиева. 

Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 

13.01.2013 г., за което ответникът е уведомен на 23.01.2012  г., а отговор е депозиран 

на 10.02.2012 г. С определение в з.з. на 23.03.2012 г., производството по делото е 

спряно до приключване на производството по адм.д.№ 1656/2011 г. на 

Административен съд - Бургас – за премахване на незаконен строеж, на осн. чл.229, 

ал.1, т.4 ГПК. С определение в з.з. от 15.10.2012 г. е повдигнат спор за подсъдност за 

определяне на компетентния съд, който да разгледа и да се произнесе по искането за 

обезпечение на исковете, предмет на адм.д.№ 1656/2011 г. на БАС. С определение от 

22.05.2013 г. е изготвен  проекто-доклад по чл.140 ГПК, допуснати са приложените 

към исковата молба доказателства, дадени са указания на ищеца и искането му за 

разпит на свидетели е оставено без уважение, страните са приканени към спогодба и 

делото е насрочено в о.с.з. за 25.06.2013 г. Съобщението на ответника е връчено на 

30.05.2013 г., а на ищеца – на 04.06.2013 г. По молба на ответника, с разпореждане от 

05.06.2013 г., съдът е назначил СТЕ. 

Гр.д. № 1568/2011 г. е образувано на 17.02.2011 г., съгласно определение № 

350/14.02.2011 г. по гр.д. № 238/2011 г. на ОС - Бургас, с което делото е изпратено по 

подсъдност на РС - Бургас. Производството е образувано по исков формуляр А, на 

основание Регламент № 861/2007 г. на ЕП и Съвета за създаване на европейска 

процедура за искове с малък материален интерес, на доклад на съдия Магдалена 

Маринова. С разпореждане от 18.03.2011 г., делото е оставено без движение, като са 

дадени указания за отстраняване на нередовностите. След изпълнение, са предприети 
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действия по връчване на изготвения формуляр на посочения адрес, като делото 

редовно е администрирано. 

Гр.дело № 10505/2011 г. е образувано на 23.11.2011 г., по обективно съединени 

искове, с правно основание чл.124, ал.1 ГПК и чл.109 ЗС, на доклад на съдия Райна 

Кирякова. С разпореждане от 24.11.2011 г., исковата молба е оставена без движение 

за отстраняване на констатирани нередовности по нея. Съобщението е връчено на 

13.12.2011 г. и с молба от 15.12.2011 г., същите са поискали отвод на съдията-

докладчик, на основание чл.22, ал.6, във вр. с т.5 ГПК, която е уважена с определение 

от 16.12.2011 г. С надлежно оформен протокол за избор на докладчик от 19.12.2011 

г., делото е разпределено на съдия Ивайло Иванов. Указания за изпълнение на 

процедурата по чл.131 ГПК са дадени с разпореждане от 11.01.2012 г., съобщението е 

връчено на 13.01.2012 г., а отговорът депозиран на 13.02.2012 г. С протокол от 

13.03.2012 г., същото е преразпределено на съдия Иван Дечев, поради преместването 

на съдия-докладчика в друг съд. На 14.03.1012 г., е изготвен проекто-доклад по 

чл.140 ГПК, допуснал е представените с исковата молба и отговора писмени 

доказателства, изискал е гр.д. № 2197/2006 г. на РС -  Бургас, допуснал е свидетели и 

СТЕ и е насрочил делото за 19.04.2012 г. В това о.с.з. страните са приканени към 

спогодба, изслушани са свидетелите на ответника, поставени са допълнителни задачи 

на вещото лице, дадена е възможност на ищците да ангажират свидетели и делото е 

отложено. В с.з. от 31.05.2012 г. са разпитани свидетелите на ищците и е дадена 

възможност на вещото лице да изготви експертизата. В периода 28.06.2012 г. – 

03.06.2013 г. са проведени девет с.з., пет са отложени поради неизготняне и 

непредставяне в срок на експертизата, както и за допълване на същата, две – поради 

замяна и нередовно уведомяване на ВЛ и две – по молба на ответника. Следващото 

с.з. е насрочено за 04.07.2013 г. 

Гр.дело № 2255/2011 г. е образувано на 16.03.2011 г., по иск с правно основание 

чл.30, ал.1, във вр. чл.29 ЗЗДт, на доклад на съдия Елеонора Кралева. В с.з. на 

18.04.2011 г. производството по делото е спряно на осн. чл.229, ал.1, т.4 ГПК, до 

приключване на гр.дело № 2856/2010 г. на РС - Бургас. Редовно са искани справки за 

висящността на преюдициалния спор и с определение от 27.05.2013 г. 

производството по делото е възобновено и внесено за разглеждане в о.с.з. на 

27.06.2013 г. 

Гр.дело № 10944/2011 г. е образувано на 02.12.2011 г., по искова молба с правно 

основание чл.213, ал.1, предл. 1 и чл.259, ал.1 КЗ, вр. с чл. 45 и чл. 53 ЗЗД, от 

Застрахователно дружество против Р.Т.Т. и Р.И.Д., на доклад на съдия Димана 

Кирязова. С разпореждане от 05.12.2011 г. производството е оставено без движение, 

като е даден срок за отстраняване на констатирани нередовности, а на 19.12.2011 г., 

срокът е продължен, на осн. чл.63 ГПК. С разпореждане по чл. 131 ГПК в з.з. от 

03.01.2012 г., препис от исковата молба и приложенията са изпратени на ответниците 

за отговор. На Р.Т.Т. съобщението е връчени на 11.01.2012 г., а отговорът депозиран 

на 10.02.2012 г. Съобщението на Р.И.Д. не е връчено, тъй като същата не е открита на 

посочения адрес. На 26.01.2012 г., производството отново е оставено без движение, а 

съдът е указал ищецът да представи адресна справка за Р.И.Д. Указанията са 
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изпълнени в срок. Поради невъзможност отново да бъде открита, препис от исковата 

молба и приложенията към нея, са връчени при условията на чл.47, ал.5 ГПК и с 

разпореждане от 22.02.2012  г. на ищеца е указано за внесе депозит за назначаване на 

особен представител. След направено от ищеца оттегляне на предявените искове 

против Р.И.Д., съдът е прекратил производството с определение от 06.03.2012 г., 

което е обжалвано с частна жалба пред ОС - Бургас от Р.Т.Т. С определение от 

05.07.2012 г. по ч.гр.д. № 735/2012 г., жалбата е върната на подателката. С 

разпореждане от 31.07.2012 г., съдът отново е оставил производството без движение, 

като е дал конкретни указания на ищеца, изпълнени в срок. С молби от 07.08.2012 г., 

16.08.2012 г. и 16.10.2012 г., ищецът е поискал съдът да приеме изменение на 

предявения иск чрез конституиране на нов ответник, което искане е оставено без 

разглеждане. На 07.11.2012 г. същият е поискал ответникът по делото да бъде 

заменен с Р.И.Д., а на 19.11.2012 г. е заявено оттегляне на иска против Р.Т.Т., 

уважено от съда с определение от 23.01.2013 г. Препис от двете молби са връчени на 

настоящия ответник, който с молба от 27.11.2012 г. е изразил съгласие, а Р.И.Д 

отново не е намерена на посочения адрес. След изпълнение на процедурата по 

назначаването на особен представител, с определение от 03.06.2013 г. са дадени 

указания по чл.131 ГПК. 

 

СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА към 07.06.2013г. 

 

 Към момента на проверката делата, по които производството е спряно в РС – 

Бургас, са 75 броя. Проверката установи следното: 

  = Спрени производства на основание чл.182, ал.1, т. „б” ГПК /отм./ 

-  на доклад на съдия Димана Кирязова: 

 гр.д. № 3078/2007 г. – С определение съдът е спрял производството и в 

указания срок е изискал представяне на доказателства за твърдения факт на смърт на 

единия от ищците по делото и за евентуалните му наследници. На 06.03.2013 г. съдът 

е издал и исканото съдебно удостоверение; 

   = Спрени производства на основание чл.229, ал.1, т.3 ГПК 

 - на доклад на съдия Магдалена Маринова: 

 гр.д. № 628/2012 г. - С писмо от 21.05.2013 г. до органа по настойничество и 

попечителство при Община Бургас е изискана информация относно назначаването на 

попечител на молителката. В отговор на 30.05.2013 г. съдът е получил информация, 

че молителката е поставена под ограничено запрещение с решение на Окръжен съд - 

Бургас, влязло в сила на 12.03.2013 г. и след извършване на действия по учредяване 

на попечителството, ще бъде изпратено копие от издаденото удостоверение; 

=Спрени производства на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК, (чл.182, ал.1, б.”г” 

ГПК /отм.) 

- на доклад на съдия Райна Кирякова: 

 гр.д. № 10532/2010 г. - Последна информация относно висящността на 

преюдициалния спор от Окръжен съд - Бургас е изпратена на 23.01.2013 г., от която е 

видно, че производството не е приключило;  
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  гр.д. № 2837/2012 г. - Информацията за висящността на преюдициалния спор 

по описа на Окръжен съд - Бургас е от 29.01.2013 г., от която е видно, че е постъпила 

касационна жалба по делото и предстои администриране; 

-  на доклад на съдия Радостина Петкова: 

 гр.д. № 2381/2012 г. - Определението за спиране е в з.з. на 13.12.2012 г., след 

което до момента на проверката няма данни за висящността на преюдициалния спор;      

  гр.д. № 4499/2012 г. – Периодично е извършвана проверка за движението на 

преюдициалното дело; 

-  на доклад на съдия Димана Кирязова: 

 гр.д. № 3841/2010 г. - Определението за спиране е от 19.01.2011 г., което е 

обжалвано с частна жалба пред ОС – Бургас. С определение от 06.06.2011 г. по 

ч.гр.д. № 828/2011 г., въззивната инстанция е потвърдила определението на 

първоинстанионния съд. С определение от 14.11.2011 по ч.т.д. № 823/2011 г. състав 

на ВКС е оставил без разглеждане частната жалба против определението на ОС - 

Бургас, а с определение от 10.01.2012 г. по ч.т.д. № 887/2011 г. друг тричленен състав 

на ВКС е потвърдил определението на ВКС по ч.т.д. 823/2011 г.;  

гр.д. № 11422/2011 г. - С определение от 19.07.2012 г. съдия Силвия Петрова е 

спряла производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт на 

адм.д. № 699/12 г. по описа на АдС - Бургас, до 08.02.2013 г., когато делото е 

преразпределено на съдия Димана Кирязова. Не са извършвани ежемесечни справки 

за висящността на преюдициалния спор до 11.02.2013 г., когато с разпореждане в з.з.  

съдия Кирязова е изискала служебна справка от ОС – Бургас, в отговор на която от 

28.02.2013 г. съдът е уведомен, че преюдициалното дело е изпратено във ВАС по 

касационна жалба. Последната информация е изискана с писмо до АдС – Бургас от 

06.06.2013г., отговор от което още не е постъпил по делото; 

-  на доклад на съдия Елеонора Кралева: 

 гр.д. № 2184/2007 г.; гр.д. № 1279/2007 г.  - По разпореждане на съдия Кралева 

периодично е  изисквана информация за движението на преюдициалния спор в ОС - 

Бургас, който към момента на проверката е висящ пред ВКС;  

 гр.д. № 4848/2008 г.; гр.дело № 4329/2010 г.  – Видно от полученото на 

07.05.2013г. писмо на СГС, решението по преюдициалното дело е обжалвано пред 

ВКС; 

-  на доклад на съдия Панайот Атанасов: 

 гр.д. № 1018/2008 г. - Периодично е извършвана проверка за движението на 

преюдициалното дело; 

 гр.д. 931/2011 г.  - С писмо от 23.01.2013 г. на ОС - Бургас, съдът е уведомен, 

че преюдициалният спор е изпратен в АпС – Бургас. Няма данни за висящността на 

преюдициалния спор до 04.06.2013 г., когато е изпратено запитване до ОС – Бургас и 

към 11.06.2013 г. отговор не е постъпил по делото; 

- на доклад на съдия Дарина Николова:  

 гр.д. № 8845/2012 г. и гр.д. №2987/2013 г. – Извършвани са периодични 

проверки за движението на преюдициалните дела; 
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-  на доклад на съдия Магдалена Маринова: 

 гр.д. № 7888/2010 г. - По делото се съдържат служебни справки по образец, 

изготвени от деловодител, от които е видно, че преюдициалният спор е висящ в ОС - 

Бургас. Последната информация по делото се съдържа в писмо от 17.05.2013 г. от ОС 

– Бургас, видно от което преюдициалния спор е висящ пред ВКС;  

гр.д. № 8223/2010 г. - Информацията от ОС - Бургас по висящността на 

преюдициалния спор е от 29.03.2013 г., от която е видно, че делото е в АпС – Бургас. 

На последното писмо от 13.05.2013 г. до ОС - Бургас, към момента на проверката- 

12.06.2013г., все още няма отговор; 

- на доклад на съдия Валентина Кърпичева: 

 гр.д. № 808/2010 г. и гр.д. № 6984/2011 г. - Извършвани са периодични 

проверки за движението на преюдициалните дела; 

  =  Спрени производства на основание чл.229, ал.1, т.5 ГПК 

-  на доклад на съдия Анна Щерева: 

 гр.д. № 8819/2011 г. – Определението за спиране е обжалвано с частна жалба и  

е потвърдено от въззивната инстанция. След връщането му в РС-Бургас, е изискана 

информация от РП-Бургас. Не са отпаднали пречките за възобновяване на делото;  

на доклад на съдия Ивелина Мавродиева: 

 гр.д. № 1645/2010 г. – ежемесечно е изисквана информация от РП-Бургас. 
 = Спрени производства на основание чл.637 от ТЗ 

-  на доклад на съдия Панайот Атанасов: 

 гр.д. № 8368/2012 г., гр.д. № 7380/2012 г. - По делата се съдържа извадка от 

търговския регистър с резолюция на съдията-докладчик от 10.06.2013 г., че няма 

промяна в актуалното състояние на ответника;  

- на доклад на съдия Димана Кирязова: 

 гр.д. № 6730/2012 г., гр.д. № 9627/2012 г., гр.д. № 9261/2012 г., гр.д. № 

1191/2013 г., гр.д. № 8388/2012 г.  - По делата се съдържа извадка от търговския 

регистър с резолюция на съдията-докладчик от 10.06.2013 г., че няма промяна в 

актуалното състояние на ответника;  

 - на доклад на съдия Анна Щерева: 

 гр.д. № 9618/2012 г. - Делото е спряно с определение в з.з. 22.02.2013 г.,  на 

основание чл. 637, ал.1 ТЗ и по подадена въззивна частна жалба е изпратено в 

Окръжен съд - Бургас на 16.04.2013 г.; 

-  на доклад на съдия Дарина Николова: 

 гр.д. № 8489/2012 г. и гр.д. № 9169/2012 г. - По делата се съдържат данни за 

производство по несъстоятелност и с резолюция от 10.06.2013 г. съдът е указал 

съответното дело да се докладва след два месеца; 

-  на доклад на съдия Светлана Янева: 

 гр.д. № 8365/2012 г., гр.д. № 779/2013 г., гр.д. № 9626/2012 г. - По делата се 

съдържат данни за производството по несъстоятелност; 

 -  на доклад на съдия Елеонора Кралева: 
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 гр.д. № 10782/2012 г. - Сразпореждане от 30.05.2013 г., съдът е указал да се 

изиска справка от ОС - Бургас за движението на т.д. № 569/12 г., както и налице ли е 

предявяване на процесното вземане от кредитора в производството по 

несъстоятелност; 

-  на доклад на съдия Райна Кирякова: 

 гр.д. № 10365/2012 г.; гр.д. № 8290/2012 г.; гр.д. № 8359/2013 г.; гр.д. № 

7512/2012 г. - По делата се съдържат данни за производството по несъстоятелност; 

-  на доклад на съдия Невена Ковачева: 

 гр.д. № 9429/2012 г. - По делото се съдържат данни за производството по 

несъстоятелност; 

  гр.д. № 7324/2012 г. - Открито е производство по несъстоятелност на 

ответника Д. ЕООД, до приключване на производството по т.дело № 395/2012 г. на 

ОС- Бургас. Определението за спиране на производството е постановено в з.з. от 

10.01.2013 г., ответникът е уведомен чрез залепване на уведомлението на входната 

врата на 15.01.2013 г., след което до 11.06.2013 г. няма данни за администриране на 

делото; 

-  на доклад на съдия Радостина Петкова: 

 гр.д. № 7665/2012 г. и гр.д. № 6404/2012 г. - По делата се съдържат данни за 

производството по несъстоятелност; 

- на доклад на съдия Диляна Йорданова: 

 гр.д. № 11855/2011 г.; По делото се съдържат данни за производството по 

несъстоятелност. 

 = Спрени производства на основание чл.229, ал.1, т.1 ГПК 

- на доклад на съдия Светлана Янева: 

 гр.д. № 7743/2012 г.; гр.д. № 2838/2012 г.; гр.д. № 7262/2012 г.; гр.д. № 

4777/2012 г.; 

- на доклад на съдия Райна Кирякова: 

 гр.д. № 2881/2013 г.; 

- на доклад на съдия Невена Ковачева: 

 гр.д. № 7288/2012 г.; 

- на доклад на съдия Асен Радев: 

 гр.д. № 10703/2012 г.; гр.д. 8584/2012 г.; гр.д. № 1531/2013 г.; 

- на доклад на съдия Димана Кирязова: 

 гр.д. № 8646/2012 г. – прекратено на 01.07.2013г. по информация от съдебен 

администратор на РС-Бургас;  

гр.д. № 9451/2012 г. ; гр.д. 10267/2012 г.; гр.д. № 5543/2012 г.; 

- на доклад на съдия Диляна Йорданова: 

 гр.д. № 8491/2012 г.; 

- на доклад на съдия Анна Щерева: 

 гр.д. № 4570/2008 г.; гр.д. № 6680/2012 г.; 

- на доклад на съдия Ивелина Мавродиева: 

 гр.д. № 3061/2002 г.; гр.д. № 9163/2012 г.; 
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-  на доклад на съдия Дарина Николова: 

 гр.д. № 3732/2012 г.; гр.д.№ 6316/2012 г.; 

- на доклад на съдия Панайот Атанасов: 

 гр.д. № 1222/2013 г.; гр.д. № 10971/2010 г.;   

- на доклад на съдия Калин Кунчев: 

 гр.д. № 1443/2013 г.; гр.д. № 6924/2012 г.; гр.д. № 294/2013 г.; гр.д. № 

3807/2013 г.; 

- на доклад на съдия Магдалена Маринова: 

 гр.д. № 1630/2012 г.; 

- на доклад на съдия Валентина Кърпичева: 

 гр.д. № 10743/2012 г.;  

- на доклад на съдия Радостина Петкова: 

 гр.д. № 6078/2012 г.; гр.д. № 8474/2012 г. 

 

По всички проверени дела, спрени на осн. 229, ал.1, т.1 ГПК, все още не е 

изтекъл шестмесечният срок по чл.231, ал.1 ГПК. 

По гр.д. № 9451/2012 г. - С определение от 04.12.2012 г., съдът е спрял 

производството по делото на основание чл.321, ал.3 ГПК. Страните са уведомени 

чрез процесуалния им представител на 05.12.2012 г. към момента на проверката – 

12.06.2013 г., нито една от тях не е поискала възобновяване. Предстои 

администриране на делото, съобразно чл. 321, ал.4 ГПК. Гражданско дело № 

8646/2012 г. е прекратено на 01.07.2013г., по информация от съдебния администратор 

на РС-Бургас.  

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ в открито съдебно заседание, 

производствата по които следва да се движат и приключат в кратки 

процесуални срокове:  

 

А. по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство; 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на 

бързото производство – искове по СК за издръжки и изменение на издръжки:  

- на доклад на съдия Д. Йорданова:  

гр. дело № 7538/2012г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е два дни след 

постъпване на молбата в съда, а не в същия ден, според чл. 311,ал.1 ГПК. 

Определението за насрочване е постановено три дни след постъпване на отговора по 

делото, след като с друго определение производството е разделено, като е указано по 

предявените насрещни искове да се образува в нова „преписка”, да се входира в 

регистратурата и да се докладва на Председателя на съда за образуване на дело и 

избор на съдия-докладчик. Спазен е триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. 

Д”СП”- гр. Бургас е уведомена с призовка, но не е изпратила представител. По 

делото не се съдържа и социален доклад. В протокола от о.с.з. не е посочен деня, в 

който съдът ще обяви решението си, съгласно чл. 315, ал.2 ГПК. Решението е 
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постановено в 4-дневен срок, не е обжалвано. Страните и заинтересованата страна са 

уведомени на 29.11.2012г., решението е влязло в сила, има вносна бележка за 

платена държавна такса, но няма подадена молба за издаване на изпълнителен лист 

за присъдените суми за издръжка и съдебно-деловодните разноски;  

гр. дело № 9480/2012г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден 

след подаване на исковата молба. Д”СП”- Бургас е конституирана с определението за 

насрочване на първото о.с.заседание, постановено два дни след изтичане срока за 

отговор. Същата е редовно уведомена, но не е изпратила представител и не е 

представила социален доклад по делото. Спазен е триседмичния срок по чл. 

312,ал.1,т.1 ГПК, както и двуседмичния срок за обявяване на съдебния акт по чл. 316 

ГПК;  

гр. дело № 8808/2010г. - Спазени са сроковете по чл. 311 и сл., чл. 316 ГПК. С 

определението за насрочване е конституирана като заинтересована страна в 

производството Д”СП” – гр. Бургас, на основание чл. 15, ал.6 ЗЗДт. Депозиран е 

социален доклад, но в о.с.з., редовно уведомена, Дирекцията не е изпратила 

представител. Въззивната инстанция е потвърдила решението на 

първоинстанционния съд, с което е изменена издръжката на непълнолетното дете. 

- на доклад на съдия Н. Ковачева:  

гр. дело № 6418/2012г. - Разпорежодането по чл 131 ГПК е постановено на 

третия ден, след образуване на делото. Разпореждането е подробно и с него е указано 

да се издаде съдебно удостоверение, поискано с исковата молба. Разпореждането 

(изготвено върху постъпилия отговор от ответника) е делото да се докладва след 

изтичане срока за отговор и е посочена конкретна дата. С определението за 

насрочване е конституирана като заинтересована страна по делото Д”СП”- Бургас. С 

призовката, на Дирекцията са изпратени и преписи от определението, исковата 

молба и отговор на ответника. Представен е социален доклад. В проведеното първо 

о.с.з., редовно уведомена, Д”СП” не е изпратила представител. В същото о.с.з. е 

постигната спогодба между страните, одобрена от съда;  

гр. дело № 6557/2012г. - Определението за насрочване на делото в о.с.з. е 

постановено от съдия С. Янева (дежурен съдия), близо половин месец след като 

ответникът е уведомен и 5 дни след постъпилия по делото отговор. С определението, 

(както бе констатирано по почти всички проверени дела), не е указано да бъде 

уведомена компетентната Д”СП”, за изготвяне на становище или социален доклад, 

съобразно чл. 15, ал.6 ЗЗДт, въпреки, че детето е непълнолетно. Проведено е едно 

о.с.з., когато съдът е обявил устните състезания за приключени и е посочил дата, на 

която ще се произнесе с решение, съобразно чл. 315, ал.2 ГПК. На обявената дата, 

при спазване на чл. 316 ГПК, съдът е обявил решението;  

гр. дело № 1513/2013г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е четири дни след 

постъпване на исковата молба в съда. С акта по чл. 312 ГПК е конституирана като 

заинтересована страна Д”СП” – Бургас. Делото е насрочено в о.с.з. съобразно 

изискването по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Въпреки, че компетентната Д”СП” – Бургас е 

била редовно призована, чрез юрисконсулта, не е представила социален доклад и не 

е изпратила представител в насроченото о.с.з., в протокола от което не е отбелязано 
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нищо за Дирекцията. На проведеното единствено о.с.з. е приключило съдебното 

дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе в срок, без да посочи дата, според чл. 

315,ал.2 ГПК. Решението е постановено в рамките на двуседмичен срок, според чл. 

316 ГПК. И върху него е положен печат за издаден изпълнителен лист. 

- на доклад на съдия Е. Кралева:  

гр. дело № 6603/2011г.  - Спазен е срокът по чл. 312,ал.1 ГПК. С акта по чл. 312 

ГПК съдът е насрочил о.с.з. в едномесечен срок /вместо в триседмичен срок по чл. 

312,ал.1,т.1 ГПК/, съобщил е на страните проекто- доклад /според чл. 312, ал.1,т.2 

ГПК, съдът изготвя писмен доклад по делото/, указал е да се призове Д”СП” – гр. 

Бургас, с препис от исковата молба, писмения отговор и определението, за участие в 

делото или представяне на социален доклад, който е депозиран на 28.09.2011г. 

Проведено е едно с.з., на което Д”СП” не е изпратила представител. Съдът е счел 

делото за изяснено и е обавил, че ще се произнесе в законнен срок, без да е посочен 

деня, според изискването на чл. 315, ал.2 ГПК. Съдебният акт е постановен един 

месец и единадесет дни след деня, в който е приключило съдебното дирене. Върху 

решението е положен печат за издаден изпълнителен лист;  

гр. дело № 8081/2012г. - Ответникът е уведомен на 19.10.2012г., отговорът е 

депозиран по делото на 07.11.2012г., а определението за насрочване е постановено на 

09.11.2012г. - не е изтекъл 30 дневният срок за отговор, каквато практика се установи 

по дела на доклад на други съдии. С определението е съобщен „проекто-доклад” на 

страните. Според чл. 312, ал.1,т.2 ГПК, съдът изготвя писмен доклад по делото. 

Наредено е с акта по чл. 312 ГПК да се призове Д”СП”- гр. Айтос, с препис от 

исковата молба, с приложенията, отговорът и определението. Социалният доклад е 

депозиран преди насроченото о.с.з., но Дирекцията, редовно призована, не е 

изпратила социален работник. Спазен е триседмичният срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. 

Съдът не е посочил деня, в който ще се произнесе с решение, съобразно чл. 315, ал.2 

ГПК. Решението е постановено в триседмичен срок и върху него е положен печат за 

издаден изпълнителен лист;  

гр. дело № 787/2012г. - С разпореждането по чл.  131 ГПК съдът е наредил 

препис от исковата молба и приложенията към нея да се изпрати на Д”СП”- за 

разлика от други дела, на доклад на други съдии, където съдът с определението за 

насрочване е дал указания за уведомяване на Дирекцията. Социалният доклад е 

постъпил преди отговора от ответника. Съдът е изчакал 30 дневен срок от 

уведомяването на ответника и с определрение е разделил производството, след 

подаване на насрещния иск. С друго определение е насрочил делото в о.с.з., наредил 

е отново препис от исковата молба, както и препис от писмения отговор и от 

определението да се изпрати на Дирекцията. Спазен е срокът по чл. 312, ал.1,т.1 

ГПК. В о.с.з. Д”СП” редовно уведомена на второто о.с.з., не е изпратила 

представител. В съдебния протокол не е посочен деня, в който ще бъде обявено 

съдебното решение, според чл. 315,ал.2 ГПК, а е отбелязано, че съдът ще се 

произнесе с решение в законен срок. Решението е постановено след месец и 

половина – не е спазено изискването по чл. 316 ГПК. Върху него е направено 

отбелязване за издаден изпълнителен лист; 
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- на доклад на съдия А. Щерева: 

гр. дело № 6930/2010г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено един 

ден след постъпване на молбата в съда. Към делото не е приложен протокол за избор 

на съдия-докладчик. Два пъти последователно съдът, с разпореждания в з.з., е 

оставял производството без движение – за представяне на справка за адресна 

регистрация и за представяне на доказателства за платен депозит за адвокатско 

възнаграждение.  С определението за насрочване, съобразно чл. 312 ГПК, е съобщен 

доклада на страните по делото, дадени са указания, допуснат до разпит е един 

свидетел, наредено е да се връчат преписи от исковата молба, отговора и 

приложенията и делото е насрочено при спазване разпоредбата на чл. 312, ал.1, т.1 

ГПК. Компетентната Д”СП”, редовно уведомена, не е изпратила представител в 

о.с.з., няма депозиран и социален доклад. В това о.с.з. е приключило съдебното 

дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Не са спазени 

изискванията по чл. 315, ал.2 ГПК. Решението е постановено в двуседмичен срок, 

според чл. 316 ГПК; 

гр. дело № 10764/2012г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено два 

дни след постъпване на исковата молба. Определението по чл. 312 ГПК е изготвено 

своевременно, докладът по делото е съобщен на страните, дадени са указания, 

допуснати са приложените към исковата молба доказателства, както и двама 

свидетели при довеждане, наредено е препис от исковата молба, отговора и 

определението да се връчат на Д”СП”- Бургас. Компетентната дирекция, редовно 

уведомена, не е изпратила представител и не е представила социален доклад по 

делото. Спазени са изискванията по чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. 

гр. дело № 3529/2012г. -  Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановано ден 

след постъпване на исковата молба. С подробно и пълно определение съдът е 

съобщил доклада на страните по делото, дал е указания, наредил е да се връчат на 

Д”СП” – Бургас преписи от определението, исковата молба с приложенията и 

отговора на ответника. Делото е насрочено в о.с.з. при спазване на триседмичния 

срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Компетентната дирекция е представила социален 

доклад, но редовно уведомена, не е изпратила представител в о.с.з. В проведеното 

първо съдебно заседание съдът е приел допуснатите с определението доказателства и 

допълнително представените, приел е социалния доклад, разпитал е свидетел, дал е 

ход на устните заседания и е обявил, че ще се произнесе с решение на определена 

дата, съобразно изискванията на чл. 315,ал.2 ГПК и чл. 316 ГПК. Срокът е спазен и 

на посочената дата е обявено решението, върху което са направени отбелязвания за 

издадени изпълнителни листове за размер на издръжката, за деловодни разноски и за 

държавна такса, с посочени точни размери, лицето, получило изп. листове, с дата и 

подпис.; 

- на доклад на съдия Д.Николова:  

гр. дело № 4268/2012г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено един 

ден след подаване на исковата молба. Отговор по делото е постъпил на 08.08.2012г., 

ответникът е уведомен на 09.07.2012г., а определението, с което делото е насрочено 

в о.с.з. е от 22.08.2012г. – не е спазен срокът по чл. 312, ал.1 ГПК. Със същото 
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определение е конституирана Д”СП”, като заинтересована страна и е наредено 

препис от исковата молба и приложенията към нея да й се връчат, да бъде уведомена 

за представяне на социален доклад и осигуряване на социален работник за 

изслушване на непълнолетното дете, родено 1998г. Определението е подробно и 

пълно, съдържа доклад по делото и ясни и конкретни указания за страните. 

Дирекцията е представила социален доклад, но редовно уведомена, не е изпратила 

представител в о.с.з. Съдът е отложил делото и е указал за следващото о.с.з. да се 

води детето за изслушване, за което да се уведоми Д”СП”. Спазени са изискванията 

по чл. 15, ал.1 ЗЗДт и в следващото о.с.з. детето е изслушано в присъствието на 

социален работник, съдът е счел делото за изяснено и е обявил ден, в който ще се 

произнесе с решение. Спазени са изискванията по чл. 315,ал.2 и чл 316 ГПК. Върху 

решението е поставен печат за издаден изпълнителен лист;  

гр. дело № 7261/2012г. - Актовете на съда са с минимални отклонения от 1 ден, 

спрямо сроковете по чл. 311 и чл. 312, ал.1 ГПК. Определението за насрочване е 

пълно и ясно, съдържа подробен доклад, съгласно чл. 312,ал.1,т.2 ГПК. Спазен е 

триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Дирекция „СП” е конституирана като 

заинтересована страна и е наредено да й се връчат преписи от писмения отговор и 

определението на съда. По делото е депозиран социален доклад и в откритото с.з. се 

е явил социален работник, в чието присъствие е изслушано малолетното дете. 

Протоколът от проведеното съдебно заседание е подробен, прецизен и ясен. Съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок и е дал възможност за 

представяне на писмени бележки в едноседмичен срок. Решението е постановено в 

триседмичен срок и върху него е положен печат за издаден изпълнителен лист, след 

влизането му в сила – по подадената въззивна жалба, въззивната инстанция е 

потвърдила решението на първоинстанционния съд;  

гр. дело № 8693/2012г. -Д”СП” е конституирана като заинтересована страна с 

определението за насрочване на делото в о.с.з. По делото е депозиран социален 

доклад и социален работник е присъствал в о.с.з. Спазени са разпоредбите на чл. 

315,ал.2 и чл. 316 ГПК, върху постановеното решение е положен печат за издаден 

изпълнителен лист; 

- на доклад на съдия М. Маринова:  

гр.дело № 8398/2010г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е три дни след 

постъпване на молбата в съда, а не в същия ден, според изискването по чл.311, ал.1 

ГПК.  Определението, с което е насрочено делото в о.с.з. е една седмица след 

постъпване на отговора от ответника. Указано е за насроченото о.с.з. да се призоват 

страните и Д”СП”, без същата да е конституирана, /искът е за изменение на издръжка 

на непълнолетно дете, родено 1999г./, за разлика от проверените дела на доклад на 

други съдии. В о.с.з. е посочен деня, в който съдът ще обяви решението си, според 

чл. 315, ал.2 ГПК, но същият не е спазен - решението е постановено в едномесечен 

срок, което не е съобразено с разпоредбата на чл. 316 ГПК. Върху него е положен 

печат за издаден изпълнителен лист;  

гр. дело № 10455/2011г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е два дни след 

постъпване на исковата молба в съда, а не според изискването на чл.311,ал.1 ГПК. 
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Определението, с което делото е насрочено в о.с.з., е постановено на следващия ден, 

след депозиране отговора на ответника. Спазен е триседмичният срок по чл. 312, 

ал.1,т.1 ГПК. В о.с.з. е посочен деня, в който съдът ще обяви решението си, според 

чл. 315, ал.2 ГПК, но същият не е спазен - решението е постановено в триседмичен 

срок и върху него е положен пречат за издаден изпълнителен лист;  

гр. дело № 462/2013г. - Отговор по делото е постъпил на 26.02.2013г., 

ответникът е уведомен на 30.01.2013г., а определението за насрочване на делото е 

постановено половин месец по-късно – на 12.03.2013г. – не е спазена разпоредбата 

на чл. 312,ал.1 ГПК. С определението е указано за насроченото о.с.з. да се призоват 

страните и Д”СП”. В о.с.з. Дирекцията, редовно уведомена, не е изпратила 

представител и не е депозирала становище или социален доклад за непълнолетното 

дете. В проведеното второ о.с.з. е постигната  спогодба между страните, одобрена от 

съда, върху която е положен печат за издаден изпълнителен лист и е направено 

отбелязване за платена дължавна такса по сметка на РС-Бургас; 

- на доклад на съдия С.Янева: 

гр. дело № 7255/2012г. -  Ищецът, представляван от законния си родител,  е 

малолетен (роден 2006г.), но компетентната ДСП не е била уведомена за представяне 

на социален доклад или становище, с оглед защита интересите на детето. Проведено 

е едно о.с.з., в което е приключило съдебното дирене и в протокола от заседанието е 

посочено, че съдът че ще се произнесе в едномесечен срок, в нарушение на чл. 316 

ГПК. Решението е постановено при спазване на двуседмичния срок по чл. 316 ГПК; 

гр. дело № 4011/2012г. – трудов спор. Проведено е едно о.с.з., насрочено с 

определението след близо 1 месец. В това о.с.з. е приключило съдебното дирене и 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Не са спазени изискванията по 

чл. 315,ал.2 и чл. 316 ГПК; 

гр. дело № 7307/2012г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е 5 дни след 

постъпване на молбата в съда. С определението за насрочване на о.с.з. е наредено да 

се призове компетентната Д”СП”, която, редовно уведомена, не е изпратила 

представител в о.с.з., няма депозиран и социален доклад. В това о.с.з. е приключило 

съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Не са 

спазени изискванията по чл. 315, ал.2 ГПК. Решението е постановено с минимално 

просрочие от няколко дни; 

- на доклад на съдия И. Мавродиева:  

гр. дело № 1121/2011г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено три дни 

след постъпване на молбата в съда, а не в същия ден, според чл.311,ал.1 ГПК. Спазен 

е триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК за насрочване на делото в о.с.з. 

Решението е постановено в рамките на един месец, след като е било обявено за 

решаване, вместо в двуседмичен срок, според чл. 316 ГПК. Върху решението е 

положен печат за издаден изпълнителен лист;  

гр. дело № 6285/2012г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено три дни 

след постъпване на молбата в съда, вместо същия ден, според чл.311,ал.1 ГПК. 

Спазен е триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК за насрочване на делото в о.с.з. 

С определението за насрочване на делото в о.с.з. е конституирана като страна в 
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производството Д”СП” – гр. Бургас, с указания да изготви социален доклад до 

следващото о.с.з., за което да се призоват страните и Дирекцията. Депозиран е 

социален доклад, но в о.с.з., редовно уведомена, Дирекцията не е изпратила 

представител. Решението е постановено в срока по чл. 316 ГПК и върху него е 

положен печат за издаден изпълнителен лист;  

гр. дело № 492/2013г. - Спазени са сроковете по чл. 311 и сл. ГПК, Дирекция 

„СП”- Бургас е конституирана като страна в производството с определението за 

насрочване на делото, която редовно уведомена (по телефона), не е изпратила 

представител и не е представила социален доклад за непълнолетното дете. 

Решението е постановено в срока по чл. 316 ГПК; 

-на доклад на съдия П. Атанасов:  

гр. дело № 2618/2011г. - С определението за насрочване на делото в о.с.з. е 

указано препис от същото да се изпрати на Д”СП”, която не е конституирана като 

страна, каквато практика има по делата на доклад на други съдии. В о.с.з. не е 

присъствал представител на Д”СП”, въпреки, че е била редовно уведомена. Съдът е 

спазил изискването по чл. 315,ал.2 и чл. 316 ГПК, като е постановил съдебния акт в 

двудневен срок. Върху решението е направено отбелязване за издаден изпълнителен 

лист;  

гр. дело № 5397/2012г. - Отговор по делото е постъпил на 21.08.2012г., 

ответникът е уведомен на 24.07.2012г., а актът за насрочването му в о.с.з. е 

постановен на 27.08.2012г. С определението за насрочване е указано да се призове 

Д”СП”. Не е изготвен и депозиран социален доклад по делото и редовно уведомена, 

Дирекцията не е изпратила представител в о.с.з. Спазенени са изискванита по чл. 

315, ал.2 и чл. 316 ГПК - решението е постановено в 4-дневен срок и върху него е 

положен печат за издаден изпълнителен лист;  

гр. дело № 9343/2012г. - Спазени са сроковете по чл. 311 и сл. ГПК, с 

минимално отклонение от 1 ден. С определението за насрочване на делото в о.с.з. е 

указано да се призове Д”СП”- гр. Айтос и да й се изпрати копие от определението и 

от отговора на ответника. Дирекцията, редовно уведомена, не е изпратила 

представител в проведеното о.с.з. Спазени са изискванията на чл. 315, ал.2 и чл. 316 

ГПК. Решението е постановено в едноседмичен срок (на 28.01.2013г., а социален 

доклад е получен по факса на 29.01.2013г.). Въззивната инстанция е отменила 

частично решението на първоинстанционния съд и след влизането му в сила, е 

положен печат за издаден изпълнителен лист;  

- на доклад на съдия А. Радев:  

гр. дело № 4962/2012г. - С определението за насрочване е конституирана 

Д”СП”-Бургас като заинтересована страна, обявен е проекто-доклада по делото. 

Според чл. 312, ал.1,т.2 ГПК, съдът изготвя писмен доклад по делото. Делото е 

насрочено в триседмичен срок, според нормата на чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. Дирекцията, 

редовно уведомена, не е изпратила представител и няма депозиран по делото 

социален доклад. Не е посочен деня, в който съдът ще се произнесе с решение, 

съгласно чл. 315, ал.2 ГПК. Съдебният акт е постановен в 4 дневен срок, преди срока 

по чл. 316 ГПК и върху него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист;  
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гр. дело № 8639/2012г. - Определението за насрочване на делото в о.с.з. е 

постановено един ден след постъпване на отговора, а не след изтичане на 30 дневен 

срок, както се констатира по други дела. Д”СП” е конституиранта като 

заинтересована страна с акта по чл. 312 ГПК. Спазен е триседмичния срок за 

насрочване на о.с.з., според чл. 312, ал. 1, т.1 ГПК, като е наредено препис от 

исковата молба да се изпрати на Дирекциата. В о.с.з. Д”СП” редовно уведомена, не е 

изпратила представител и не депозирала социален доклад. Съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение в срок и съдебният акт е постановен съобразно чл. 316 ГПК. 

Върху решението е положен печат за издаден изпълнителен лист;  

 гр. дело № 1749/2012г. - Разпореждането на съда по чл. 131 ГПК е постановено 

три дни след подаване на исковата молба. След постъпване на отговор по делото, 

съдът с определение по чл. 312 ГПК е насрочил о.с.з., при спазване изискването за 

триседмичен срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК и е конституирал Д”СП” като 

заинтересована страна. Дирекцията, редовно уведомена, не е изпратила представител 

и не е изготвила социален доклад. Не е посочена дата за обявяване на решението, 

според чл. 315,ал.2 ГПК. Съдът е постановил съдебният акт след повече от 1 месец – 

не е спазена разпоредбата на чл. 316 ГПК; 

- на доклад на съдия М.Стаматов:  

гр. дело № 4703/2012г. - Определението за насрочване е постановено след 

депозиран отговор от ответника, не както се установи по други дела- след изтичане 

на срока за отговор. С определението е конституирана заинтересована страна, Д”СП” 

– гр. Бургас, на основание чл. 15,ал.6 ЗЗДт. Спазен е триседмичният срок по чл. 312, 

ал.1, т.1 ГПК. На Дирекцията е изпратена призовка, но представител на същата не се 

е явил, въпреки, че е била редовно призована. По делото не е представен и социален 

доклад. В протокола от проведеното о.с.з. не е посочен деня, в който ще бъде 

обявено съдебното решение, а „съдът ще се произнесе с решение в срок”. Решението 

е постановено в 5-дневен срок - спазено е изискването по чл. 316 ГПК. Видно от 

положения печат, е издаден изпълнителен лист;   

гр. дело № 3712/2012г. -трудов спор. Проведено е едно съдебно заседание, в 

което делото е обявено за решаване. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 

срок. Съдебният акт е постановен на 31.07.2012г., съобразно чл. 316 ГПК – в 5-

дневен срок и върху него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист;  

гр. дело № 4493/2012г. - След постъпване на отговор по делото, съдът с 

определение е насрочил делото в триседмичен срок, съобразно изискването по чл. 

312,ал.1,т.1 ГПК. С определението е съобщен „проекто-доклад” на страните. Не е 

посочен деня, в който съдът ще обяви решението си, според чл. 315,ал.2 ГПК. 

Съдебният акт е постановен в 6- дневен срок, спазена е разпоредбата на чл. 316 ГПК. 

Върху решението е положен печат за издаден изпълнителен лист, по молба да 

ищцата;  

- на доклад на съдия Д. Кирязова:  

гр. дело № 7262/2010г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 

следващия ден след постъпване на исковата молба в съда. С определение един ден 

след получаване на отговор по делото, съдът е докладвал исковата молба, дал е 
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указания на страните и е наредил същите да се призоват, както и Д”СП”- гр. Бургас, 

на която да се връчи препис от определението и от отговора на ответника. На 

30.09.2010г. по делото е постъпил социален доклад, но редовно приздована, 

Дирекциата не е изпратила представител в о.с.з. Спазен  е триседмичният срок по чл. 

312, ал.1,т.1 ГПК, както и разпоредбите на чл. 315, ал.2 ГПК и чл. 316 ГПК. Върху 

решението е положен печат за издаден изпълнителен лист. С определение съдът е 

наредил да се издаде изпълнителен лист в полза на ищеца по делото, след изтичане 

на срока за обжалване и въз основа на подадените молби от ищеца;  

гр. дело № 3384/2012г. - Спазени са сроковете по чл. 311 и сл. ГПК. С 

определението за насрочване на делото в о.с.з. е указано да се призоват страните и 

Д”СП”, на които да се изпратят и преписи от определението. По делото не е 

постъпил в срок отговор от ответника. Спазено е изискването по чл. 315, ал.2 ГПК и 

чл. 316 ГПК- деня, в който съдът е посочил, че ще се произнесе с решение е спазен. 

Съдебният акт е постановен в двуседмичен срок и върху него е положен печат за 

издаден изпълнителен лист;  

гр. дело № 10914/2012г. - Седем дни след постъпване на исковата молба в съда, 

същата е оставена без движение с указание да се приподпише от майката, ако е 

съгласна да се предяви иска, да се представи удостоверение за раждане на ищцата и 

копия на всички книжа за връчване на Д”СП”. С определение един ден след 

постъпване на отговор по делото, съдът е докладвал исковата молба, дал е указания 

на страните и е наредил същите да се призоват, както и Д”СП”- гр. Бургас, на която 

да се връчи препис от определението и от отговора на ответника. Дирекцията е била 

редовно уведомена, но не е изпратила представител в о.с.з., както и социален доклад 

по делото. Спазени са изискванията по чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. Върху решението 

е положен печат за издаден изпълнителен лист, за което е постановено определение. 

- на доклад на съдия Р. Петкова: 

гр. дело № 9735/2010г. -  Назначен е особен представител на ответника- 

адвокат от АК-Бургас. След постъпване на отговор от процесуалния представител на 

ответника, съдът с определение по чл. 312 ГПК е докладвал делото, дал е указания за 

страните, допуснал е доказателствата, приложени към исковата молба, наредил е 

препис от определението да се изпрати на Д”СП”, която да се призове за о.с.з. и е 

насрочил делото в рамките на триседмичния срок по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. По делото 

е представен социален доклад. Дирекцията е била редовно уведомена, но не е 

изпратила представител в о.с.з. В протокола от проведеното о.с.з. не е посочен деня, 

в който ще бъде обявено съдебното решение - съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение в срок. Съдебният акт е постановен в рамките на двуседмичния срок по чл. 

316 ГПК и върху него е положен печат за издаден изпълнителен лист; 

  гр. дело № 7302/2012г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено три 

дни след образуване на делото. Определението по чл. 312 ГПК е своевременно. 

Съдът е докладвал делото,  дал е указания на страните, допуснал е приложените към 

исковата молба доказателства, приети в о.с.з. и е насрочил делото в триседмичен 

срок, според чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. Датата, на която ще бъде постановено решението 
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на съда, не е посочена в протокола от проведеното о.с.з., според изискването по чл. 

315, ал.2 ГПК. Съдебното решение е постановено в срока по чл. 316 ГПК; 

 гр. дело № 8313/2012г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено 

своевременно, един ден след постъпване на молбата в съда. С определение, 

постановено в срока по чл. 312,ал.1 ГПК, съдът е докладвал делото, дал е указания, 

допуснал е приложените към молбата писмени доказателства, наредил е препис от 

исковата молба, с приложенията, да се връчи на Д”СП”, която да се призове за о.с.з., 

насрочил е делото съобразно чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Представен е социален докслад, 

но в о.с.з., редовно уведомена, Дирекцията не е изпратила представител. В първото 

по делото о.с.з. съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Съдебният акт е 

постановен в 5 – дневен срок, при спазване изискването по чл. 316 ГПК; 

- на доклад на съдия С. Петрова: 

гр. дело № 1433/2011г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК не съдържа дата, на 

която е постановено. С разпореждане в з.з. от 18.03.2011г. производството е оставено 

без движение за представяне на актуален адрес на ответника. Впоследствие е 

назначен особен представител – адвокат от ОК-Бургас, който е представил отговор 

10 дни след уведомяването му. Ден след постъпване на отговора, с определение 

съдът е конституирал за участие в производството Д”СП” – Бургас, която е наредено 

да бъде уведомена за о.с.з. и да й се връчат съдебните книжа. Постановено е 

изслушване на непълнолетното дете, за което Дирекцията е задължена да осигури 

социален работник, дадени са указания на страните, допуснати са представените с 

исковата молба писмени доказателства и делото е насрочено в о.с.з., в рамките на 

триседмичен срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. В първото по делото о.с.з. е изслушано 

детето в присъствието на социален работник, съдът е обявил устните състезания за 

приключени и е посочил дата, когато ще бъде обявен съдебният акт, съобразно чл. 

315, ал.2 ГПК. Решението е постановено на друга дата, в едномесечен срок – не в 

двуседмичен, според чл. 316 ГПК. 

гр. дело № 9510/2011г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден 

след постъпване на исковата молба. Отговорът е депозиран по делото в едномесечен 

срок след уведомяването, като върху него, с ръкописна резолюция съдът е оставил 

без движение производството, с указания за ответника в едноседмичен срок да се 

представи препис от отговора, ведно с приложенията за връчване на Д”СП”- Бургас. 

Определението за насрочване е постановено след изпълнение на указанията и 

представяне на препис от отговора от процесуалния представител на ответника. 

Съдебното заседание е насрочено след повече от месец – не е съобразена 

разпоредбата на чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Съдът е конституирал за участие в 

производството Д”СП” – Бургас, която да бъде уведомена за о.с.з. и да й се връчат 

съдебните книжа. Дирекцията, редовно уведомена, не е изпратила представител в 

о.с.з., когато е постигната съдебна спогодба, одобрена от съда. 

гр. дело № 7145/2012г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено 

своевременно, един ден след постъпване на молбата в съда. Отговорът е постъпил по 

делото в едномесечен срок и върху него, с ръкописна резолюция, съдът е оставил без 

движение производството, с указания за ответника в едноседмичен срок да 
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представи препис от отговора, ведно с приложенията за връчване на Д”СП”- Бургас. 

Актът по чл. 312 ГПК е постановен след представяне на препис от отговора от 

процесуалния представител на ответника. Съдебното заседание е насрочено в 

рамките на триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Съдът е конституирал за 

участие в производството Д”СП” – Бургас, която да бъде уведомена за о.с.з. и да й се 

връчат съдебните книжа. Дирекцията, редовно уведомена, не е изпратила 

представител в о.с.з., когато е постигната съдебна спогодба, одобрена от съда. 

- на доклад на съдия И. Иванов: 

гр. дело № 5861/2010г. -  Разпореждането по чл. 131 е постановено ден след 

постъпване на исковата молба. С определението за насрочване, постановено след 1 

месец и 10 дни от уведомяването на ответника, съдът е конституирал като страна в 

производството Д”СП” – Бургас, съобщил е доклада на страните по делото, дал е 

указания на страните и на Дирекцията, която да представи до следващото о.с.з. 

социален доклад или да изрази становище, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал. 6 

ЗЗДт. Делото е насрочено в о.с.з. след повече от месец – не е спазена разпоредбатна 

на чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Социален доклад е представен по делото, но в о.с.з. 

Дирекцията, редовно уведомена, не е изпратила представител. В протокола от 

проведеното о.с.з. не е посочен деня, в който ще бъде обявено съдебното решение - 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Съдебният акт е постановен в 

двумесечен срок, вместо в двуседмичен срок по чл. 316 ГПК. Върху решението е 

положен печат за издадени изпълнителни листове; 

гр. дело № 7631/2010г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено четири 

дни след образуване на делото. Определението за насрочване на делото е 

своевременно. Съдът е конституирал като страна в производството Д”СП” – Бургас, 

съобщил е доклада на страните по делото, дал е указания на страните и на 

Дирекцията, която да представи до следващото о.с.з. социален доклад или да изрази 

становище, съобразно разпоредбата на чл. 15,ал. 6 ЗЗДт. Делото е насрочено в о.с.з. в 

рамките на триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. В о.с.з. се е явил 

упълномощен социален работник. В протокола от проведеното о.с.з. не е посочен 

деня, в който ще бъде обявено съдебното решение - съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение в срок. Съдебният акт е постановен в тримесечен срок – не е 

спазена разпоредбата на чл. 316 ГПК; 

гр. дело № 8221/2010г. – трудов спор. Разпореждането по чл. 131 ГПК е 

постановено след близо месец от депозиране на исковата молба в съда. Не са спазени 

изискванията на чл. 311 и сл. ГПК. Решението е постановено в двуседмичен срок, 

съобразно чл. 316 ГПК. 

- на доклад на съдия П. Върбанова: 

гр. дело № 7890/2010г. – трудов спор. Разпореждането по чл. 131 ГПК е 

постановено ден след депозиране на исковата молба в съда. Определението по чл. 

312 ГПК е постановено своевременно. Съдебното заседание е насрочено в 

триседмичния срок, съобразно чл. 312, ал.1,т.3 ГПК. Спазени са изискванията на чл. 

315, ал.2 и чл. 316 ГПК. Въззивната инстанция е потвърдила решението на 

първоинстанционния съд. 
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 гр. дело № 8097/2010г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено 

своевременно. С разпореждане по чл. 312 ГПК, постановено в срока по чл. 312,ал.1 

ГПК, съдът е докладвал делото, дал е указания, допуснал е приложените към 

молбата писмени доказателства, насрочил го е в срока по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. В 

третото по делото о.с.з. съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на конкретна 

дата, съобразно чл. 315, ал.2 ГПК и чл. 316 ГПК. Обявената дата е спазена, върху 

съдебното решение е положен печат за издаден изпълнителен лист; 

гр. дело № 3195/2011г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено 

своевременно, след отстраняване на нередовностите.  С разпореждане по чл. 312 

ГПК, съдът е докладвал делото, дал е указания, наредил е да се призове Д”СП” – 

Созопол, която редовно уведомена, не е изпратила представител и не е изготвила 

социален доклад. Първото о.с.з. е насрочено съобразно чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. В 

третото по делото о.с.з. съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на определена 

дата, съобразно чл. 315, ал.2 ГПК и чл. 316 ГПК. Обявената дата е спазена, върху 

съдебното решение е положен печат за издаден изпълнителен лист; 

- на доклад на съдия В. Кърпичева: 

гр. дело № 9188/2010г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден 

след образуване на делото. Определението по чл. 312 ГПК е своевременно. Съдът е 

допуснал исканите от ответника гласни доказателства и е насрочил делото след 1 

месец и 12 дни –не е спазен триседмичния срок по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. Датата, на 

която ще бъде постановено решението на съда, не е посочена в протокола от 

проведеното о.с.з., според изискването по чл. 315, ал.2 ГПК. Съдебното решение е 

постановено в 6 дневен срок – спазено е изискването по чл. 316 ГПК. Въззивната 

инстанция е потвърдила решението на първоинстанционния съд; 

гр. дело № 8120/2012г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено три дни 

след постъпване на молбата в съда. С определение по чл. 312 ГПК, постановено 

своевременно, съдът не се е произнесъл по доказателствените искания, според чл. 

312, ал.1,т.4 ГПК и е насрочил делото при спазване на триседмичния срок по чл. 312, 

ал.1,т.1 ГПК. С определението е наредено да се призове Д”СП”-Бургас. В първото по 

делото о.с.з. са приети представените с исковата молба и с отговора на ответника 

доказателства, както и тези, представени в съдебното заседание. Дирекцията, 

редовно уведомена, не е изпратила представител и не е депозиран социален доклад 

по делото. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок, без да е посочена 

дата. Съдебният акт е постановен в 13 - дневен срок, при спазване изискването по чл. 

316 ГПК. Върху решението е направено отбелязване за издаден и получен 

изпълнителен лист; 

гр. дело № 3183/2012г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден 

след образуване на делото. След назначаване на особен представител на ответника и 

представяне на отговор, своевременно, с определение съдът е насрочил делото при 

спазване на триседмичния срок по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК, но не се е произнесъл по 

доказателствените искания, според чл. 312, ал.1, т.4 ГПК. Наредено е  да се призове 

Д”СП”-Бургас, която, редовно уведомена, не е изпратила представител в о.с.з. и няма 

депозиран социален доклад по делото. Съдебното дирене е приключило в едно 
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заседание, когато съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок, без да е 

посочена дата. Съдебният акт е постановен в еднодневен срок. Спазено е 

изискването по чл. 316 ГПК. Върху решението е направено отбелязване за издаден и 

получен изпълнителен лист; 

- на доклад на съдия К. Кунчев: 

 гр. дело № 5122/2012г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено два 

дни след образуване на делото. Разпореждането по чл. 312 ГПК е постановено 

своевременно, след подаване на отговор от назначения особен представител. С 

разпореждането съдът е изготвил подробен писмен доклад по делото, приел е 

представените с исковата молба доказателства,  дал е указания на страните и е 

насрочил делото в рамките на триседмичен срок, според чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. 

Наредено е за насроченото о.с.з. да се призове Д”СП”-Бургас. Дирекцията е 

уведомена три седмици преди насроченото о.с.з., с препис от исковата молба и 

разпореждането, но в съдебния протокол от заседанието нищо не е отразено. 

Социален доклад не е депозиран по делото. В първото по делото о.с.з. съдът е дал 

ход на делото, приел е представените в с.з. доказетелства, дал е ход по същество и е 

посочил датата, на която ще обяви решението си, според чл. 315, ал.2 ГПК. 

Съдебният акт е постановен 2 дни преди обявената дата, в срока по чл. 316 ГПК. 

Решението е отменено частично от въззивната инстанция по подадената въззивна 

жалба. Върху него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист; 

гр. дело № 7041/2012г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено 

своевременно, един ден след постъпване на молбата в съда. С разпореждане по чл. 

312 ГПК, постановено в срока по чл. 312,ал.1 ГПК, съдът е докладвал делото, дал е 

указания, приел е представените с исковата молба и с отговора писмени 

доказателства, наредил е препис от исковата молба, с приложенията, да се връчи на 

Д”СП”, която да се призове за о.с.з. и е насрочил делото в срока по чл. 312, ал.1,т.1 

ГПК. Не е представен социален докслад и в о.с.з., редовно уведомена, Дирекцията не 

е изпратила представител. В първото по делото о.с.з. съдът е приел допълнително 

представено с молба доказателство, разпитал е свидетел, дал е ход по същество и е 

обявил, че ще се произнесе с решение на конкретна дата, според чл. 315,ал.2 ГПК. 

Съдебният акт е постановен един ден преди обявената дата, в двуседмичен срок, при 

спазване изискването на чл. 316 ГПК. Върху решението е направено отбелязване за 

издаден и получен изпълнителен лист; 

гр. дело № 920/2013г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено 

своевременно, след отстаняване на нередовностите по исковата молба. 

Разпореждането по чл. 312 ГПК е постановено в деня да подаване на отговор от 

ответника, според чл.312, ал. 1 ГПК. Съдът е докладвал делото, дал е указания, приел 

е представените с исковата молба и с отговора писмени доказателства, наредил е 

препис от исковата молба, с приложенията, да се връчи на Д”СП”, която да се 

призове за о.с.з. и е насрочил делото в срока по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. И тук 

проверката установи, че не е представен социален доклад и в о.с.з., редовно 

уведомена, Дирекцията не е изпратила представител. В първото по делото о.с.з. 

съдът е приел допълнително представеното доказателство, разпитал е свидетел и е 
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отложил делото за събиране на доказателства след месец, когато е приключено 

съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на посочена дата, 

според чл. 315, ал.2 ГПК. Съдебният акт е постановен осем дни преди обявената 

дата, в 6 дневен срок, съобразно разпоредбата на чл. 316 ГПК. Страните са 

уведомени за съдебния акт; 

- на доклад на съдия Р. Кирякова: 

гр. дело № 10013/2010г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено два 

дни след образуване на делото. С определение за насрочване, постановено 

своевременно, съдът е докладвал делото, дал е указания за страните, съобщил е, че 

приложените към исковата молба документи са относими, допустими и необходими 

за спора и по приемането им ще се произнесе в заседанието по доказателствата, с 

участието на страните. Наредено е препис от определението да се връчи на Д”СП”- 

Бургас, която да се призове за насроченото, според разпоредбата на чл. 312, ал.1,т.1 

ГПК, о.с.заседание. Дирекцията, редовно уведомена за проведените две о.с.з., не е 

изпратила представител и не е депозирала доклад за засегнатите от производството 

права и законни интереси на детето. В протокола от проведеното о.с.з. не е посочен 

деня, в който ще бъде обявено съдебното решение - съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение в срок. Съдебният акт е постановен в рамките на двуседмичния 

срок по чл. 316 ГПК и върху него е направено отбелязване за издаден и получен 

изпълнителен лист; 

гр. дело № 1015/2012г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден 

след образуване на делото. Определението за насрочване е своевременно, след 

постъпване на отговора от ответника. Съдът е докладвал делото,  дал е указания на 

страните, съобщил е, че приложените към исковата молба документи са относими, 

допустими и необходими за спора и по приемането им ще се произнесе в заседанието 

по доказателствата, с участието на страните, здължил е Д”СП” – Бургас да изготви 

доклад с посочени конкретни въпроси и е насрочил делото в триседмичен срок, 

според чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. Преди насроченото о.с.з. по делото е постъпил 

подробен социален доклад. В първото по делото о.с.з. съдът е дал ход, разпитал е 

свидетелите, приел е представените доказателства и е приключил съдебното дирене. 

След като е счел делото за изяснено от фактическа страна, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение в законен срок., без да е посочил конкретна дата. Съдебното 

решение е постановено в срока по чл. 316 ГПК. Въззивната инстанция е отменила 

решението на първоинстанционния съд и се е произнесла по същество; 

гр. дело № 6252/2012г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден 

след постъпване на молбата в съда. С определение, постановено своевременно, съдът 

е съобщил на страните проекта си за доклад по делото, конституирал е като 

заинтересована страна Д”СП”- Несебър, дал е указания, допуснал е приложените към 

исковата молба писмени доказателства и е насрочил делото в срока по чл. 312, ал.1, 

т.1 ГПК. Представен е социален доклад по делото, но в о.с.з., редовно уведомена, 

Дирекцията не е изпратила представител. Съдебното дирене е приключено във 

второто о.с.з. и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Съдебният акт е 
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постановен в срока по чл. 316 ГПК и върху него е направено отбелязване за издаден 

изпълнителен лист; 

- на доклад на съдия И. Дечев: 

гр. дело № 3382/2011г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден 

след образуване на делото.  Ответникът е уведомен лично на 09.05.2011г., отговор не 

е постъпил, а определението по чл. 312 ГПК е от 22.08.2011г. – не е спазено 

изискването по чл. 312, ал.1 ГПК. С определението съдът е допуснал представените с 

исковата молба писмени доказателства, конституирал е Д”СП” като заинтересована 

страна по делото, дал е указания за страните и е насрочил делото в рамките на 

триседмичния срок по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. По делото не е представен социален 

доклад. Дирекцията е била редовно уведомена, но не е изпратила представител в 

двете о.с.з. В протокола от проведеното о.с.з. е посочен деня, в който ще бъде 

обявено съдебното решение, съобразно чл. 315, ал.2 ГПК. Решението е обявено на 

посочената дата, при спазване на двуседмичния срок по чл. 316 ГПК  и върху него е 

положен печат за издаден изпълнителен лист; 

гр. дело № 3033/2012г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден 

след образуване на делото. Определението по чл. 312 ГПК е своевременно. Съдът е 

дал указания на страните, допуснал е приложените към исковата молба 

доказателства, (които впоследствие е приел в о.с.з.), конституирал е като 

заинтересована страна Д”СП” - Бургас и е насрочил делото в рамките на 

триседмичния срок, според чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. Дирекцията е изготвила социален 

доклад, депозиран по делото, но в о.с.з., редовно уведомена, същата не е изпратила 

представител. В протокола от проведеното о.с.з. е посочен деня, в който ще бъде 

обявено съдебното решение, съобразно чл. 315, ал.2 ГПК. Същото е обявено на 

посочената дата, при спазване на двуседмичния срок по чл. 316 ГПК и върху него е 

положен печат за издаден изпълнителен лист; 

 гр. дело № 313/2013г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено един 

ден след постъпване на молбата в съда. С определение, постановено в срока по чл. 

312, ал.1 ГПК, съдът е съобщил на страните проекто-доклад по делото, дал е 

указания, допуснал е приложените към молбата писмени доказателства, 

конституирал е като заинтересована страна Д”СП”, която да изпрати социален 

работник за изслушване на непълнолетното дете в о.с.з.  и е насрочил делото в 

едномесечен срок. В първото по делото о.с.з., в присъствието на социален работник е 

изслушано детето и делото е отложено по доказателствата, за следващия месец. В 

протокола от второто о.с.з. съдебното дирене е приключено и съдът е посочил деня, 

в който ще бъде обявено съдебното решение, съобразно чл. 315, ал.2 ГПК. 

Решението е обявено на същата дата, при спазване на двуседмичния срок по чл. 316 

ГПК; 

- на доклад на съдия Ч. Димитров: 

гр. дело № 8929/2010г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден 

след образуване на делото. След постъпване на отговор от назначения особен 

представетил на ответника, съдът с определение, постановено своевременно, е 

докладвал делото, дал е указания за страните, приел е представените от ищеца 
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писмени доказателства по опис и е насрочил делото в рамките на триседмичния срок 

по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. Компетентната Д”СП” не е била уведомена, съобразно 

изискването на чл. 15,ал.6 ЗЗДт, въпреки, че искът е за изменение на издръжка на 

малолетно дете. В протокола от проведеното о.с.з. не е посочен деня, в който ще 

бъде обявено съдебното решение - съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 

срок. Съдебният акт е постановен в еднодневен срок, спазена е разпоредбата на чл. 

316 ГПК и върху него е направено отбелязване за издаден и получен изпълнителен 

лист; 

гр. дело № 2818/2011г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено три дни 

след образуване на делото. Определението за насрочване е постановено  

своевременно. Съдът е докладвал делото,  дал е указания на страните, приел е 

приложените към исковата молба доказателства и е насрочил делото в триседмичен 

срок, според чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. Компетентната Д”СП” не е била уведомена, 

съобразно изискването на чл. 15, ал.6 ЗЗДт, въпреки, че искът е за изменение на 

издръжка на 10 годишно дете. Същото не е изслушано в присъствие на социален 

работник, нито е мотивиран отказа за това, съобразно разпоредбите на чл. 15 ЗЗДт. В 

протокола от проведеното о.с.з. е посочен деня, в който ще бъде обявено съдебното 

решение, според чл. 315, ал.2 ГПК. Съдебният акт е постановен в еднодневен срок, 

спазена е разпоредбата на чл. 316 ГПК и върху него е направено отбелязване за 

издаден и получен изпълнителен лист; 

гр. дело № 4271/2011г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден 

след постъпване на молбата в съда. С определение, постановено своевременно, съдът 

е докладвал делото, дал е указания, приел е приложените към исковата молба 

доказателства и е насрочил делото в триседмичен срок, според чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. 

Компетентната Д”СП” не е била уведомена, с оглед интересите на малолетно дете. В 

протокола от проведеното о.с.з. не посочен деня, в който ще бъде обявено съдебното 

решение, според чл. 315, ал.2 ГПК. Съдебният акт е постановен същия ден, спазена е 

разпоредбата на чл. 316 ГПК и върху него е направено отбелязване за издаден и 

получен изпълнителен лист. 

 

От извършената проверка, може да се направят следните изводи: 

Спазват се изискванията по чл. 311, ал.1 от ГПК, за разглеждане на исковата 

молба в деня на постъпването й, с минимални отклонения от един до няколко дни. 

Съдът е извършвал проверка своевременно. По разпореждане на съдията-докладчик, 

исковите молби са изпращани на ответниците за отговор в едномесечен срок, на 

основание чл. 131 ГПК, с някои изключения (пр. гр. дело № 8221/2010г. – 

разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено 1 месец след подаване на исковата 

молба). 
С определение за насрочване, някои съдии са се произнасяли до няколко дни 

след изтичане срока за отговор, а други - след постъпване на отговора на ответника 

по делото. Съществено отклонение от изискването по чл. 312, ал.1 ГПК е допуснато 

по гр. дело  № 5861/2010г., по което съдът е постановил определението за 
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насрочване на делото 1 месец и 10 дни след уведомяване на ответника. По 

изключение – някои от съдиите са постановявали разпореждане за насрочване на 

делото, както е предвидено в чл. 312, ал.2 ГПК – съдия Кунчев, съдия Върбанова. 

Останалите съдии са се произнасяли с определение по доказателствата и 

доказателствените искания и са насрочвали делото в о.с.з.  С акта за насрочване на 

делото съдиите са съобщавали доклада на страните, съобразно чл. 312, ал.1,т.2 ГПК, 

с изключение на гр. дела  №№ 6603/2011г., 8081/2012г., 4962/2012г., 4493/2012г., 

6252/2012г., 313/2013г., по които съдите докладчици са съобщавали проекто-доклада 

на страните по делото, както е предвидено в чл. 140, ал.3 ГПК. 

Нееднаква практика бе установена и по отношение на доказателствата, 

представени с исковата молба - някои съдии „приемат” доказателствата с 

определението за насрочване на делото, дори с разпореждането по чл. 312 ГПК. 

Други съдии „допускат” представените доказателства – напр. съдия Р. Кирякова - с 

определението за насрочване е съобщила на страните, че приложените към исковата 

молба документи са относими, допустими и необходими за спора и по приемането 

им ще се произнесе в заседанието по доказателствата, с участието на страните. 

 По две от проверените дела на доклад на съдия С. Петрова, производството е 

оставено без движение, поради представяне на отговора от ответника в един 

екземпляр, с указание за ответника в едноседмичен срок да се представи препис от 

отговора, ведно с приложенията за връчване на Д”СП”- Бургас. 

Триседмичният срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК се спазва по правило, с някои 

изключения, констатирани по малка част от проверените дела. Съдебното дирене е 

приключвало в едно съдебно заседание, по-рядко в две и повече о.с.з. Съдът по 

изключение е спазвал чл. 315, ал.2 ГПК, като е посочвал ден, в който ще обяви 

решението си. Двуседмичният срок по чл. 316 ГПК, за постановяване на съдебния 

акт, не е спазван по всички от проверените дела. (гр.дело № 7631/2010 – в 

тримесечен срок; гр. дело № 5861/2010г. – в двумесечен срок). По повечето дела са 

издадени и изпълнителни листове, за което е направено отбелязване върху 

постановените решения. 

  

Констатирано бе, че по дела образувани по искови молби за издръжки на деца, 

компетентната ДСП е била призовавана, с изключение на гр.дело № 7255/2012г. и 

гр.дело № 8929/2010г., по което въпреки че са засегнати права и интереси на 

малолетни деца, компетентната Д”СП” не е била уведомена за становище или 

социален доклад. Само по проверените дела на доклад на съдия Дечев, съдия 

Николова, съдия Петрова и съдия Димитров, се установи, че навършилите 10-

годишна възраст деца са изслушани в присъствието на социален работник, според 

изискването на чл. 15 ЗЗДт. По отстаналите дела не бе установено изслушване на 

деца-навършили 10 годишна възраст, нито пък са изложени мотиви за отказ, 

свързани с увреждане на интересите им при евентуално изслушване. 

Препоръчително е стриктно да се спазват разпоредбите на ГПК относно 

образуване, движение и приключване на дела, разглеждани по реда на бързото 
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производство, както и разпоредбите на Закона за закрила на детето, за което ще 

бъдат направени съответните препоръки. 

 

Б. по Закона за закрила на детето; 

 

Общ брой на постановените решения по Закона за закрила на детето, 

постановени в открито съдебно заседание – 324 броя. 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на ЗЗДт:  

- гр.дело № 4531/2012г., (решението е постановено в едномесечен срок)  гр. 

дело № 260/2013г., на доклад на съдия Р. Кирякова; 

- гр.дело № 8814/2011г.(решението е постановено в едномесечен срок), гр. дело 

№ 443/2013г. (решението е постановано с 6 дни забава) , на доклад на съдия М. 

Маринова; 

- гр. дело № 7834/2012г., гр. дело № 1444/2013г., на доклад на съдия Д. 

Йорданова; 

- гр. дело № 5480/2012г., гр. дело № 2896/2013, на доклад на съдия Н. 

Ковачева; 

- гр. дело № 9533/2011г. (решението е постановено в срок от 3.5 месеца), гр. 

дело № 10141/2011г. (решението е постановано с 27 дни забава) , на доклад на съдия 

И. Иванов; 

- гр. дело № 6186/2012г., гр. дело № 158/2013г. (решението е постановено в 

едномесечен срок), на доклад на съдия Е. Кралева; 

- гр. дело № 3011/2012г., гр. дело № 3303/2013г., на доклад на съдия А. 

Щерева; 

- гр. дело № 5982/2012г., гр. дело № 159/2013г. (решението постановено същия 

ден, когато е приключило съдебното дирене), на доклад на съдия К.Кунчев; 

- гр. дело № 7111/2012г., гр. дело № 87/2013г., на доклад на съдия Д.Николова; 

- гр. дело № 5483/2012г., гр. дело № 3326/2012г., на доклад на съдия С.Янева; 

- гр. дело № 3752/2012г., гр. дело № 7546/2012г., на доклад на съдия И. 

Мавродиева; 

- гр. дело № 5296/2012г., гр. дело № 1101/2013г., на доклад на съдия И.Дечев; 

- гр. дело № 2738/2012г., на доклад на съдия Д. Димитров; 

- гр. дело № 7470/2012г., (решението е постановено същия ден, когато е 

приключило съдебното дирене) гр. дело № 407/2013г., на доклад на съдия П. 

Атанасов; 

- гр. дело № 4033/2012г. (решението е постановено със забава от 9 дни), гр. 

дело № 768/2013г., на доклад на съдия А. Радев; 

- гр. дело № 4275/2012г., гр. дело № 5386/2012г., на доклад на съдия 

М.Стаматов; 

- гр. дело № 7471/2012г. (решението е постановено в еднодневен срок), гр. дело 

№ 535/2013г., на доклад на съдия Д. Кирязова; 

- гр. дело № 8339/2012г., гр. дело № 4717/2012г., на доклад на съдия Р. 

Петкова; 
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- гр. дело № 7835/2012г., гр. дело № 8061/2012г., на доклад на съдия С. 

Петрова; 

- гр. дело № 2061/2011г. (решението е постановано в еднодневен срок), гр. дело 

№ 5652/2011г. . (решение е постановано в еднодневен срок), на доклад на съдия П. 

Върбанова; 

- гр. дело № 126/2011г. (решението е постановено същия ден, когато е 

приключило съдебното дирене), гр. дело № 1961/2011г., на доклад на съдия Ч. 

Димитров. 

 

При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДт не бяха установени 

пропуски и нарушения на производството, с констатираните изключения. Към делата 

са приложени протоколи за случаен избор на съответното дело, подписани от 

Зам.председателя на съда, разпределящ гражданските дела. Спазват се разпоредбите 

на чл.28 от ЗЗДт, съгласно които съдът разглежда искането за настаняване на дете в 

семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в специализирана 

институция и се произнася в едномесечен срок с решение, което се обявява на 

страните и се изпълнява незабавно. Решенията са постановявани бързо – от същия 

ден ( гр. дело № 7470/2012г., гр. дело № 126/2011г., гр. дело № 159/2013г.) или най-

често до две седмици след обявяване на съответното дело за решаване. По 

изключение, решенията са постановени в 30 дневен срок, според изискването на 

ЗЗДт или са просрочени (напр. гр. дело № 443/2013г., гр. дело № 4033/2012г.) Съдия 

И.Иванов е постановил съдебните актове по двете проверени дела със забава 

съответно близо месец и два месеца и половина. Констатираното просрочие е 

необяснимо, с оглед липсата на фактическа и правна сложност по тези дела, както и 

установената практика при постановяване на съдебните актове от останалите 

районни съдии, част от които са обявили решението си още същия или на следващия 

ден.  

 

В. по Закона за защита срещу домашното насилие. 

 

Общ брой постановени решения в открито съдебно заседания по Закона за 

защита от домашно насилие – 137 броя. 

В информацията за делата са включени само дела, по които има постановени 

решения в открито съдебно заседание, без прекратените производствата и 

производствата, приключили със спогодба между страните.  

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на 

ЗЗДН:  

- гр.дело № 9237/2010г., гр. дело № 864/2013г., на доклад на съдия Р. 

Кирякова; 

- гр.дело № 2338/2012г., гр. дело № 3876/2012г., на доклад на съдия М. 

Маринова; 

- гр. дело № 9216/2012г., гр. дело № 5084/2012г., на доклад на съдия Д. 

Йорданова; 
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- гр. дело № 6638/2012г., гр. дело № 7906/2012г., на доклад на съдия Н. 

Ковачева;  

- гр. дело № 116/2011г., гр. дело № 11744/2011г., на доклад на съдия И. 

Иванов; 

- гр. дело № 9037/2012г., гр. дело № 1709/2012г., на доклад на съдия Е. 

Кралева; 

- гр. дело № 10031/2010г., гр. дело № 9230/2012г., на доклад на съдия А. 

Щерева; 

- гр. дело № 10877/2010г., гр. дело № 68/2011г., на доклад на съдия П. 

Върбанова; 

- гр. дело № 6650/2012г., гр. дело № 3029/2013г., на доклад на съдия К.Кунчев; 

- гр. дело № 8669/2012г. (решението е постановено на следващия ден), гр. дело 

№ 10571/2012г., на доклад на съдия Д.Николова; 

- гр. дело № 494/2013г., гр. дело № 6192/2011г., на доклад на съдия С.Янева; 

- гр. дело № 11042/2010г., гр. дело № 462/2012г., на доклад на съдия И. 

Мавродиева; 

- гр. дело № 7160/2011г., гр. дело № 9142/2012г., на доклад на съдия И.Дечев;  

- гр. дело № 9594/2012г., гр. дело № 6877/2012г., на доклад на съдия П. 

Атанасов; 

- гр. дело № 10998/2011г. (решението е потвърдено от въззивния съд), гр. дело 

№ 161/2012г., на доклад на съдия А. Радев; 

- гр. дело № 4169/2012г. (решението е обявено на следващия ден, след 

приключване на съдебното дирене ), гр. дело № 3255/2012г. (решението е обявено в 

деня на приключване на съдебното дирене), на доклад на съдия Д. Кирязова; 

- гр. дело № 1887/2011г., гр. дело № 7137/2012г., на доклад на съдия С. 

Петрова; 

- гр. дело № 7967/2012г., гр. дело № 3397/2012г., на доклад на съдия Р. 

Петкова; 

- гр. дело № 7161/2012г., гр. дело № 10596/2011г. (решението е обявено в деня 

на приключване на съдебното дирене), на доклад на съдия В. Кърпичева; 

- гр. дело № 6555/2011г. гр. дело № 2181/2011г. (решенията и по двете дела са 

обявени в публично заседание, в деня, когато е приключило съдебното дирене), на 

доклад на съдия Ч. Димитров. 

 

По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДН, не бяха констатирани 

пропуски и нарушения на производството. Спазва се едномесечния срок за 

насрочване на открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН.  

Когато молбата съдържа данни за пряка и непосредствена последваща опасност 

за живота или здравето на пострадалото лице, съдът на основание чл. 18, ал.1 от 

ЗЗДН в закрито заседание без призоваване на страните, е издавал заповед за 

незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на съответната молба (гр.дело № 

9037/2012г., гр.дело № 2338/2012г., гр. дело № 68/2011г.,  гр. дело № 11042/2010г., 

гр. дело № 9216/2012г., гр. дело № 5084/2012г., гр. дело № 3029/2013г., гр. дело № 
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1887/2011г., гр. дело № 7967/2012г., гр. дело № 6877/2012г., гр. дело № 6638/2012г. 

гр. дело № 494/2013г., гр. дело № 4169/2012г., гр. дело № 7161/2012г., гр. дело № 

7160/2011г и пр.). В тези случаи, на основание чл.18, ал.2 от ЗЗДН заповедта за 

незабавна защита е връчвана на страните и е изпращана служебно до районното 

полицейско управление.  

Констатирано бе, че по проверените дела е била уведомявана компетентната 

Д”СП” за представяне на становище или социален доклад (гр.дело № 9037/2012г., гр. 

дело № 10031/2010г., гр. дело № 6650/2012г., гр. дело № 494/2013г. и пр.).  

Голяма част от съдебните актове са постановени същия ден или до няколко дни. 

Изключение прави съдия Й. Иванов, който по гр. дело № 116/2011г. е постановил 

решението за отхвърляне на молбата за защита, със забава от месец и половина. 

Решението е отменено от въззивната инстанция, която е издала и съдебната заповед 

за защита. По второто проверено дело на същия докладчик - гр.дело № 11744/2011г., 

съдебеният акт, с който са наложени мерки за защита, е постановен с просрочие 

повече от месец. 

По този вид дела, съдът се е произнасял с решение в открито съдебно заседание, 

съгласно изискването по чл. 15,ал.1 от ЗЗДН, с изключение на съдия Маринова, 

която е постановила съдебните актове по гр.дело № 2338/2012г. и гр. дело № 

3876/2012г., в закрито заседание. 

 

ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 
 

Делата с отменен ход по същество в РС-Бургас са общо 98 бр., по периоди 

както следва:  

За 2011г. тези дела са 48 броя, разпределени по съдии: Щерева, Атанасов, 

Кирязова, Радев и Янева – по едно дело, Кърпичева, Димитров и Дечев – по две дела, 

Мавродиева и Върбанова – по три дела, Йорданова и Петкова – по 4 дела, Кралева – 

5 дела, Маринова – 18 бр. дела.  

От тези 48 гр. дела, 11 бр. са прекратени: № 5804/2011г. – с докладчик съдия 

Щерева, № 6318/2010г. и № 10028/2010 г. - с докладчик съдия Йорданова, № 

6083/2009 г., № 6420/2009г.,  № 2482/2010 г. и  № 6868/2010 г., и четирите с 

докладчик съдия Маринова, № 3732/2011г. с докладчик съдия Върбанова, № 

2090/2011г. на доклад на съдия Янева, № 8879/2010г. – на доклад на съдия Кралева и 

№ 7133/2010 г. с докладчик съдия Кърпичева. 

Основанията на приетата от съда недопустимост на исковете, са различни.      

Гр.д. № 5804/2011г. е образувано на 30.06.2011г., по искова молба от 

30.06.2011г., разпределено на доклад на съдия Щерева. С разпореждане от з.з. на 

следващия ден за отстраняване на нередовности, производството е оставено без 

движение. След връчен препис на ответника по реда на чл. 131 ГПК, с определение 

от 09.09.2011г. делото е насрочено в о.с.з. за 29.09.2011г., отложено е с приканване 

към спогодба - за 20.10.2011г., когато е и обявено за решаване. С определение № 

8914/27.10.2011г., (без изрична отмяна на определението за ход по същество), поради 

липса на възражение от страна на длъжника срещу съществуването на паричното 
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вземане, производството е прекратено. Съдебният акт е бил оспорен и потвърден от 

въззивната инстанция, влязъл в сила на 28.01.2012 г. На 23 април 2012г. делото е 

проверено и архивирано.  

На това основание, с извода за липса на същинско оспорване на вземането, 

изключващо правния интерес за установяването му, е прекратено, с определение № 

5674 от 06.07.2011г. и гр.д. № 6318/2010 г., образувано на 13.08.2010 г. 

Други три дела, на доклад на съдия Маринова, също са прекратени поради 

недопустимост, с оглед липсата на правен интерес по спора. Гр.д. № 6083 е 

образувано на 31.08.2009 г. и разпределено на следващия ден, видно от протокол за 

случаен избор от 01.09.2009г. само за това дело, (надлежно оформен с дата и подпис 

на разпределящия – съдия Яна Колева). Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 

25.09.2009 г., с определение от 12.12.2009 г., е назначен процесуален представител на 

ответника А.С.С., депозирал на 12.01.2010 г. отговор-възражение за недопустимост 

на иска, по което няма произнасяне. Вместо обсъждане, с определение по чл. 140 

ГПК от 26.01.2010 г., делото е насрочено в о.с.з. за 15.03.2010 г., с извода, че 

„предявените искове са допустими”. След проведени шест съдебни заседания и 

назначени две експертизи, делото е прекратено с определение № 1837/15.02.2011г., с 

направената констатация, че в исковата молба не са изложени правнорелевантни 

факти, обосноваващи извод за възникнало в полза на ищеца право против сочения от 

него ответник, чиято защита той да реализира по исков път. По въззивна частна 

жалба от пълномощника на ищците, пред БОС е било образувано гр.д. № 878/2011г., 

по което, с определение № 1467/16.06.2011 г., прекратителното определение е било 

отменено и делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. В 

проведеното о.с.з. на 26.09.2011г., съдебното дирене е приключено и на 26.10.2011г. 

е постановено решение № 1420, с което исковете са отхвърлени. 

Гр.д. № 2482/2010 г. е образувано на 13.04.2010г., прекратено е с определение 

№ 6258/18.07.2011 г., в което, след обстоятелствено обсъждане на предмета на спора 

и данните по делото, е изведен изводът, че не е налице правен интерес за водене на 

установителен иск, след като ищецът може да защити правото си на собственост чрез 

предявяване на ревандикационен  такъв, включващ не само установяване на фактите, 

от които е възникнало правото на собственост, но и претенция за осъждане на 

насрещната страна да предаде владението на имота. Определението е потвърдено с 

определение на БОС по ч.гр.д. № 1921/2011г. С определение № 153/26.03.2012г. по 

ч.гр.д. № 52/2012г., ВКС, І ГО, е отменил и двата акта и е върнал делото на РС – 

Бургас за произнасяне по същество. Решението е постановено на 21.08.2012 г. 

Гр. д. № 6420/2009 г. е образувано на 16.09.2009 г.  С определение № 

6862/11.08.2011 г. производството е прекратено, с довода, че страните не спорят 

относно правопораждащите за собствеността на ищеца факти, което би обусловило 

правен интерес, а касаят наличието на  грешка в плана за земеразделяне. С 

определение № 4198/22.11.2011 г., БОС, в хода на гр.д. № 1974/2011 г., е потвърдил 

съдебния акт. Подадената частна касационна жалба е оставена без разглеждане от 

ВКС. Междувременно, на 30.08.2011 г. е подадена молба от пълномощника на 

ищцата по делото - М.Т.Г., с която е уведомил съда, че същата е починала и се налага 
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спирането на производството по делото. На 05.09.2011 г. е  постановено определение 

№ 7428, с което прекратеното вече производство по делото е спряно, като е 

разпоредено изготвянето на справка за наследника на починалата страна. Делото е 

върнато от ВКС в ОС-Варна на 21.06.2012г., откъдето е изпратено в РС-Бургас на 

27.06.2012г. 

Гр. д. № 6868/2010 г. е образувано на 07.09.2010 г. С определение от 

28.05.2011 г. производството по делото е прекратено, на основание чл. 126 ГПК, като 

по-късно заведено от образуваното пред Административен съд – Бургас адм. дело № 

1258 по описа му за 2007 год. – също прекратено (с определение от 12.05.2008 г., 

влязло в сила, препратено по компетентност на РС-Бургас – се сочи в мотивите на 

прекратителното определение. Освен това самата искова молба започва с излагането 

на обстоятелството, че пред АС-Бургас е образувано адм. дело № 1258/2007г. по 

ЗОДОВ, разделено и с разпореждане за изпращане по компетентност на РС-Царево и 

РС-Бургас, което не било изпълнено). С определение № 3219/19.07.2011 г., 

постановено по ч.гр.д. № 1267/2011г., определението е отменено, с излагане на 

фактите и че делото е било изпратено от АС-Бургас, че пред РС-Бургас е било 

образувано гр.д. № 6909/2010 г., също прекратено и ако се приемат принципно 

правилните доводи на определението, то би се стигнало до отказ от правосъдие. С 

решение № 1824/02.02.2012 г., исковете за вреди са били частично уважени. С 

решение от 22.06.2012 г. по гр.д. № 742/2012г., актът на РС е бил потвърден от БОС, 

като не са били уважени възраженията за изтекла давност. В полза на ищеца, на 

04.07.2012г., е издаден и изпълнителен лист срещу ОД на МВР – Бургас. 

Гр.д. № 3732/2011 г. на доклад на съдия Върбанова, е прекратено с 

определение от 19.09.2011 г., тъй като във възражението си ответникът не е оспорил 

съществуването на вземането, а е поискал разсрочване на задължението – т.е. правен 

интерес за установяване на същото не е налице. 

Гр.д. № 2090/2011 г., на доклад на съдия Янева, е прекратено с определение от 

29.07.2011 г., на основание чл. 232 ГПК, поради оттегляне на исковата претенция, с 

оглед извършено плащане след датата на образуване на делото. Поради молба за 

оттегляне на иска за делба е прекратено и гр.д. № 7133/2010 г. на съдия Кърпичева. 

Гр.д. № 10028/2010 г., с докладчик съдия Йорданова, с определение от 

04.07.2011г., е прекратено по молба на ответника, с възражение по местна 

подсъдност и делото е било изпратено в РС-София. 

Гр.д. № 8879/2010 г.,  с докладчик съдия Кралева, е било прекратено с 

определение от 07.06.2011 г., тъй като при открито производство по несъстоятелност 

предявеният иск (подаден след като производството е открито) е недопустим, 

съгласно разпоредбата на чл. 637, ал. 6 ТЗ. 

От оставащите 37 гр. дела, 7 бр. са с отменени определения за даден ход по 

същество и постановено спиране на производството: 

  Гр.д. № 8276/10г., на доклад на съдия Върбанова, е спряно по молба на 

ответната страна, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключването на 

преюдициалното производство - гр.д. № 887/2011г., с предмет намаляване на 

дарствените разпореждания. 
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Гр.д. № 6961/10г. – на доклад на съдия Йорданова, е спряно на основание чл. 

229, ал. 1, т. 5 ГПК – до приключването на наказателното производство с влязъл в 

сила съдебен акт, или окончателно постановление на прокурор.  

Пет бр. дела: гр.д. № 3518/11г., гр.д. № 11139/11г., гр.д. № 9519/11г., гр.д. № 

4213/11г., гр.д. № 2262/09г., с отменени определения за даден ход по същество, са на 

доклад на съдия Маринова. Последните две от тях са спрени поради настъпила смърт 

на страна, с указания в шест месечен срок да се посочат наследниците за 

конституирането им, а първото дело– поради постигнато между страните съгласие – 

на основание т.1 от чл. 229 ГПК. Оставащите две дела са с постановени определения 

за спиране до произнасянето на ОС на ГК на ВКС по постъпилото предложение за 

тълкувателно решение по приложението на чл. 329 КТ - подлежи ли на съдебен 

контрол преценката на работодателя кой от служителите има по-добра квалификация 

и работи по-добре. 

От оставащите 30 бр. дела, бяха проверени: 

По гр.д. № 7003/2011г., с докладчик съдия Мавродиева, ходът по същество е 

бил отменен поради констатиран порок в представеното от страните споразумение, 

което е пречка то да бъде одобрено. Дадени са указания за отстраняването му.  

По гр. дело № 8892/2010 г., производство по чл. 28 ЗЗДт, образувано по молба 

на Дирекция „СП”-Бургас за настаняване на малолетно дете в дом на приемен 

родител, определението за приключване събирането на доказателства е  било 

отменено, тъй като лицето – приемен родител не е било конституирано като 

заинтересована страна, не е изразило становище и подписало декларация, с която да 

удостовери съгласието си пред съда. Сходно е положението и по гр.д. № 120/2011г., 

също образувано по молба на Дирекция „Социално подпомагане”- Бургас, по което 

след приключване на съдебното дирене е установено, че майката на непълнолетното 

дете е била лишена от родителски права със съдебно решение, непредставено по 

делото. Съдът сам е посочил, че това обстоятелство „е изложено в обстоятелствената 

част на молбата” по която е образувано производството, както и че е било направено 

предложение от Органа по настойничеството при община-Бургас, за назначаване на 

попечител. С цел попълването на тези безспорно относими за спора доказателства, 

съдът е отменил съдебния акт за приключване на съдебното дирене и е оставил без 

движение производството, с конкретни указания.  

По гр.д. № 2140/2011г. ходът по същество е отменен,  тъй като в срока за 

произнасяне от ответника е депозирана молба с представени относими за правилното 

решаване на спора доказателства – частично плащане по исковата сума, които данни 

и нормата на чл. 235, ал. 3 ГПК, са довели до уважаването на искането. 

Несъответствие в описанието на делбения имот в представената схема на СГКК 

и в документа за собственост на същия е констатирано по гр. дело № 9003/2010 г., за 

отстраняването на което са дадени указания, а делото е насрочено в о.с.з. след малко 

повече от месец. Сходен е случаят и по гр.д. № 2048/2011г., с докладчик съдия 

Кралева, за делба на съсобствени недвижими имоти, по което обявеното за решаване 

на 27.06.2011 г. производство е отменено с определение от 05.08.2011 г., исковата 

молба е оставена без движение за отстраняване на нередовности по 
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индивидуализацията на процесните имоти и за представяне на конкретни 

доказателства. И след като същите не са били изпълнени в указания срок и не е 

поискано удължаването му, с определение от 21.01.2012г. съдът е разпоредил 

прекратяване на производството по делото и връщане на исковата молба на 

основание чл. 129, ал. 3 ГПК. 

Гр.д. 2301/2011 г. е образувано на 17.03.2011г., на доклад на съдия 

Мавродиева, а съгласно определение от 03.11.2011г. устните състезания са били 

приключени. С определение от 21.11.2011 г. и констатацията, че делото не е изяснено 

от фактическа страна, е определена нова дата за о.с.з. и е поставена допълнителна 

задача на вещото лице. На 01.03.2012г., след две отлагания и замяна на в.л., 

съдебното дирене отново е било приключено. Съдебният акт – решение № 375, е 

постановено на 30.03.2012 г., влязло е в сила и на 10.05.2012 г. е бил издаден 

изпълнителен лист, получен от пълномощника на ищцата на 15.05.2012 г. 

Гр. дело № 3785/2010 г. е било образувано първоначално пред ОС-Бургас, 

прекратено и препратено по подсъдност в РС-Бургас, с писмо от 15.05.2010 г. По 

делото не се съдържа протокол за случайното му разпределяне, за разглеждане от 

съдия Кралева. Върху представените по делото две допълнителни молби от адв. 

Крайчев, в страничната им лява част, са изготвени разпореждания за отстраняване на 

нередовности, изписани крайно нечетливо на ръка (приложения), последвани от 

подробно, старателно изготвено разпореждане по чл. 131 ГПК – л. 12 по делото. В 

с.з. на 20.01.2011 г. по делото е депозирано и прието заключение на в.л. Ангелова 

досежно пазарния размер на наема на процесния имот за определен период от 2007 

до 2010 г- и съдебното дирене е обявено за приключено. След повече от три месеца, с 

определение от 29.04.2011г., ходът по същество е отменен поради неизяснена 

фактическа обстановка и е възложена допълнителна задача на вещото лице по СИЕ, 

за определяне на средния пазарен наем за друг относим период. С.з е проведено на 

02.06.2011г., а решението е постановено на 30.06.2011г. Забавата след отмяната на 

хода е приблизително пет месеца. Подобен период на забава е налице и по гр.д. № 

5549/2011г., на доклад на съдия Йорданова, приключено и обявено за решаване 

първоначално на 13.04.2011г., с отменен ход на 13.05.2011г. и назначена СТЕ, с 

отвод и замяна на в.л., неколкократни отлагания на с.з. , обявено за решаване на 

07.12.2011г. 

При гр. дела № № 6948/2010 г., 6653/2010 г., 5474/2009 г., 8261/2010г., 

6006/2011 г., 5378/2011г., 4652/2009г. определенията за ход по същество са отменени 

поради констатацията, в срока за произнасяне, за недостатъчна изясненост на 

фактическата обстановка по спора, довело до ново призоваване на страните за о.с.з., 

указания по доказателствата, включително назначаване на експертизи или 

допълнителни такива, както и конституиране на Д”СП”-Бургас и задължаването й да 

представи социален доклад (по гр.д. № 8261/2010г).  

За 2012 г. делата с постановени определения за отмяна на хода по същество са 

35, от които едно дело е спряно, а по 8 бр. дела производствата са прекратени.  

Бяха проверени актовете на съдиите, постановили по три и повече определения 

за възобновяване на съдебното дирене. 
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Съдия Щерева – по гр.д. № 6899/2011г. и по гр.д. № 8904/2011г. е отменила 

хода за събиране на допълнителни доказателства. Гр. д. № 5279/2012 г. е прекратено 

поради отказ от иска.   

Съдия Йорданова - по гр.д. № 10032/2010 г. и по гр.д. № 8539/2009г. е отменила 

хода по същество поради констатацията, направена в срока за произнасяне, на база 

изискана служебна справка по реда на Наредба № 14/2009 г., че в делбеното 

производство не са конституирани всички наследници на общия наследодател на 

страните – условие за допустимост на иска. За събиране на допълнителни 

доказателства е отменен ходът по гр. д. № 9250/2011 г.  

На доклад на съдия Кралева с постановени определения за отмяна на хода по 

същество са шест дела, от които четири – прекратени: гр.д. № 2833/2012г. – поради 

оттеглено възражение против заповед за изпълнение и същата, на основание чл. 416, 

пр. 2  ГПК, е влязла в сила; гр.д. № 791/2012г. – с оглед факта, че исковата молба е 

подадена след изтичането на едномесечния срок по чл. 415, ал. 1, вр. чл. 422, ал. 1 

ГПК, водещо до недопустимост на иска;  гр.д. № 9916/2011г. – поради отказ от 

предявения иск, направен след приключване на съдебното дирене; по гр. д. № 

8879/2010 г., обявено за решаване на 16.07.2012г., определението е отменено и 

производството е прекратено, поради недопустимост на иска с правно основание чл. 

439 ГПК. С определение но БОС от 04.10.2012 г. по гр.д. № 1895/2012 г. 

определението е отменено. Решение № 285, с което искът е отхвърлен, е постановено 

на 21.12.2012г. По въззивна жалба на 21.02.2013г. делото е изпратено в БОС. Гр.д. № 

7460/2011г. е обявено за решаване в с.з. на 28.06.2012г.. С определение № 

6591/10.08.2012 г. съдът е отчел неизясненост от фактическа страна и е допуснал 

назначаването на съдебна автотехническа експертиза, което искане е било направено 

от ищеца с писмена молба от 09.12.2011 г., по повод отговора му досежно механизма 

на настъпилото ПТП. Съдът е отчел пропуска си за произнасяне по това искане, 

което е преценил като своевременно направено, в съответствие с разпределението на 

доказателствената тежест и от значение по спора, поради което и го е уважил с 

възобновяване на хода на производството. По гр.д. № 9080/2011г. , приключено на 

10.05.2012г., съдът, в срока за произнасяне, е отчел нередовност на исковата молба, в 

резултат на което спорът е останал неизяснен от фактическа страна. Производството 

е оставено без движение, с дадени конкретни указания, отстранявани до 12.10.2012 

г., когато е насрочено о.с.з. за 15.11.2012г., а решението е постановено на 30.01.2013 

г., оставено в сила с решение на БОС. 

Съдия Маринова – за разлика от 2011 г., през този период е отменила хода по 

същество само по четири дела, едно от които – гр.д. № 9932/2010 г. е прекратено с 

извода за недопустимост на иска. За представяне на допълнителни доказателства е  

възобновено производството по гр. дела № 4822/2012г. (с назначаване на съдебна 

експертиза за определяне стойността на претендираното обезщетение) и № 7039/2012 

г., образувано по реда на чл. 329 и сл. ГПК, с приложено споразумение за 

прекратяване на гр. брак, което не е придружено с доказателства за придобиването на 

л.а., който се поставя в дял на единия от съпрузите. Затова, с цел установяване 

съответствието на споразумението с правилата за утвърждаването му, съдът е дал 
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указания към молителите. Пропуск в процесуалните си действия съдът е отчел и по 

движението на гр.д. № 8168/2011г., образувано по чл. 26, вр. чл. 30 ЗЗДт – не е било 

изпълнено изискването на чл. 15 от с.з. за изслушване на детето, след като същото е 

навършило 10 год.възраст, ако това не уврежда интересите му. Затова определението 

от 14.12.2012 г., когато делото е обявено за решаване, е отменено с определение № 

2933 от 14.03.2012г.,(след три месеца), а делото е насрочено за 18.04.2012г. 

Съдия Атанасов е отменил хода по същество по шест дела, по две от които – по 

два пъти. Едно от делата – № 6289/2011 г. е прекратено, поради липса на правен 

интерес от предявените установителни искове – спорната сума е била изплатена от 

трето лице и вземането – погасено.  

Гр.д. № 8763/2010 г. е за делба, образувано на 29.10.2010 г., с първо 

определение по приключване на съдебното дирене от 20.02.2012г. По молба на 

пълномощника на ищцата от 05.03.2012г., с данни за собственост и на части от друг 

имот, събирането на доказателствата е възобновено. Последвали са и искания с 

молба от 23.03.2012 г. за конституиране по делото и на други съсобственици, също 

уважена от съда, включване в делбената маса и на друг имот и сгради и в с.з. на 

02.07.2012 г. съдебното дирене отново е обявено за приключено. С определение № 

5972/18.07.2012г., отчитайки, че по делото не е конституиран задължителен другар – 

Е.К.Н., дарила на ищцата ½ ид.част от имота, включен допълнително в делбената 

маса, съдът е отменил определението, внесъл е делото в о.с.з. с указания към 

страните. Съделителката е конституирана, съдебното дирене е приключено на 

17.12.2012г. и на 28.12.2012г. е постановено решението по допускането на делбата.  

Двукратно е отменян ходът по същество и по гр. дело № 1996/2012г., 

образувано по искове от К.С.Т. срещу ГД „Изпълнение на наказанията” към МП, за 

положен, през различни периоди от време извънреден труд и лихви. С определение 

от 06.11.2012 г. е отменено протоколното определение от 17.10.2012 г., като е 

допуснато извършването на допълнителна СИЕ, с подробно посочена и 

конкретизирана задача. Постановяването на определението от 28.12.2012 г., с което 

отново е възобновено съдебното дирене се е наложило с оглед заявената воля на 

ищеца за изменение на акцесорните искове, неизяснени от него напълно в писменото 

заявление на л. 92 по описа.  В тази връзка на ищеца са дадени указания, а делото е 

насрочено за 28.01.2013 г., пренасрочено за 06.02.2013 г. по молба на ищеца, на която 

дата е приключено.  Решение № 163 е постановено на 08.02.2013 г. 

Гр.д. № 6006/2011 г. е обявено за решаване в с.з. на  16.01.2012г. С определение 

№ 507/17.01.2012 г. съдът е констатирал нередовност на исковата молба, изразяваща 

се в неяснота по отношение на размера различните претенции. Уточнението, 

определено от процесуалния представител на ищцовото АД като допусната 

техническа грешка, е извършено в с.з. на 01.02.2012 г., когато производството е 

приключено и на 17.02.2012 г. е постановен съдебният акт, по който е издаден и 

изпълнителен лист за разноски.   

За отстраняване на несъответствия между обстоятелствените части на исковата 

молба и заявлението по ч.гр. заповедно производство е отменен ходът по гр.д. № 

4234/2011г.  
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По гр.д. № 6532/2011 г., е постановено определение от 07.06.2012 г. за отмяна на 

хода по същество, даден на 09.05.2012г., с оглед необходимостта от представяне на 

допълнителни доказателства. За изясняване предмета на спора е допуснато 

извършването на допълнителна съдебно-икономическа експертиза. Съдебното 

дирене е приключено на 17.09.2012г., след отложено с.з. и решението е постановено 

на 17.10.2012г.  

За проверявания период на 2013 год. делата с постановени определения за 

отмяна на хода по същество са общо 12 бр., по съдии както следва: А.Радев, 

Е.Кралева и С.Янева – по едно дело, Д.Кирязова и К.Кунчев – по 2 дела, 5 бр. дела – 

на доклад на съдия М.Маринова.  

От общия брой три от делата (гр. дела №  6440/2012г., (с докладчик съдия 

Радев), № 3071/2012г. (с докладчик съдия Маринова) и № 4224/2012г. (с докладчик 

съдия Кунчев), са спрени, съответно до: приключване на преюдициален спор, 

посочен от страната след приключването на съдебното дирене на 25.01.2013г., до 

обявяване на списъка с приетите вземания в производство по несъстоятелност, в 

което е обявен ЕТ-ответник по иска и до постановяването на решение по т.д. № 

1/2013год. на ВКС, ГК, по въпрос свързан с предмета на иска за отмяна на дарение). 

Без движение, с определение от 25.01.2013г., след отмяната на хода по 

същество, (даден с определение от 19.11.2012г.), е оставено гр. д. № 6121/2012 г., 

(образувано на 24.07.2012г., с докладчик съдия Е.Кралева), поради преценка за 

ненадлежно конституиран ответник. Делото е обявено за решаване след едно 

проведено о.с.з. и след откритата нередовност и конституиране на друга ответна 

страна, наложило се е връчване на препис от исковата молба, изпълнение на 

действията по чл. 131 ГПК и т.н. Към момента на проверката делото отново е 

обявено за решаване – от съдия Иван Дечев, след проведено о.с.з. на 27.05.2013г., 

поради продължителен отпуск по болест на съдия Кралева. 

Гр.д. № 11842/2011 г. (образувано на 21.12.2011г.), на доклад на съдия 

Маринова, е обявено за решаване в о.с.з. на 12.12.2012г., в което страните не са се 

явили. С определение от з.з. на 02.01.2013г. определението за ход на делото по 

същество е отменено, по уважена молба на процесуалния представител на ответника, 

(заблудил се за датата на с.з.), както и за разпит на свидетели, чиито показания са 

„необходими за изясняването на спора”. По молба от пълномощник на страна по 

делото е отменено и определението от 08.02.2013г., за ход по същество и по гр.д. № 

8847/2012г., на доклад на съдия Янева, с изтъкнати причини за неявяване в с.з. 

поради заболяване и след представени доказателства за това. Образуваното на 

05.03.2010 г. гр.д. № 1569/2010 г., след отмяна на прекратително определение,  за 

втори път е било обявено за решаване на 19.11.2012г. Едва на 14.03.2013г. е 

постановено определение № 2318, с което съдебният акт с даден ход по същество е 

отменен. На следващия ден, с определение № 2318, производството е било 

прекратено. Към момента на проверката делото е изпратено по частна жалба в ОС-

Бургас. Прекратено е, след отмяна на протоколното определение за ход по същество 

и гр.д. № 7924/2012 г., на доклад на съдия Кунчев, след постъпила молба от 
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ответната страна, придружена с доказателства за извършено плащане на 

претендираната сума, потвърдено и от ищцовото дружество.  

 За събиране на допълнителни доказателства са били отменени определенията 

за приключване на съдебното дирене по гр. дела № 6596/2012г. (за допълнителен 

разпит на вещото лице по делото - докладчик съдия Д.Кирязова), № 7876/2012 г. 

(докладчик съдия Маринова, с преценка за необходимост от назначаване на съдебно-

счетоводна експертиза), № 4882/2012г. – на доклад на съдия Кирязова, с констатация 

за неизяснена фактическа обстановка и указания за установяване на семейно 

положение на Й.Я.Т. към 1959 г., когато е закупен процесният имот.  

Гр. д. № 9104/2012г. е било образувано на 07.11.2012г., по искова молба на 

Дирекция „Социално подпомагане „ - Бургас, подадена по чл. 26, ал. 1 от Закона за 

закрила на детето, за настаняване на малолетно дете в ДМСГД, разпределено на 

доклад на съдия Маринова. Съдебното дирене е било приключено след проведено 

едно о.с.з. на 19.12.2012г., след което, едва на 26.03.2013г., поради непризоваване на 

заинтересованата страна по реда на чл. 28, ал. 2 ГПК, ходът по същество е бил 

отменен и са дадени указания по отстраняване на неизправността, като са изискани и 

допълнителни доказателства от молителя.   

Несъмнено отмяната на хода по същество е допустимо от закона правно 

средство и тя може да е породена от различни причини. 

Част от определенията са постановени по волята или от действията на 

страните, довели или до прекратяване на производствата – оттеглено възражение 

(гр.д. № 2833/2012г.), отказ от иска (гр.дела № 9916/2011г., № 5279/2012г.), 

извършени плащания (гр.д. № 7924/2012г., гр.д. № 6289/2011г.), или в редица случаи 

резултатът е спиране на движението на делото - гр.д. № 8763/2010г. и гр. д. № 

2140/2011г., по които в срока за произнасяне са наведени нови данни и факти, 

относими към конкретния предмет на спора, което води до необходимостта от 

внасяне на делото в о.с.з. за проверката им.   

Проверяващите отчитат и факта, че не винаги при първоначалната проверка на 

допустимостта на молбите може да се установят пречки за разглеждането им, но 

поне в случаите, когато това е възможно и особено при направено възражение, съдът 

би следвало да се произнесе. Така би се избегнало призоваване, провеждане на о.с.з., 

евентуално явяване на страните и пр., какъвто е случаят с констатацията за подадена 

след преклузивния месечен срок искова молба по  гр.д.№ 791/2012г., или по гр.д. № 

5804/2011г., образувано без оспорване на вземането, а само с доводи за 

невъзможност за изпълнение.   

Прави впечатление, че голяма част от съдебните актове за възобновяване на 

съдебното дирене са постановени за събиране на допълнителни, относими за 

правилното решаване на спора доказателства - гр. дела № № 6948/2010 г., 6653/2010 

г., 5474/2009 г., 8261/2010г., 6006/2011г., 5378/2011г., 4652/2009г.,6899/2011г., 

8904/2011г., 9250/2011г., 7039/2012г., 4882/2012г. и др. Действието е оправдано, пред 

риска за евентуална отмяна при неизясненост и връщане за ново произнасяне по 

иска, но в редица случаи, при по-задълбочено проучване на доказателствения 

материал, то би се избегнало, съответно и забавата, която по някои гр. дела (№ 
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3785/2011г; № 5549/2011г.), е с месеци. Такова е и приключеното на 19.11.2012г. 

гр.д. № 1569/2010г., по което ходът е отменен след почти четири месеца – на 

14.03.2013г. и с определение от следващия ден производството е прекратено. При 

гр.дела № 6121/2012г., № 10032/2010., № 839/2009г., едва в срока за произнасяне 

съдът е констатирал ненадлежност на страните; без движение, с указания за 

отстраняване на нередовност е оставена исковата молба по гр. д. № 8090/2011г.; за 

индивидуализация и  несъответствия в делбените имоти е отменен ходът по гр.дела 

№ 2048/2011г. и № 9003/10г. Освен това, самият спорен предмет на някои от делата 

навежда на необходимостта от назначаването на експертизи, съобразяването с което 

би избегнало отмяната на хода – гр.д. № 7876/2012г., № 4822/2012г., № 7460/2011г., 

№ 6532/2011г., в други случаи при изготвени в хода на процеса заключения са 

възлагани допълнителни задачи на вещите лица – напр. по гр.д. № 1996/2012г., за 

друг относим период от време.  

Особено наложително е полагането на повече усилия при изясняването на 

делата, имащи за предмет засегнати интереси на деца. Например по гр. д. № 

9104/2012г. ходът по същество е отменен след три месеца и половина от 

приключването на съдебното дирене, а решението е постановено след повече от 

година от образуването на делото, приблизително такава е забавата и по гр.д. № 

8168/2011г. По гр. дело № 8892/2010 г. лицето – приемен родител не е било 

конституирано като заинтересована страна, сходно е положението и по гр.д. № 

120/2011г., също образувано по молба на Дирекция „Социално подпомагане”- 

Бургас, по което след приключване на съдебното дирене е установено, че майката на 

непълнолетното дете е била лишена от родителски права със съдебно решение, 

непредставено по делото. За конституиране на Д”СП”- Бургас и задължаването й да 

представи социален доклад  е бил отменен и ходът по съществото на гр.д. № 

8261/2010г.  

 С оглед изложеното, препоръчително е по-задълбочено предварително 

проучване на доказателствения материал, а след като са дадени указания на страните, 

да се проследи докрай изпълнението им. 

 

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

а. заповедни производства –  

   Проверени бяха ч.гр.дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, образувани по 

заявления за издаване на заповед за изпълнение:  

- гр.дело № 8940/2011г., гр. дело № 10683/2012г., гр. дело № 756/2013г., на 

доклад на съдия Р. Кирякова; 

- гр.дело № 8698/2012г., гр. дело № 8721/2012г., гр. дело № 328/2013г., на 

доклад на съдия М. Маринова; 

- гр. дело № 481/2013г., гр. дело № 53/2011г., гр. дело № 647/2013г., на доклад 

на съдия Д. Йорданова; 

- гр. дело № 64472012г., гр. дело № 10048/2012г., гр. дело № 1086/2013г., на 

доклад на съдия Н. Ковачева; 
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- гр. дело № 842/2011г., гр. дело № 10290/2012г., гр. дело № 5315/2012г., на 

доклад на съдия В. Кърпичева; 

 - гр. дело № 6085/2012г., гр. дело № 5769/2012г., гр. дело № 774/2013г., на 

доклад на съдия Е. Кралева; 

- гр. дело № 105/2011г., гр. дело № 1110/2012г., гр. дело № 3740/2012г., на 

доклад на съдия А. Щерева; 

 - гр. дело № 6624/2012г., гр. дело № 311/2013г., гр. дело № 1414/2013г., на 

доклад на съдия К.Кунчев; 

- гр. дело № 6910/2012г., гр. дело № 804/2012г., гр. дело № 2892/2010г., на 

доклад на съдия Д.Николова; 

 - гр. дело № 2012/2011г., гр. дело № 2342/2012г., гр. дело № 274/2013г., на 

доклад на съдия С.Янева; 

- гр. дело № 3278/2012г., гр. дело № 3488/2012г., гр. дело № 3416/2012г., на 

доклад на съдия Г.Грънчев; 

 - гр. дело № 913/2011г., гр. дело № 8510/2012г., гр. дело № 193/2013г., на 

доклад на съдия И Мавродиева; 

- гр. дело № 216/2011г., гр. дело № 8351/2012г., гр. дело № 570/2013г., на 

доклад на съдия И.Дечев; 

 - гр. дело № 2740/2012г., гр. дело № 3258/2012г., гр. дело № 3588/2012г., на 

доклад на съдия Д.Димитров; 

- гр. дело № 351/2013г., гр. дело № 6783/2012г., гр. дело № 2306/2012г., на 

доклад на съдия П. Атанасов; 

 - гр. дело № 7283/2011г., гр. дело № 9149/2012г., гр. дело № 29773426/2013г., 

на доклад на съдия А. Радев; 

- гр. дело № 4917/2012г., гр. дело № 3712/2012г., гр. дело № 4217/2012г., на 

доклад на съдия М.Стаматов; 

 - гр. дело № 1052/2011г., гр. дело № 7161/2011г., на доклад на съдия Пл. 

Върбанова; 

- гр. дело № 755/2013г., гр. дело № 7426/2012г., гр. дело № 596/2013г., на 

доклад на съдия Д. Кирязова; 

 - гр. дело № 10386/2012г., гр. дело № 10319/2012г., гр. дело № 400/2013г., на 

доклад на съдия Н. Гемеджиев; 

- гр. дело № 9445/2012г., гр. дело № 108/2012г., гр. дело № 669/2013г., на 

доклад на съдия Р. ПРеткова; 

 - гр. дело № 5311/2011г., гр. дело № 1240/2013г., гр. дело № 2605/2013г., на 

доклад на съдия М. Аханаджиян. 

 

По делата, образувани по реда на Глава тридесет и седма Заповедно 

производство на ГПК, е спазена нормата на чл. 46, ал.1 ПАРОАВАС – делата са 

образувани в деня на постъпване на заявленията в съда и по изключение, на 

следващия ден. Съдът е разглеждал заявленията в разпоредително заседание и е 

издавал заповеди за изпълнение в законоустановения тридневен срок по чл. 411, ал.2 

ГПК, а  по част от делата и след срока. Установи се, че по някои дела не е спазен 
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тридневния срок, тъй като поради отвод или отсъствие на съдията се е наложило 

преразпределение на делото или  поради изпълнение на указанията за отстраняване 

на нередности по заявлението.  

 Спазвана е разпоредбата на чл. 418, ал.2 от ГПК, според която съдът издава 

изпълнителен лист, след като провери дали документът е редовен от външна страна и 

удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. За издаването на 

изпълнителен лист е правена надлежна бележка върху актовете, според чл. 406, ал.3 

ГПК.  

б. обезпечения по чл. 390 ГПК –  
 За 2011 г. образуваните дела по молби за обезпечение на бъдещи искове са 128 

бр., за 2012г. – 88 бр. и за периода м. януари – м. май 2013г. – 40 бр. 

На случаен принцип бяха проверени частни граждански дела по състави, както 

следва: 

- на доклад на съдия Невена Ковачева: 

 ч.гр.д. № 5403/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на подаване на молбата. Определена е датата, 

от която тече едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове – „от датата на 

връчване на настоящото определение”. В посочения от съда едномесечен срок, по 

делото е представена предявената искова молба. 

ч.гр.д. № 4609/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на подаване на молбата. Определена е датата, 

от която тече едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове – „от датата на 

връчване на настоящото определение”.  По искане на молителя, съдът е отменил 

допуснатото обезпечение, на основание чл. 402, ал.1 ГПК.  

ч.гр.д. № 3783/2013 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Определена е датата, от 

която тече едномесечен срок за предявяване на иска – „от датата на връчване на 

настоящото определение”. Съобщението е връчено на молителя на 20.05.2013г. и в 

момента на проверката тече едномесечния срок за предявяване на бъдещия иск.  

- на доклад на съдия Силвия Петрова: 

 ч.гр.д. № 1894/2011 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на подаване на молбата. Определен е 

началният момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на бъдещите 

искове – „считано от връчване на настоящото определение”.  В посочения от съда 

едномесечен срок, по делото е представена предявената искова молба. 

 ч.гр.д. № 1583/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на постъпване на молбата в РС-Бургас, 

изпратена по подсъдност от РС- Айтос. Определен е началният момент, от който тече 

едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове – „считано от връчване на 

настоящото определение”. Служебно е отменено допуснатото обезпечение, на 

основание чл.390, ал.2 от ГПК. 
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 ч.гр.д. № 471/2013 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Определен е началният 

момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на иска – „считано от 

връчване на настоящото определение”. В посочения от съда едномесечен срок, по 

делото е представена предявената искова молба. 

- на доклад на съдия Калин Кунчев: 

ч.гр.д. № 10911/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Определен е началният 

момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове – 

„считано от съобщаване на настоящото определение или от получаване на 

обезпечителната заповед”. На основание чл. 402, ал.2 ГПК, съдът е отменил 

допуснатото обезпечение.  

ч.гр.д. № 2840/2013 г. – С определение, постановено в деня на постъпване на 

молбата в РС-Бургас, съдът е оставил без уважение искането да бъде допуснато 

обезпечение на бъдещ иск, тъй като искът не е индивидуализиран, не са представени 

писмени доказателства за вероятната основателност на иска, липсва и доказателство 

за собственост на недвижим имот, чиято възбрана се иска като обезпечителна мярка. 

Определението не е обжалвано и е влязло в законна сила. 

 ч.гр.д. № 3290/2013 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на подаване на молбата. Определен е 

началният момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на бъдещите 

искове – „считано от съобщаване на настоящото определение или от получаване на 

обезпечителната заповед”. Съобщението е връчено на молителя на 23.04.2013г. и в 

посочения от съда едномесечен срок, по делото е представена предявената искова 

молба. 

- на доклад на съдия Светлана Янева: 

ч.гр.д. № 5807/2012 г. – С определение, постановено в деня на постъпване на 

молбата в РС-Бургас, съдът е оставил без уважение искането да бъде допуснато 

обезпечение на бъдещ иск. Определението не е обжалвано и е влязло в законна сила. 

ч.гр.д. № 10630/2012 г. – Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на подаване на молбата. Допуснатата 

обезпечителната мярка е запор върху банковите сметки на длъжника, до размера на 

бъдещите искове. Определен е началният момент, от който тече двуседмичния срок 

за предявяване на бъдещите искове – „считано от датата на връчване на настоящото 

определение”. Съобщението е връчено на молителя на 28.12.2012г. и с определение 

от 18.01.2013г., съдът е отменил допуснатото обезпечение, на основание чл. 390, ал.3 

ГПК. В предвидения едноседмичен срок, е подадена въззивна частна жалба, по която 

състав на ОС-Бургас се е произнесъл с окончателно определение, като е потвърдил 

определението на първоинстанционния съд. 

 ч.гр.д. № 968/2013 г. – С определение, постановено на следващия ден след 

постъпване на молбата в РС-Бургас, съдът е оставил без уважение молбата за 
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допускане обезпечение на бъдещ иск, след като е съобразил, че същата е 

неоснователна. Определението не е обжалвано и е влязло в законна сила. 

- на доклад на съдия Райна Кирякова: 

ч.гр.д. № 8829/2011 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Допуснатата 

обезпечителната мярка е запор върху банковите сметки на длъжника, до размера на 

главния иск. Определен е началният момент, от който тече тридесетдневния  срок за 

предявяване на бъдещите искове – „от съобщението за настоящия съдебен акт”. В 

посочения от съда едномесечен срок, по делото е представена предявената искова 

молба. 

ч.гр.д. № 620/2012 г. – Съдът не е отхвърлил искането на молителя, а с 

разпореждане от деня на постъпване на молбата в РС-Бургас - 25.01.2012г., е оставил 

без движение производството и е задължил молителя в 7 дневен срок от съобщението 

да конкретизира бъдещия иск, като го индивидуализира, за да се прецени неговата 

допустимост и подсъдност; да посочи и представи доказателства за цената на имота, 

върху който се иска допускането на възбраната; указано е на бъдещия ищец, че 

съобразно обстоятелствата по делото не се касае за разваляне на договор, тъй като по 

него той е трето лице; задължен е бъдещият ищец да поясни какъв е привидният 

договор, за който твърди, че е нищожен и коя е прикритата с него сделка, 

разпоредено е и да се издадат исканите съдебни удостоверения за издаване на скица 

и удостоверение за данъчна оценка на имота. Съобщението е връчено на 25.01.2012г. 

С ново разпореждане от 07.02.2012г. съдия Кирякова е задължила молителя в нов 7-

дневен срок от съобщението да изпълни разпореждането на съда от 25.01.2012г., като 

при последващо неизпълнение производството ще бъде прекратено. Съобщението е 

върнато в цялост, с отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес. С второ 

разпореждане от 13.02.2012г., съдът е указал отново да се връчи на молителя, с 

указания и за връчителя. Съобщението е върнато в цялост, с отбелязване, че лицето 

не е открито на адреса и с определение от 26.03.2012г., производството по делото е 

прекратено. 

ч.гр.д. № 371/2013 г. – С определение, постановено в деня на постъпване на 

молбата в РС-Бургас, съдът е отхвърлил искането за допускане обезпечение на бъдещ 

иск, като неоснователно. Определението не е обжалвано и е влязло в законна сила. 

- на доклад на съдия Иван Дечев: 

ч.гр.д. № 5061/2011 г. – С определение, постановено в деня на постъпване на 

молбата в РС-Бургас, съдът е отхвърлил искането за допускане обезпечение на бъдещ 

иск, като неоснователно. Определението не е обжалвано и е влязло в законна сила. 

ч.гр.д. № 7676/2012 г. – С разпореждане в деня на подаване на молбата, съдът е 

оставил производството без движение, с указание молителят в едноседмичен срок да 

представи скица и данъчна оценка на имотите, върху които иска налагане на 

възбрана. Съобщението е връчено на 25.09.2012г. и указанията са изпълнени с молба 

от 27.09.2012г. С определение от 28.09.2012г. е допуснато обезпечение на бъдещите 

искове. Определен е началният момент, от който тече едномесечен срок за 
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предявяване на бъдещия иск – „считано от получаване на настоящото определение”. 

Съобщението е връчено на молителя на 04.10.2013г. и в посочения от съда 

едномесечен срок, по делото е представена предявената искова молба. 

ч.гр.д. № 2557/2013 г. – С разпореждане в деня на подаване на молбата, съдът е 

оставил производството без движение, с указание за заплащане на държавна такса в 

размер на 40 лв. Указанието е изпълнено с молба от 11.04.2013г. и с определение от 

12.04.2013г., съдът е отхвърлил искането като неоснователно. 

- на доклад на съдия Асен Радев: 

ч.гр.д. № 7005/2011 г. – С определение, постановено в деня на постъпване на 

молбата в РС-Бургас, съдът е отхвърлил молбата за допускане обезпечение на бъдещ 

иск, като неоснователна. Определението не е обжалвано и е влязло в законна сила. 

ч.гр.д. № 527/2012 г. – С определение, постановено на следващия ден от 

постъпване на молбата в РС-Бургас, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез 

спиране на изпълнението по изпълнително дело след представяне на парична 

гаранция в размер на 600 лв. Определен е началният момент, от който тече 

едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове – „считано от датата на 

връчване на настоящото определение”. В посочения от съда едномесечен срок, по 

делото е представена предявената искова молба. 

ч.гр.д. № 1301/2013 г. – Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Определен е началният 

момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск – „считано 

от датата на връчване на настоящото определение”. С определение от 29.03.2013г., 

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

- на доклад на съдия Дарина Николова:  

ч.гр.д. № 797/2012 г. – С определение, постановено в деня на постъпване на 

молбата в РС-Бургас, съдът е отхвърлил искането за допускане обезпечение на бъдещ 

иск, като неоснователно. Определението не е обжалвано и е влязло в законна сила. 

ч.гр.д. № 487/2013 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на постъпване на молбата в РС-Бургас. 

Определен е началният момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск – „считано от датата на връчване на настоящото определение”. С 

определение от 21.05.2013г. е отменено допуснатото обезпечение, по искане на 

молителя, с оглед уредените извънсъдебно взаимоотношения. 

ч.гр.д. № 4088/2013 г. – С определение, постановено в деня на постъпване на 

молбата в РС-Бургас, е оставено без уважение искането за допускане обезпечение на 

бъдещ иск. Съдът намира, че молбата е неоснователна, след като е съобразил, че 

разпоредбата на чл. 395, ал. 2 ГПК изисква незабавно произнасяне, а в случая не е 

налице възможност за оставяне на производството без движение, с указания за 

представяне на доказателства за недвижимия имот. Определението не е обжалвано и 

е влязло в законна сила. 
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- на доклад на съдия Диляна Йорданова:  

 ч.гр.д. № 2533/2011 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено на следващия ден, след подаване на молбата в съда. 

Определен е началният момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск – „считано от датата на получаване на обезпечителната заповед”.  

Определена е гаранция в размер на 375 лв., платена от молителя на 01.04.2011г., след 

което е издадена обезпечителна заповед. С молба от 29.04.2011г. (в определения 

едномесечен срок) е депозирана исковата молба. 

ч.гр.д. № 162/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата в съда. Определен е 

началният момент, от който тече двуседмичния срок за предявяване на бъдещия иск 

– „считано от съобщаването на настоящото определение”.  Определена е гаранция в 

размер на 988 лв., платена от молителя, след което е издадена обезпечителна заповед. 

С молба от 27.01.2012г. е депозирана исковата молба. С последваща молба от 

24.01.2013г. е представено копие от влязло в сила решение по заведения иск и с 

определение от 25.01.2013г. допуснатото обезпечение е отменено и е освободена 

внесената гаранция. 

 ч.гр.д. № 477/2013 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата в съда. Определен е 

началният момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск – 

„считано от съобщаване на определението на молителя”.  Определена е гаранция в 

размер на 986лв., платена от молителя, след което е издадена обезпечителна заповед. 

С определение от 11.03.2013г. е отменено допуснатото обезпечение, на основание чл. 

403 ГПК. 

- на доклад на съдия Магдалена Маринова:  

ч.гр.д. № 5964/2011 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено на следващия ден, след подаване на молбата в съда. Не е 

определен началният момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск.  След внасяне на гаранция от молителя, е издадена обезпечителната 

заповед. С молба от 17.08.2011г. е депозирана исковата молба. С последваща молба 

от 07.02.2012г. е представено копие от влязло в сила решение по предявения иск и с 

определение от 15.03.2012г. допуснатото обезпечение е отменено и е освободена 

внесената гаранция. 

ч.гр.д. № 387/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено на следващия ден, след подаване на молбата в съда. Не е 

определен началният момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск. След внасяне на гаранция от молителя, е издадена обезпечителната 

заповед. С молба от 06.03.2012г. е депозирана исковата молба.  

ч.гр.д. № 2641/2013 г. - Съдът не е отхвърлил искането на молителя, а с 

разпореждане от деня, следващ деня на подаване на молбата в РС-Бургас – 

05.04.2013г., е указал да се издаде съдебно удостоверение за получаване на скица на 

имотите, индивидуализирани в молбата, както и в седемдневен срок молителят да 
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представи доказателства за установяване стойността на имотите. Молителят е 

уведомен на 12.04.2013г. и същият ден е депозирал молба, с искане за съдебно 

удостоверение за представяне на удостоверение за данъчна оценка на имотите, върху 

които се иска налагане на възбрана. Съдът е указал да се издаде исканото 

удостоверение и същото е издадено. С молба от 19.04.2013г. молителят е поискал 

удължаване на срока с три седмици, поради обективни пречки за снабдяване със 

скица и с удостоверение за данъчна оценка, която е уважена от съда с разпореждане 

от 22.04.2013г. Поредната молба за удължаване на срока с още две седмици е от 

10.05.2013г. и съдът с определение в з.з. от 15.05.2013г. е удължил за втори път срока 

за представяне на скица и данъчна оценка на имотите с две седмици. Трета молба за 

удължаване на срока с две седмици е подадена на 27.05.2013г. С определение от 

07.06.2013г. е отхвърлена молбата за обезпечение на бъдещ иск и съобщение е 

изпратено на молителя на 07.06.2013г. 

- на доклад на съдия Ивайло Иванов:  

ч.гр.д. № 8229/2011 г. – С определение, постановено в деня на постъпване на 

молбата в РС-Бургас, съдът е отхвърлил искането за допускане обезпечение на бъдещ 

иск, като неоснователно. Определението не е обжалвано и е влязло в законна сила. 

ч.гр.д. № 11653/2011 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на постъпване на молбата в РС-Бургас – 

15.12.2011г. Определен е началният момент, от който тече едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск – „считано от датата на връчване на настоящото 

определение”. Съобщението е подписано от молителя на 19.12.2011г. и едва на  

20.04.2012г., с определение в з.з., е отменено допуснатото обезпечение, тъй като не 

са представени доказателства за предявен иск. 

ч.гр.д. № 1309/2012 г. – Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на постъпване на молбата в РС-Бургас – 

14.02.2012г. Определен е началният момент, от който тече едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск – „считано от датата на връчване на настоящото 

определение”. В посочения от съда едномесечен срок, по делото е представена 

предявената искова молба. 

- на доклад на съдия Ивелина Мавродиева:  

ч.гр.д. № 1048/2011 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата в РС-Бургас. Определен е 

началният момент, от който тече двадесетдневния срок за предявяване на бъдещия 

иск – „считано от датата на получаване на копие от настоящото определение”.  

Определена е гаранция в размер на 720 лв., платена от молителя, след което е 

издадена обезпечителна заповед. Съобщението, с копие от определението е връчено 

на молителя на 09.02.2011г. По разпореждане от 17.03.2011г. на съдията-докладчик, е 

направена служебна проверка дали между същите страни е заведено дело в РС-

Бургас и от приложената по делото служебна справка от 18.03.2011г. е видно, че по 

предявения облигационен иск е образувано гр. дело № 2144/2011г. по описа на съда. 
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След представяне на влязло в сила решение по образуваното гражданско дело, съдът 

с разпореждане от 14.06.2012г. е освободил внесената гаранция. 

ч.гр.д. № 2836/2013 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата в съда. Определен е 

началният момент, от който тече едномесечния срок за предявяване на бъдещия иск – 

„считано от датата на получаване на копие от настоящото определение”.  Определена 

е гаранция в размер на 2000 лв., платена от молителя, след което е издадена 

обезпечителна заповед. Съобщението е връчено на молителя на 17.04.2013г. и с 

молба от 07.05.2013г. е депозирана исковата молба, предявена пред РС-Ямбол.  

ч.гр.д. № 10655/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата в съда. Определен е 

началният момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск – 

„считано от получаване на копие от настоящото определение”. Допуснатото 

обезпечение е „спиране от движение на лек автомобил Фиат Скудо, след внасяне на 

гаранция в размер на 600 лв. Молителят е уведомен чрез пълномощник на 

28.12.2012г., но не са представени доказателства за внесена гаранция, съответно не е 

издадена обезпечителна заповед. По разпореждане на съда от 06.02.2013г., делото е 

внесено в архив.  

на доклад на съдия Радостина Петкова:  

ч.гр.д. № 10666/2011 г. – С определение, постановено в деня на постъпване на 

молбата в РС-Бургас, съдът е оставил без уважение искането за допускане 

обезпечение на бъдещ иск, като неоснователно. Определението е връчено на 

пълномощника на 07.12.2011г. , не е обжалвано и е влязло в законна сила. 

ч.гр.д. № 849/2012 г. – Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата в съда. Определен е 

началният момент, от който тече тридесетдневния срок за предявяване на бъдещия 

иск – „считано от датата на връчване на настоящото определение”. Съобщението е 

връчено на пълномощника на 27.04.2012г. и с определение от 05.06.2012г. 

допуснатото обезпечение е отменено, на основание чл. 390, ал.3 ГПК. 

ч.гр.д. № 3654/2013 г. – Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата в съда. Определен е 

началният момент, от който тече 14-дневния срок за предявяване на бъдещия иск – 

„считано от датата на връчване на настоящото определение”. Съобщението е връчено 

лично на молителя на 15.05.2013г. и с молба от 30.05.2013г. е представена 

предявената искова молба. 

на доклад на съдия Панайот Атанасов:  

ч.гр.д. № 7693/2011 г. – Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата в съда. Определен е 5-

дневен срок за предявяване на бъдещия иск, без да е посочен начален момент, от 

който тече срока. Указано е 3 дни след изтичане на 5-дневния срок, молителят да 

представи по настоящото дело писмени доказателства за предявения иск. Определена 

е и парична гаранция в размер на 800 лв., след плащането на която е издадена 

обезпечителна заповед. В определения срок са представени доказателства за 
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предявен иск, а с молба от 06.06.2012г. по делото е депозирано влязло в сила 

решение по предявения иск, с молба за освобождаване на внесения депозит. С 

определение от 12.07.2012г. съдът е отменил допуснатото обезпечение и е освободил 

паричната гаранция. 

ч.гр.д. № 2558/2012 г. – Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата в съда. Определен е 5-

дневен срок за предявяване на бъдещия иск, без да е посочен начален момент, от 

който тече срока. Указано е 3 дни след изтичане на 5-дневния срок, молителят да 

представи по настоящото дело писмени доказателства за предявения иск. Определена 

е и парична гаранция в размер на 2000 лв., след плащането на която е издадена 

обезпечителна заповед. В определения срок са представени доказателства за 

предявен иск. 

ч.гр.д. № 2173/2013 г. – Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата в съда. Определен е 

едноседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, без да е посочен начален момент, 

от който тече срока. Указано е 3 дни след изтичане на едноседмичния срок, 

молителят да представи по настоящото дело писмени доказателства за предявения 

иск. Определена е и парична гаранция в размер на 2500 лв., след плащането на която 

е издадена обезпечителна заповед. В определения срок са представени доказателства 

за предявен иск. 

на доклад на съдия Валентина Кърпичева:  

ч.гр.д. № 12042/2011 г. – Първоначално, с разпореждане в з.з. от деня на 

подаване на молбата в РС-Бургас, съдът е оставил производството без движение, с 

указание в десетдневен срок да представи актуална данъчна оценка и кадастрална 

карта на имота, който ще служи за обезпечение. Съобщението е връчено на 

пълномощник на молителя на 03.01.2012г., с молба от 04.01.2012г. са искани две 

съдебни удостоверения, издадени от съда на 05.01.2012г. С молба от 12.01.2012г. са 

представени скица и данъчна оценка на имота. С определение от 13.01.2012г. е 

допуснато обезпечение на бъдещ иск, определен е 30 дневен срок за предявяването 

на иска, без да е посочено от кой момент тече посочения срок. Адвокатът е уведомен 

за определението и е получил обезпечителната заповед на 24.01.2012г. С молба от 

01.02.2012г. по делото са представени доказателства за предявения иск. 

ч.гр.д. № 10310/2012 г. – С разпореждане в з.з. от деня на подаване на молбата в 

РС-Бургас, съдът е оставил производството без движение, с указание за плащане на 

държавна такса в размер на 40 лв., за което пълномощникът е уведомен на 

10.12.2012г. Указанието е изпълнено на 11.12.2012г. и с определение от 11.12.2012г. 

е допуснато обезпечение на бъдещ иск. В определението не е посочен срок за 

предявяване на бъдещ иск, съгласно чл. 390, ал.2 ГПК. Определена е парична 

гаранция в размер на 400 лв. Определението е връчено на пълномощника на 

19.12.2012г. В същия ден по делото е депозирана молба, с която се иска съдът да 

наложи запор само върху част от сумата, с оглед настъпилото частично плащане, с 

искане размерът на определената гаранция да бъде намален. Молбата е оставена без 

разглеждане, с определение от 19.12.2012г, за което молителят е уведомен на 
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02.01.2013г. Определената гаранция не е внесена, не е издадена обезпечителна 

заповед, не са представени доказателства за предявен иск и определението не е 

отменено. 

ч.гр.д. № 1112/2013 г. – Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата в съда. В определението не е 

посочен срок за предявяване на бъдещ иск, съгласно чл. 390, ал.2 ГПК. Определена е 

парична гаранция в размер на 900 лв., след заплащането на която е издадена 

обезпечителна заповед. Определението е връчено на пълномощника на 19.02.2013г. и 

с молба от 20.03.2013г. са депозирани доказателства за предявения иск. С молба от 

07.06.2013г. молителят е поискал освобождаване на платената гаранция, поради 

постигнато нотариално заверено и представено по делото споразумение и по 

разпореждане на съда от 10.06.2013г. копие от молбата е изпратено на другата страна 

по споразумението, за становище. 

на доклад на съдия Елеонора Кралева: 

ч.гр.д. № 594/2011 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на подаване на молбата. Определена е датата, 

от която тече двуседмичен срок за предявяване на бъдещите искове – „считано от 

датата на получаване на обезпечителната заповед”. Внесена е определената от съда 

парична гаранция и е издадена опезпечителна заповед, получена от молителя на 

31.01.2011г. На 15.02.2011г. по делото е депозирана молба с доказателства за 

предявен иск. 

ч.гр.д. № 10309/2012 г. – С разпореждане в з.з. от деня на подаване на молбата 

в РС-Бургас, съдът е оставил производството без движение, с указание за плащане на 

държавна такса в размер на 40 лв., както и доказателства за представителна власт на 

адвоката, подписал молбата. Указанието е изпълнено на 11.12.2012г. и с определение 

от 12.12.2012г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск. Определен е 20 дневен срок за 

предявяване на бъдещия иск и парична гаранция в размер на 200 лв., след плащането 

на която да се издаде обезпечителна заповед. Гаранцията е платена и 

обезпечителната заповед е получена на 20.12.2012г. С определение от 21.02.2013г. 

допуснатото обезпечение е отменено и гаранцията  е освободена, на основание чл. 

402 и ч. 403, ал.2 ГПК. 

        ч.гр.д. № 362/2013 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Определена е датата, от 

която тече двадесетдневния срок за предявяване на бъдещия иск – „считано от датата 

на връчване на настоящото определение”.  Определена е парична гаранция в размер 

на 200 лв., след плащането на която е издадена обезпечителна заповед. С молба от 

18.02.2013г. са представени доказателства за предявен иск. 

- на доклад на съдия Чавдар Димитров: 

ч.гр.д. № 1894/2011 г. – С определение в з.з. от деня на подаване на молбата в 

РС-Бургас, същата е оставена без уважение. Определението не е обжалвано и е 

влязло в сила. 
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ч.гр.д. № 12063/2011 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на постъпване на молбата в съда. Определен е 

началният момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск – 

„считано от датата на получаване на уведомление за настоящото определение”. 

Определена е парична гаранция в размер на 600лв., след заплащането на която е 

издадена обезпечителна заповед. С определение от 06.07.2012г. внесената гаранция е 

освободена, по искане на молителя. 

- на доклад на съдия Мартин Стаматов: 

ч.гр.д. № 5574/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на постъпване на молбата в съда. Определен е 

началният момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск – 

„считано от датата на връчване на настоящото определение”. Определена е парична 

гаранция в размер на 2000 лв., след заплащането на която е издадена обезпечителна 

заповед. С определение от 11.06.2012г. е отменено допуснатото обезпечение, на 

основание чл. 402, ал.2 ГПК. 

ч.гр.д. № 5416/2012 г. – С определение в з.з. от деня на подаване на молбата в 

РС-Бургас, съдът е отхвърлил същата, като неоснователна. Определението не е 

обжалвано и е влязло в сила. 

 

При проверката бе констатирано, че съдебните актове са постановени в срока по 

чл. 395, ал.2 ГПК– в деня на подаването на молбата. Изследвани са кумулативно-

дадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК . В повечето 

случаи е определян едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, но бе 

констатирано и по-кратък срок – 20 дни, 2 седмици, дори 5 дни за предявяване на 

бъдещ иск.  

С определение в з.з. съдът на основание чл. 390, ал.3 ГПК е отменял 

допуснатото обезпечение, поради непредставено доказателство за предявен иск в 

посочения срок ( пр.- ч.гр. дело № 10630/2012г.). 

Проверяващият екип констатира противоречива съдебна практика при 

определяне на началния момент, от който започва да тече определения от съда срок 

за предявяване на бъдещия иск:  

съдия Н. Ковачева, съдия С. Петрова, съдия С. Янева, съдия И. Денчев, съдия А. 

Радев, съдия Д. Николова, съдия И. Иванов, съдия И. Мавродиева, съдия Р. Петкова, 

съдия М. Стаматов определят началния момент, от който започва да тече срок за 

предявяване на бъдещ иск - „считано от датата на връчване на настоящото 

определение”; 

- съдия Е. Кралева - „считано от датата на получаване на обезпечителната 

заповед” и „считано от датата на връчване на настоящото определение”;  

- съдия Д. Йорданова – „считано от датата на получаване на обезпечителната 

заповед” и „считано от съобщаването на настоящото определение”; 
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- съдия Р. Кирякова и съдия Ч. Димитров - „от съобщението за настоящия 

съдебен акт”, „считано от датата на получаване на уведомление за настоящото 

определение”;  

 - съдия К. Кунчев -  „считано от съобщаване на настоящото определение или от 

получаване на обезпечителната заповед”; 

По дела на доклад на съдия М. Маринова и съдия П. Атанасов се установи, че 

не е определен началния момент, от който тече срок за предявяване на бъдещия иск. 

По две от проверените дела на доклад на съдия Кърпичева, не е посочен срок за 

предявяване на бъдещ иск, съгласно чл. 390, ал.2 ГПК, а по третото дело не е 

определен и начален момент, от който тече срок за предявяване на бъдещ иск. 

Проверяващият екип счита за уместно да препоръча на съдиите в РС – Бургас на 

общо събрание да обсъдят обезпечителното производство и конкретно различната си 

съдебна практиката по отношение определянето на началния момент, от който 

започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск и да приемат решение за 

уеднаквяването й.  

 

                    ОТСРОЧЕНИ ЦЕЛИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Отсрочените цели съдебни заседания за 2011г., 2012г. и за периода от 

01.01.2013г. до 07.06.2013г., са както следва: 

 
Дата на 

съдебното заседание 

№ и предмет на 

делата 

Съдия 

докладчик 

Причини

те за отлагане 

Дата на 

следващо 

съдебно 

заседание 

04.10.2011г 5594/2011 г.  

3849/2011г.  

3907/2011г.  

3125/2011г.  

1801/2011г.  

4236/2011г.  

4771/2011г.  

5749/2011г.  

34/2011г.  

3943/2011г.  

4612/2011г.  

Валентина 

Кърпичева VIII 

гр.състав 

Отпуск поради 

лични 

медицински 

причини 

 

27.09.20

11г. 

 

 

20.10.2011г.  3712/2011г.      

4320/2011г.  

3864/2011г.  

3083/2011г.  

2116/2011г. 

2328/2011г. 

165/2008г. 

Валентина 

Кърпичева VIII 

гр.състав 

Лични 

медицински 

причини 

06.10.2011г. 

 

 

25.10.2011г. 9893/2010г.  

5973/2011г.  

5966/2011г.  

36/2011г.  

4936/2011г.  

6296/2011г.  

5379/2011г.  

4886/2011г.  

Валентина 

Кърпичева VIII 

гр.състав 

Лични 

медицински 

причини 

07.10.2011г. 
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6465/2011г.  

27.10.2011г. 5510/2011г.  

3834/2011г. 

5713/2011г.  

5850/2011г.  

6923/2011г.  

4268/2011г.  

5474/2011г.  

Валентина 

Кърпичева VIII 

гр.състав 

Лични 

медицински 

причини 

13.10.2011г. 

 

 

15.11.2011г. 11153/2010г.  

2155/2011г.  

3361/2011г.  

          4394/2008г.                             

          1905/2011г.     

          10336/2010г.    

          3779/2009г.  

          7271/2011г.  

Валентина 

Кърпичева VIII 

гр.състав 

Лични 

медицински 

причини 

01.11.2011г. 

 

 

17.11.2011г. 5966/2011г.  

36/2011г.  

4320/2011г.  

4939/2011г. 

Валентина 

Кърпичева VIII 

гр.състав 

Лични 

медицински 

причини 

03.11.2011г. 

 

18.11.2011г. 625/2011г.  

1611/2011г.  

Асен Радев 

XXXVII гр.състав 

Участие в 

ангажиран 

наказателен 

състав в БОС по 

внохд 703/2011 

г., Заповед № 

739/27.10.2011г 

21.11.2011г. 

 

 

30.04.2012г. 11105/2010 г.   

9632/2011г.  

504/2012г.  

2378/2003г.  

 

Панайот Атанасов 

VII гр.състав 

30.04.2012г. - 

обявен за 

неработен ден 

09.05.2012г. 

 

 

14.05.2012г. 

30.04.2012г.  6536/2011г.   

10980/2011г.  

Димана Кирязова 

X гр.състав 

30.04.2012г. е 

обявен за 

неработен ден 

07.05.2012г. 

 

 

 

30.04.2012г. 2936/2012г.  

2207/2012г.  

1547/2012г.  

403/2012г.  

Асен Радев 

XXXVII гр.състав 

30.04.2012г. е 

обявен за 

неработен ден 

07.05.2012г. 

 

 

 

07.09.2012г. 70/2012г.  

2520/2012 г. 

1547/2012г.  

11649/2011г.  

1981/2012г.  

1997/2012г.  

1993/2012.  

Асен Радев 

XXXVII гр.състав 

07.09.2012г. е 

обявен за 

неработен ден 

10.09.2012г. 

 

 

30.01.2013 год.  289/2012 г.  

7043/2012 г.  

75/2013г.  

11753/2011г.    

6700/2012г.  

 

М. Маринова 

III граждански 

състав 

заповед №54 от 

30.01.2013г. за 

отсрочване с.з. -

сигнал за 

взривно 

устройство и 

чл.56 от ГПК 

 

13.02.2013 

 

04.03.2013 

 

20.02.2013 

20.02.2013 

06.03.2013 

20.02.2013 
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30.01.2013 год. 7314/2011 г.  

4820/2012г.  

6001/2012 г.  

8752/2012г.  

3216/2012г.  

9191/2012г.  

8492/2012г.  

П. Атанасов  VII 

граждански 

състав 

заповед №54 от 

30.01.2013г. за 

отсрочване с.з. -

сигнал за 

взривно 

устройство и 

чл.56 от ГПК 

27.02.2013 

20.02.2013 

18.02.2013 

20.02.2013 

20.02.2013 

20.02.2013 

18.02.2013 

30.01.2013 5245/2012г.  

5151/2012г.  

9448/2012г.  

5135/2012г.  

7466/2012г 

5529/2012г.  

6623/2012г.  

9626/2012г 

1941/2012г.  

6528/2012г.  

5644/2010г.  

Д. Кирязова X 

граждански 

състав 

 

заповед №54 от 

30.01.2013г. за 

отсрочване с.з. -

сигнал за 

взривно 

устройство и 

чл.56 от ГПК 

 

04.03.2013 

 

04.03.2013 

04.03.2013 

04.03.2013 

    

04.03.2013 

 

27.03.2013 

 

13.03.2013 

13.03.2013 

06.03.2013 

06.02.2013 

06.03.2013 

30.01.2013г 6891/2012г.  

8802/2012г.  

 

С. Петрова XVI 

граждански 

състав 

заповед №54 от 

30.01.2013г. за 

отсрочване с.з. -

сигнал за 

взривно 

устройство и 

чл.56 от ГПК 

27.02.2013 

 

13.02.2013 

30.01.2013г. 7374/2012г. 

 8028/2012г  

7956/2012г  

8540/2012  

8074/2012г.  

106/2013г.  

7477/2012г.  

 

Н. Ковачева 

XXXVIII 

граждански иск 

заповед №54 от 

30.01.2013г. за 

отсрочване с.з. -

сигнал за 

взривно 

устройство и 

чл.56 от ГПК 

 

27.02.2013 

27.02.2013 

 

05.03.2013 

27.02.2013 

27.02.2013 

27.02.2013 

20.02.2013 

30.01.2013г. 7165/2012г.  

5227/2012г.  

6154/2012г.  

8393/2012г  

9181/2012г.  

4/2013г.  

38/2013г.  

К. Кунчев XL 

граждански 

състав 

заповед №54 от 

30.01.2013г. за 

отсрочване с.з. -

сигнал за 

взривно 

устройство и 

чл.56 от ГПК 

 

20.02.2013 

06.03.2013 

27.02.2013 

27.02.2013 

06.03.2013 

27.02.2013 

13.02.2013 

 

 

Проверката не констатира честа практика на отсрочване на цели съдебни 

заседания. Установените причини са били: сигнал за взривно устройство, решение на 

МС, според което съответния ден е обявен за неработен, както и поради ползван 

отпуск по медицински причини. Съдебното производство не е забавено, а в редица 

случаи, посочени по-горе, съответните дела са отсрочени за по-ранна дата. 
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ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 
 

        ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 2011г. – 819 броя 
 

                                                          РЕШЕНИЯ                            ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 
Обжалвани 

съд. актове 
Потвърдени Изменени Отменени 

Обжалв.  

с. актове 

  

Потвърдени 

 

Изменени 

 

Отменени 

Анна Щерева 26 13 9 4 21 18 0 3 

Асен Радев 0 0 0 0 4 4 0 0 

В. Кърпичева 52 36 11 5 11 7 1 3 

Георги Грънчев 0 0 0 0 0 0 0 0 

Георги Иванов 0 0 0 0 0 0 0 0 

Д. Николова 1 1 0 0 2 1 0 1 

Диана Ганева 0 0 0 0 0 0 0 0 

Д. Йорданова 26 23 2 1 13 10 0 3 

Д. Кирязова 34 25 4 5 21 16 3 2 

Е. Кралева 27 20 5 2 16 12 2 2 

И. Бъчваров 0 0 0 0 0 0 0 0 

И. Иванов 34 21 6 7 23 18 2 3 

Иван Дечев 30 20 8 2 14 10 2 2 

И. Мавродиева 40 28 10 2 16 12 1 3 

М. Маринова 41 21 9           11 25 15 2 8 

М. Яханаджиян 0 0 0 0 10 5 2 3 

П. Атанасов 42 25 9 8 21 16 1 4 

П. Върбанова 22 14 4 4 22 17 0 5 

Р. Петкова 10 8 2 0 17 16 0 1 

Райна Кирякова 33 21 10 2 24 12 4 8 

Светлана Янева 28 23 3 2 17 9 1 7 

Силвия Петрова 22 18 4 0 19 15 2 2 

С. Мутафчиев 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ч. Димитров 32 20 8 4 22 15 1 6 

Яна Колева 0 0 0 0 1 1 0 0 

ОБЩО 500 337 104 59 319 229 24 66 

 

ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 2012г. – 999 броя 

 

РЕШЕНИЯ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 
Обжалвани 

съд. актове 
Потвърдени Изменени Отменени 

Обж. съд. 

актове 
Потвърдени Изменени Отменени 

Анна Щерева 29 18 7 4 35 23 1 11 

Асен Радев 31 27 4 0 26 20 1 5 

В. Кърпичева 53 42 9 2 9 8 0 1 

Георги Грънчев 0 0 0 0 0 0 0 0 

Д. Николова 11 8 3 0 25 18 2 5 

Д. Йорданова 42 28 8 6 19 15 2 2 
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Д. Кирязова 46 28 13 5 33 22 3 8 

Д. Димитров 1 1 0 0 0 0 0 0 

Е. Кралева 25 17 7 1 23 20 1 2 

И. Иванов 36 24 6 6 5 5 0 0 

Иван Дечев 32 24 6 2 14 9 1 4 

И. Мавродиева 27 19 6 2 11 9 0 2 

Калин Кунчев 1 0 1 0 6 5 1 0 

М. Маринова 40 32 2 6 15 11 1 3 

М. Стаматов 2 1 1 0 12 5 0 7 

Н. Ковачева 4 1 2 1 11 7 1 3 

Н. Гемеджиев 0 0 0 0 0 0 0 0 

П. Атанасов 56 38 10 8 14 8 0 6 

Р. Петкова 55 48 2 5 24 16 2 6 

Райна Кирякова 53 28 15           10 16 10 0 6 

Светлана Янева 42 25 11 6 15 7 1 7 

Силвия Петрова 32 25 5 2 26 15 1           10 

Ч. Димитров 30 22 3 5 12 7 1 4 

Яна Колева 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 648 456 121 71 351 240 19 92 

 
ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 2013г. – 361 броя  

 

                                                РЕШЕНИЯ 
 

                                  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 
Обжалвани 

съд. актове 
Потвърдени Изменени Отменени 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърден

и 
Изменени Отменени 

Анна Щерева 9 5 2 2 11 6 2 3 

Асен Радев 26 13 9 4 7 5 1 1 

В. Кърпичева 19 14 2 3 2 2 0 0 

Д. Николова 12 8 4 0 9 6 1 2 

Д. Йорданова 15 12 3 0 4 4 0 0 

Д. Кирязова 18 13 3 2 7 5 1 1 

Е. Кралева 17 13 1 3 6 4 0 2 

Ивайло Иванов 2 2 0 0 0 0 0 0 

Иван Дечев 15 10 4 1 3 3 0 0 

И. Мавродиева 6 2 4 0 8 7 1 0 

Калин Кунчев 8 5 2 1 2 2 0 0 

М. Маринова 14 9 4 1 7 4 1 2 

М. Стаматов 0 0 0 0 1 1 0 0 

Н. Ковачева 9 9 0 0 8 5 1 2 

Н. Гемеджиев 0 0 0 0 1 1 0 0 

П. Атанасов 19 9 7 3 4 2 0 2 

П. Върбанова 1 1 0 0 0 0 0 0 

Р. Петкова 19 13 5 1 12 9 1 2 

Р. Кирякова 21 11 7 3 2 2 0 0 
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С. Янева 14 7 6 1 7 4 0 3 

Силвия Петрова 8 6 1 1 7 5 1 1 

Ч. Димитров 0 0 0 0 1 1 0 0 

ОБЩО: 252 162 64 26 109 78 10 21 

 

Видно от направената и предоставена справка, приложена към настоящия АКТ, 

относно проверка на актовете по реда на инстанционния контрол се констатира, че 

голяма част от тях не са обжалвани. От обжалваните съдебни актове, изцяло 

отменени от въззивната инстанция са сръвнително малък брой. Преобладаващи са 

потвърдените актове, което е показател за добро професионално ниво и 

допълнителен стимул за повишаване качеството на правораздаването в Районен съд-

Бургас. 
 

 

ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

 

ОБЩ БРОЙ ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО СЪДИИ 

И ПО ГОДИНИ 

 

1. Общ брой постановени решения по съдии за 2011г. 

 

 

Съдия-докладчик 

Брой 

постановени 

решения 

До 1 месец от  

датата на 

обявяване за 

решаване 

Между 1 и 3 

месеца  от датата 

на обявяване за 

решаване 

Над 3 месеца от  

датата на 

обявяване за 

решаване  

АННА И. ЩЕРЕВА 85 80 5 0 

АСЕН Т. РАДЕВ 53 52 1 0 

ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 169 156 13 0 

ДАРИНА К. НИКОЛОВА 33 33 0 0 

ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА 141 140 1 0 

ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 135 132 3 0 

ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 134 59 55 20 

ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 152 74 27 51 

ИВАН Г. ДЕЧЕВ 155 147 8 0 

ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 110 107 3 0 

МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 149 50 98 1 

ПАНАЙОТ С. АТАНАСОВ 152 152 0 0 

ПЛАМЕНА К. ВЪРБАНОВА 65 65 0 0 

РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 105 85 20 0 

РАЙНА К. КИРЯКОВА 149 140 9 0 

СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 145 97 48 0 

СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 126 109 17 0 

ЧАВДАР Д. ДИМИТРОВ 162 162 0 0 

ОБЩО 2220 1840 308 72 
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2. Общ брой постановени решения по съдии за 2012 г. 

 

Съдия-докладчик 

Брой 

постановени 

решения 

До 1 месец от  

датата на 

обявяване за 

решаване 

Между 1 и 3 

месеца  от датата 

на обявяване за 

решаване 

Над 3 месеца от  

датата на 

обявяване за 

решаване  

АННА И. ЩЕРЕВА 76 66 10 0 

АСЕН Т. РАДЕВ 144 86 58 0 

ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 151 135 16 0 

ДАРИНА К. НИКОЛОВА 127 113 14 0 

ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА 147 144 3 0 

ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 142 133 9 0 

ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ 3 3 0 0 

ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 127 44 82 1 

ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 53 36 15 2 

ИВАН Г. ДЕЧЕВ 138 129 9 0 

ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 124 110 14 0 

КАЛИН С. КУНЧЕВ 50 50 0 0 

МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 146 40 63 43 

МАРТИН С. СТАМАТОВ 16 16 0 0 

НЕВЕНА И. КОВАЧЕВА 57 53 4 0 

ПАНАЙОТ С. АТАНАСОВ 165 164 1 0 

РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 140 91 49 0 

РАЙНА К. КИРЯКОВА 158 157 1 0 

СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 163 111 52 0 

СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 105 88 17 0 

ЧАВДАР Д. ДИМИТРОВ 17 17 0 0 

ОБЩО 2249 1786 417 46 

 
3. Общ брой постановени решения по съдии за периода 1 януари 2013 – 07.06.2013г.  

 

Съдия-докладчик 

Брой 

постановени 

решения 

До 1 месец от  

датата на 

обявяване за 

решаване 

Между 1 и 3 

месеца  от датата 

на обявяване за 

решаване 

Над 3 месеца от  

датата на 

обявяване за 

решаване  

АННА И. ЩЕРЕВА 43 37 6 0 

АСЕН Т. РАДЕВ 63 59 4 0 

ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 64 60 4 0 

ДАРИНА К. НИКОЛОВА 54 53 1 0 

ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА 78 78 0 0 

ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 48 47 1 0 

ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 45 27 18 0 

ИВАН Г. ДЕЧЕВ 72 70 2 0 

ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 64 60 4 0 

КАЛИН С. КУНЧЕВ 64 64 0 0 

МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 72 63 9 0 

НЕВЕНА И. КОВАЧЕВА 60 60 0 0 

ПАНАЙОТ С. АТАНАСОВ 64 64 0 0 

РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 60 55 5 0 

РАЙНА К. КИРЯКОВА 56 56 0 0 

СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 57 44 13 0 

СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 5 5 0 0 

ОБЩО 969 902 67 0 
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При изчисляване на срока не са включени почивните и празничните дни.  

 

 

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ СЛЕД ЕДНОМЕСЕЧНИЯ СРОК 

 
- за 2011 година 

 

Номер 

Година 

Дата на която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Съдия 

докладчик 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

Забава в 

дни след 

изтичане 

на 30 

дневен 

срок в 

дни 

4843/2011 24.11.2011 АННА И. ЩЕРЕВА 17.01.2012 24 

10843/2010 21.03.2011 АННА И. ЩЕРЕВА 29.04.2011 9 

306/2011 21.03.2011 АННА И. ЩЕРЕВА 27.04.2011 7 

5278/2010 20.01.2011 АННА И. ЩЕРЕВА 23.02.2011 4 

8534/2010 20.01.2011 АННА И. ЩЕРЕВА 23.02.2011 4 

1611/2011 02.12.2011 АСЕН Т. РАДЕВ 06.01.2012 5 

11153/2010 01.11.2011 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 27.12.2011 26 

3361/2011 08.12.2011 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 25.01.2012 18 

6396/2011 15.12.2011 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 31.01.2012 17 

7017/2011 15.12.2011 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 30.01.2012 16 

6540/2011 13.12.2011 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 25.01.2012 13 

129/2011 24.03.2011 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 02.05.2011 9 

3748/2010 20.01.2011 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 25.02.2011 6 

4048/2010 18.01.2011 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 23.02.2011 6 

10649/2010 21.06.2011 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 27.07.2011 6 

5774/2010 16.06.2011 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 21.07.2011 5 

4916/2010 01.02.2011 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 07.03.2011 4 

8705/2010 25.01.2011 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 28.02.2011 4 

316/2011 21.04.2011 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 25.05.2011 4 

3058/2011 07.12.2011 ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА 13.01.2012 7 

5694/2010 07.11.2011 ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 16.12.2011 9 

7510/2011 21.09.2011 ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 29.10.2011 8 

283/2011 28.03.2011 ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 03.05.2011 6 

8049/2009 24.01.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 19.05.2011 85 

8428/2009 07.03.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 85 

1556/2010 24.01.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 19.05.2011 85 

5932/2010 07.03.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 85 

995/2010 07.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 29.07.2011 83 

10749/2010 11.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 01.08.2011 82 

5433/2010 31.01.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 19.05.2011 78 

5518/2010 14.03.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 78 

6945/2010 14.03.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 78 
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8431/2010 18.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 04.08.2011 78 

7475/2010 17.02.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 03.06.2011 76 

5202/2009 20.01.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 05.05.2011 75 

8647/2009 18.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 01.08.2011 75 

3867/2010 20.01.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 05.05.2011 75 

7479/2010 10.02.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 26.05.2011 75 

8499/2010 27.01.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 11.05.2011 74 

1918/2010 21.03.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 71 

5935/2010 21.03.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 71 

7223/2009 24.03.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 68 

1288/2010 28.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 01.08.2011 65 

9277/2010 02.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 02.08.2011 62 

5785/2010 31.03.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 61 

6779/2010 09.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 05.08.2011 58 

7949/2010 07.03.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 03.06.2011 58 

667/2011 02.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 29.07.2011 58 

6528/2010 14.03.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.06.2011 55 

6788/2010 07.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 54 

9722/2010 09.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 01.08.2011 54 

655/2011 07.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 54 

3735/2010 11.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 50 

10645/2010 11.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 50 

8773/2009 19.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 01.08.2011 44 

8093/2010 24.01.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 08.04.2011 44 

2679/2010 18.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 43 

9829/2010 27.01.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 08.04.2011 41 

10727/2010 27.01.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 08.04.2011 41 

2775/2011 10.10.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 20.12.2011 41 

1460/2010 20.01.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 31.03.2011 40 

10299/2010 26.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 01.08.2011 37 

4712/2011 10.10.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 15.12.2011 36 

7971/2010 26.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 29.07.2011 34 

1988/2011 13.10.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 13.12.2011 31 

5535/2010 24.01.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 25.03.2011 30 

1045/2011 03.10.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 02.12.2011 30 

7685/2010 31.01.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 31.03.2011 29 

7803/2010 02.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 29 

9772/2010 02.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 29 

2924/2011 02.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 29 

8588/2010 27.01.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 25.03.2011 27 

149/2011 09.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 22 

5473/2010 03.11.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 23.12.2011 20 

1566/2011 24.03.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 13.05.2011 20 

2031/2011 03.11.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 23.12.2011 20 
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6615/2011 27.10.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 16.12.2011 20 

6306/2010 29.09.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 17.11.2011 19 

7704/2010 12.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 19 

2628/2011 29.09.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 14.11.2011 16 

315/2011 02.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 16.06.2011 15 

10121/2010 31.03.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 13.05.2011 13 

10131/2010 21.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 03.06.2011 13 

10847/2010 28.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 10.06.2011 13 

420/2011 31.03.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 13.05.2011 13 

1271/2011 31.03.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 13.05.2011 13 

2028/2011 21.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 03.06.2011 13 

2640/2011 21.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 03.06.2011 13 

2878/2011 21.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 03.06.2011 13 

6603/2011 29.09.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 11.11.2011 13 

7324/2011 03.11.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 16.12.2011 13 

9933/2010 19.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 12 

922/2011 19.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 12 

6919/2011 03.10.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 11.11.2011 9 

2038/2011 07.04.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 13.05.2011 6 

8171/2011 27.10.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 02.12.2011 6 

8343/2011 27.10.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 02.12.2011 6 

7895/2010 26.05.2011 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.06.2011 5 

7260/2010 20.09.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 11.04.2012 174 

2899/2009 28.01.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 18.08.2011 172 

3545/2009 28.01.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 15.08.2011 169 

3983/2010 18.01.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 05.08.2011 169 

5366/2009 27.09.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 09.04.2012 165 

2306/2010 25.01.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 08.08.2011 165 

7503/2009 30.09.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 09.04.2012 162 

8487/2009 08.02.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 19.08.2011 162 

5986/2010 27.09.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 06.04.2012 162 

1939/2011 30.09.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 09.04.2012 162 

5931/2011 07.10.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 12.04.2012 158 

8355/2010 15.02.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 15.08.2011 151 

3407/2011 30.09.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 22.03.2012 144 

8457/2010 27.09.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 16.03.2012 141 

8468/2010 28.10.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 12.04.2012 137 

6112/2011 07.10.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 22.03.2012 137 

5540/2010 08.03.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 19.08.2011 134 

6717/2011 21.10.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 30.03.2012 131 

8166/2011 21.10.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 30.03.2012 131 

8336/2010 18.11.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 25.04.2012 129 

5979/2011 28.10.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 03.04.2012 128 

6552/2011 04.11.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 06.04.2012 124 
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2169/2011 11.11.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 11.04.2012 122 

6993/2011 11.11.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 11.04.2012 122 

7831/2011 18.11.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 18.04.2012 122 

4353/2010 08.03.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 05.08.2011 120 

6241/2011 11.11.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 03.04.2012 114 

6416/2011 11.11.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 03.04.2012 114 

6434/2011 18.11.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 10.04.2012 114 

6530/2010 15.02.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 30.06.2011 105 

3019/2009 02.12.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 11.04.2012 101 

10555/2010 02.12.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 11.04.2012 101 

1925/2010 18.01.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 25.05.2011 97 

9698/2011 16.12.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 19.04.2012 95 

8630/2011 02.12.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 04.04.2012 94 

9488/2011 16.12.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 18.04.2012 94 

4301/2010 09.12.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 10.04.2012 93 

6816/2011 09.12.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 05.04.2012 88 

6252/2010 18.03.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 13.07.2011 87 

7105/2011 09.12.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 03.04.2012 86 

2673/2010 25.01.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 19.05.2011 84 

7876/2011 16.12.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 06.04.2012 82 

7880/2011 16.12.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 06.04.2012 82 

9533/2011 09.12.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 30.03.2012 82 

6380/2011 14.10.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 02.02.2012 81 

6550/2011 16.12.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 05.04.2012 81 

5708/2010 14.01.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 04.05.2011 80 

2618/2010 21.01.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 04.05.2011 73 

6457/2009 10.05.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 19.08.2011 71 

1464/2011 28.10.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 02.02.2012 67 

9800/2011 02.12.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 08.03.2012 67 

1697/2010 29.04.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 27.07.2011 59 

11128/2010 08.02.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 04.05.2011 55 

116/2011 25.02.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 19.05.2011 53 

4023/2010 15.02.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 04.05.2011 48 

6929/2010 25.03.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 10.06.2011 47 

9655/2010 29.04.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 13.07.2011 45 

8916/2011 11.11.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 23.01.2012 43 

7875/2011 21.10.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 30.12.2011 40 

127/2011 08.02.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 13.04.2011 34 

3/2009 18.01.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 22.03.2011 33 

985/2010 27.05.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 28.07.2011 32 

7980/2010 18.03.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 19.05.2011 32 

7400/2010 14.01.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 16.03.2011 31 

304/2011 20.05.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 19.07.2011 30 

8860/2010 18.01.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 17.03.2011 28 
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8318/2011 28.10.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 21.12.2011 24 

6299/2010 19.04.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 10.06.2011 22 

7832/2011 14.10.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 30.11.2011 17 

7849/2011 14.10.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 30.11.2011 17 

6953/2010 15.02.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 31.03.2011 14 

6860/2011 27.09.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 09.11.2011 13 

29/2011 04.02.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 17.03.2011 11 

8460/2010 04.02.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 14.03.2011 8 

3353/2011 21.06.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 29.07.2011 8 

9560/2010 08.02.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 17.03.2011 7 

7889/2010 30.06.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 05.08.2011 6 

1229/2011 30.06.2011 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 05.08.2011 6 

658/2010 07.02.2011 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 30.03.2011 21 

11121/2010 19.09.2011 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 09.11.2011 21 

9550/2010 28.04.2011 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 16.06.2011 19 

5321/2010 28.03.2011 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 12.05.2011 15 

258/2011 07.04.2011 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 20.05.2011 13 

5874/2010 19.05.2011 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 30.06.2011 12 

3737/2010 21.11.2011 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 30.12.2011 9 

1740/2010 28.03.2011 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 05.05.2011 8 

6309/2010 31.05.2011 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 13.07.2011 13 

3842/2009 26.04.2011 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 01.06.2011 6 

3541/2010 20.01.2011 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 23.02.2011 4 

9898/2010 20.04.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 16.08.2011 88 

6173/2009 09.03.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.06.2011 62 

277/2010 21.11.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 21.02.2012 62 

755/2010 09.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.08.2011 62 

2533/2010 21.03.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 21.06.2011 62 

3984/2010 09.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.08.2011 62 

5454/2010 02.03.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 02.06.2011 62 

5910/2010 02.03.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 02.06.2011 62 

6832/2010 11.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 11.08.2011 62 

6868/2010 02.11.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 02.02.2012 62 

6897/2010 09.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.08.2011 62 

6948/2010 21.03.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 21.06.2011 62 

8169/2010 21.03.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 21.06.2011 62 

8694/2010 09.03.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.06.2011 62 

8983/2010 09.03.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.06.2011 62 

9932/2010 16.11.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 16.02.2012 62 

10725/2010 28.03.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 28.06.2011 62 

11065/2010 09.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.08.2011 62 

1350/2011 28.03.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 28.06.2011 62 

3148/2011 02.11.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 02.02.2012 62 

4697/2011 10.10.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 10.01.2012 62 
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5599/2011 17.10.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 17.01.2012 62 

6005/2011 09.11.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.02.2012 62 

6095/2011 02.11.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 02.02.2012 62 

4652/2009 18.04.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 18.07.2011 61 

4691/2010 18.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 17.08.2011 61 

8627/2010 11.04.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 11.07.2011 61 

10306/2010 18.04.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 18.07.2011 61 

10529/2010 21.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 21.03.2012 61 

10718/2010 21.09.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 21.12.2011 61 

582/2011 12.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 12.03.2012 61 

1343/2011 21.09.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 21.12.2011 61 

2529/2011 30.11.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 29.02.2012 61 

2807/2011 14.11.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 13.02.2012 61 

3791/2011 14.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 14.03.2012 61 

3859/2011 21.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 21.03.2012 61 

3906/2011 12.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 12.03.2012 61 

4498/2011 12.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 12.03.2012 61 

5158/2011 12.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 12.03.2012 61 

5627/2011 12.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 12.03.2012 61 

5802/2011 21.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 21.03.2012 61 

6556/2011 14.11.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 13.02.2012 61 

7014/2011 14.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 14.03.2012 61 

5969/2010 26.01.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 26.04.2011 60 

3918/2011 12.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.03.2012 58 

5848/2010 04.04.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.06.2011 57 

758/2011 09.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 04.08.2011 57 

7702/2010 11.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 05.08.2011 56 

8446/2010 21.09.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 16.12.2011 56 

2983/2011 05.10.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.12.2011 56 

8938/2009 06.04.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.06.2011 55 

121/2011 06.04.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.06.2011 55 

9137/2011 21.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 13.03.2012 53 

5050/2010 10.10.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.12.2011 51 

9169/2010 21.03.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.06.2011 50 

10514/2010 11.04.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.06.2011 50 

1577/2011 11.04.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.06.2011 50 

6414/2011 14.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 29.02.2012 47 

584/2011 17.10.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.12.2011 44 

5474/2009 18.04.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.06.2011 43 

4043/2010 30.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 08.08.2011 40 

6166/2010 21.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 29.02.2012 40 

284/2011 06.06.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 15.08.2011 40 

7345/2011 12.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 20.02.2012 40 

2052/2011 20.04.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 28.06.2011 39 
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3719/2011 21.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 26.02.2012 37 

4973/2010 21.03.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 26.05.2011 36 

9419/2010 06.06.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 11.08.2011 36 

6848/2010 30.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 02.08.2011 34 

9119/2010 03.02.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 08.04.2011 34 

6075/2010 28.02.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 29.04.2011 30 

7163/2011 17.10.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 16.12.2011 30 

9547/2011 14.12.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 10.02.2012 28 

3750/2010 18.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 12.07.2011 25 

10921/2010 26.01.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 22.03.2011 25 

485/2011 22.06.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 15.08.2011 24 

888/2011 08.06.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 01.08.2011 24 

7423/2010 20.06.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 11.08.2011 22 

2257/2011 09.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.06.2011 22 

1530/2011 28.03.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 18.05.2011 21 

6632/2011 02.11.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 23.12.2011 21 

10687/2010 11.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.06.2011 20 

3352/2011 10.10.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 29.11.2011 20 

6653/2010 21.02.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 08.04.2011 16 

1681/2011 20.06.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 05.08.2011 16 

8892/2010 16.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.06.2011 15 

672/2011 16.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.06.2011 15 

8691/2010 04.07.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 16.08.2011 13 

3136/2011 18.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.06.2011 13 

1588/2011 28.03.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.05.2011 12 

1539/2011 18.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 28.06.2011 11 

2808/2011 16.05.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 24.06.2011 9 

10350/2010 04.07.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 11.08.2011 8 

6320/2010 02.03.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 08.04.2011 7 

8296/2011 09.11.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 16.12.2011 7 

7965/2010 16.02.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 23.03.2011 5 

869/2011 04.04.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.05.2011 5 

6855/2011 14.11.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 19.12.2011 5 

6002/2011 21.09.2011 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 25.10.2011 4 

8807/2010 04.04.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 08.06.2011 35 

1953/2011 27.10.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 27.12.2011 31 

5589/2011 31.10.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 20.12.2011 20 

1012/2011 10.11.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 27.12.2011 17 

1972/2011 29.09.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 15.11.2011 17 

11005/2010 18.04.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 02.06.2011 15 

3867/2011 19.12.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 31.01.2012 13 

5496/2011 13.10.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 25.11.2011 13 

5883/2011 17.11.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 30.12.2011 13 

4054/2011 01.12.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 12.01.2012 12 
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10530/2010 01.09.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 10.10.2011 9 

2289/2011 15.09.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 24.10.2011 9 

9949/2010 24.01.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 02.03.2011 7 

10709/2010 18.04.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 25.05.2011 7 

9113/2010 24.01.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 01.03.2011 6 

11132/2010 24.01.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 01.03.2011 6 

2495/2011 27.10.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 02.12.2011 6 

5502/2011 10.11.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 16.12.2011 6 

5787/2011 24.11.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 30.12.2011 6 

3627/2011 24.11.2011 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 28.12.2011 4 

3091/2011 08.12.2011 РАЙНА К. КИРЯКОВА 16.01.2012 9 

6495/2011 05.12.2011 РАЙНА К. КИРЯКОВА 11.01.2012 7 

4548/2010 07.07.2011 РАЙНА К. КИРЯКОВА 12.08.2011 6 

3856/2011 15.12.2011 РАЙНА К. КИРЯКОВА 20.01.2012 6 

5521/2011 12.12.2011 РАЙНА К. КИРЯКОВА 17.01.2012 6 

2715/2011 12.12.2011 РАЙНА К. КИРЯКОВА 16.01.2012 5 

6231/2011 12.12.2011 РАЙНА К. КИРЯКОВА 16.01.2012 5 

2859/2011 15.12.2011 РАЙНА К. КИРЯКОВА 18.01.2012 4 

6328/2011 15.12.2011 РАЙНА К. КИРЯКОВА 18.01.2012 4 

8310/2009 09.11.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 23.01.2012 45 

917/2011 04.11.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 18.01.2012 45 

1666/2011 04.11.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 17.01.2012 44 

9713/2010 16.12.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 27.02.2012 43 

300/2011 09.11.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 20.01.2012 42 

1764/2011 11.11.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 20.01.2012 40 

8449/2009 13.04.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 21.06.2011 39 

2795/2010 23.11.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 31.01.2012 39 

9892/2010 21.09.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 28.11.2011 38 

67/2011 04.05.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 11.07.2011 38 

1097/2011 14.10.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 19.12.2011 36 

3670/2011 11.11.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 16.01.2012 36 

5224/2011 14.12.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 17.02.2012 35 

622/2011 09.11.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 12.01.2012 34 

6067/2010 04.02.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 08.04.2011 33 

5644/2010 27.04.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 28.06.2011 32 

1999/2011 16.09.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 16.11.2011 31 

10360/2010 04.05.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 30.06.2011 27 

2819/2011 28.09.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 23.11.2011 26 

4115/2009 19.01.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 15.03.2011 25 

2598/2011 28.09.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 22.11.2011 25 

3138/2011 28.09.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 21.11.2011 24 

6390/2010 16.09.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 07.11.2011 22 

1331/2011 10.06.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 01.08.2011 22 

2518/2011 21.10.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 12.12.2011 22 
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10723/2010 09.02.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 30.03.2011 19 

3417/2011 09.11.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 28.12.2011 19 

3770/2010 11.02.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 31.03.2011 18 

2897/2011 16.09.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 03.11.2011 18 

5354/2011 14.12.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 31.01.2012 18 

5419/2011 14.12.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 31.01.2012 18 

2481/2010 09.02.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 28.03.2011 17 

6818/2010 26.01.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 14.03.2011 17 

9940/2010 18.03.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 03.05.2011 16 

4122/2010 22.06.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 05.08.2011 14 

4945/2010 16.03.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 28.04.2011 13 

5844/2010 23.03.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 05.05.2011 13 

5720/2010 22.06.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 03.08.2011 12 

10540/2010 19.10.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 30.11.2011 12 

5885/2011 02.11.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 14.12.2011 12 

7418/2010 04.05.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 14.06.2011 11 

2191/2011 10.06.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 20.07.2011 10 

5614/2011 19.10.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 28.11.2011 10 

6830/2010 21.01.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 28.02.2011 8 

2073/2011 21.10.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 28.11.2011 8 

10576/2010 22.06.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 27.07.2011 5 

6927/2010 09.03.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 12.04.2011 4 

6382/2011 23.11.2011 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 27.12.2011 4 

4004/2009 13.04.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 28.06.2011 46 

4034/2010 16.02.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 21.04.2011 34 

10773/2010 28.09.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 24.11.2011 27 

5237/2009 19.01.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 11.03.2011 21 

7052/2009 30.03.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 20.05.2011 21 

1024/2010 19.01.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 11.03.2011 21 

6772/2010 06.06.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 27.07.2011 21 

6970/2010 19.01.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 10.03.2011 20 

7750/2010 16.03.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 05.05.2011 20 

37/2011 08.06.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 28.07.2011 20 

4012/2010 16.02.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 06.04.2011 19 

2891/2009 22.06.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 08.08.2011 17 

2870/2010 16.03.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 29.04.2011 14 

431/2010 23.03.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 05.05.2011 13 

9124/2010 30.03.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 09.05.2011 10 

4013/2010 23.03.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 29.04.2011 7 

7377/2010 11.04.2011 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 16.05.2011 5 

 

 

 

 

 

 



 

 113 

За 2012 г. 

 

Номер/ 

Година 

Дата на която 

делото е обявено 

за решаване 

Съдия-докладчик 

Дата на обявяване 

на акта в книгата 

за открити 

заседания 

Забава в дни след 

изтичане на 30 

дневен срок 

286/2012 03.12.2012 АННА И. ЩЕРЕВА 29.01.2013 27 

5898/2012 20.12.2012 АННА И. ЩЕРЕВА 11.02.2013 23 

2505/2012 29.11.2012 АННА И. ЩЕРЕВА 17.01.2013 19 

5008/2012 20.12.2012 АННА И. ЩЕРЕВА 04.02.2013 16 

9161/2011 26.01.2012 АННА И. ЩЕРЕВА 09.03.2012 13 

8173/2011 02.04.2012 АННА И. ЩЕРЕВА 15.05.2012 13 

2979/2012 27.09.2012 АННА И. ЩЕРЕВА 09.11.2012 13 

11293/2011 31.05.2012 АННА И. ЩЕРЕВА 06.07.2012 6 

4526/2012 01.11.2012 АННА И. ЩЕРЕВА 07.12.2012 6 

1761/2012 31.05.2012 АННА И. ЩЕРЕВА 05.07.2012 5 

8617/2011 23.03.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 19.05.2012 27 

10510/2011 23.03.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 19.05.2012 27 

3094/2012 06.07.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 31.08.2012 26 

8276/2010 02.03.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 26.04.2012 25 

1143/2012 21.09.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 15.11.2012 25 

3593/2012 21.09.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 15.11.2012 25 

11295/2011 17.02.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 09.04.2012 22 

6751/2011 02.03.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 21.04.2012 20 

7964/2011 02.03.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 21.04.2012 20 

10772/2011 30.03.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 19.05.2012 20 

6544/2011 16.03.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 04.05.2012 19 

7738/2011 16.03.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 04.05.2012 19 

10998/2011 16.03.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 04.05.2012 19 

33/2012 16.03.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 04.05.2012 19 

980/2012 06.07.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 24.08.2012 19 

11313/2011 24.02.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 12.04.2012 18 

7362/2012 07.12.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 24.01.2013 18 

1335/2012 05.03.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 21.04.2012 17 

613/2012 19.03.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 04.05.2012 16 

10866/2011 27.01.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 12.03.2012 15 

6929/2011 27.02.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 12.04.2012 15 

525/2012 01.06.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 16.07.2012 15 

514/2012 21.09.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 05.11.2012 15 

2088/2012 01.10.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 15.11.2012 15 

5997/2011 05.10.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 19.11.2012 15 

5157/2012 05.10.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 19.11.2012 15 

2520/2012 08.10.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 21.11.2012 14 

9450/2011 29.02.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 12.04.2012 13 

9595/2011 29.02.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 12.04.2012 13 
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353/2012 17.02.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 30.03.2012 12 

1584/2012 23.03.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 04.05.2012 12 

2115/2012 08.06.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 20.07.2012 12 

2526/2012 08.06.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 20.07.2012 12 

964/2012 28.05.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 06.07.2012 9 

2043/2012 11.06.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 20.07.2012 9 

3006/2012 11.06.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 20.07.2012 9 

4033/2012 11.06.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 20.07.2012 9 

4060/2012 11.06.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 20.07.2012 9 

4051/2012 16.07.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 24.08.2012 9 

8813/2011 06.02.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 15.03.2012 8 

9045/2011 06.02.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 15.03.2012 8 

161/2012 06.02.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 15.03.2012 8 

717/2012 27.04.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 04.06.2012 8 

12024/2011 04.05.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 11.06.2012 8 

1749/2012 04.05.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 11.06.2012 8 

403/2012 07.05.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 13.06.2012 7 

163/2012 14.05.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 19.06.2012 6 

7800/2011 24.02.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 30.03.2012 5 

8956/2011 24.02.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 30.03.2012 5 

2135/2012 06.04.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 11.05.2012 5 

2282/2012 06.04.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 11.05.2012 5 

2207/2012 07.05.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 11.06.2012 5 

2936/2012 07.05.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 11.06.2012 5 

918/2012 11.05.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 15.06.2012 5 

12027/2011 01.06.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 06.07.2012 5 

1241/2012 01.06.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 06.07.2012 5 

3891/2012 18.06.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 23.07.2012 5 

12051/2011 11.05.2012 АСЕН Т. РАДЕВ 14.06.2012 4 

7040/2011 22.03.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 09.05.2012 18 

6111/2011 19.01.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 28.02.2012 10 

9563/2011 21.02.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 28.03.2012 6 

6721/2011 23.02.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 30.03.2012 6 

7357/2011 23.02.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 30.03.2012 6 

7417/2011 23.02.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 30.03.2012 6 

11899/2011 11.09.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 17.10.2012 6 

8182/2011 21.02.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 27.03.2012 5 

8482/2011 21.02.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 27.03.2012 5 

159/2012 23.02.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 29.03.2012 5 

4320/2011 13.03.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 17.04.2012 5 

9086/2011 03.04.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 08.05.2012 5 

9201/2011 21.02.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 26.03.2012 4 

463/2012 21.02.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 26.03.2012 4 

9977/2011 03.04.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 07.05.2012 4 



 

 115 

383/2012 11.09.2012 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 15.10.2012 4 

9059/2011 03.05.2012 ДАРИНА К. НИКОЛОВА 27.07.2012 55 

5857/2011 09.02.2012 ДАРИНА К. НИКОЛОВА 27.04.2012 48 

6539/2011 23.02.2012 ДАРИНА К. НИКОЛОВА 11.05.2012 48 

3889/2011 29.02.2012 ДАРИНА К. НИКОЛОВА 16.05.2012 47 

3742/2012 27.09.2012 ДАРИНА К. НИКОЛОВА 07.12.2012 41 

8835/2011 01.03.2012 ДАРИНА К. НИКОЛОВА 09.05.2012 39 

10578/2011 15.03.2012 ДАРИНА К. НИКОЛОВА 18.05.2012 34 

11672/2011 23.02.2012 ДАРИНА К. НИКОЛОВА 23.04.2012 30 

3405/2012 18.10.2012 ДАРИНА К. НИКОЛОВА 11.12.2012 24 

1442/2012 15.03.2012 ДАРИНА К. НИКОЛОВА 27.04.2012 13 

524/2012 25.10.2012 ДАРИНА К. НИКОЛОВА 30.11.2012 6 

1868/2012 13.12.2012 ДАРИНА К. НИКОЛОВА 18.01.2013 6 

5912/2012 22.11.2012 ДАРИНА К. НИКОЛОВА 27.12.2012 5 

3490/2012 18.10.2012 ДАРИНА К. НИКОЛОВА 21.11.2012 4 

2546/2011 16.03.2012 ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА 20.04.2012 5 

790/2012 16.03.2012 ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА 20.04.2012 5 

7660/2011 04.07.2012 ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА 07.08.2012 4 

2723/2009 07.03.2012 ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 26.04.2012 20 

2309/2011 30.01.2012 ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 15.03.2012 15 

7414/2011 05.03.2012 ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 19.04.2012 15 

9238/2010 20.02.2012 ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 04.04.2012 14 

6527/2010 07.03.2012 ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 20.04.2012 14 

4821/2011 07.03.2012 ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 19.04.2012 13 

10443/2011 28.03.2012 ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 09.05.2012 12 

6720/2011 26.03.2012 ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 03.05.2012 8 

9084/2011 05.03.2012 ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 09.04.2012 5 

9016/2011 12.04.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 24.07.2012 73 

1987/2012 27.09.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 27.12.2012 61 

2000/2012 27.09.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 27.12.2012 61 

2517/2011 26.01.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 25.04.2012 60 

8761/2011 26.04.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 24.07.2012 59 

371/2012 26.04.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 24.07.2012 59 

3776/2011 13.02.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 11.05.2012 58 

8321/2011 13.02.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.05.2012 54 

3152/2012 04.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 27.12.2012 54 

3524/2012 01.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 21.12.2012 51 

10949/2011 26.03.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 13.06.2012 49 

941/2011 26.01.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 12.04.2012 47 

5426/2010 05.03.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 21.05.2012 47 

4815/2011 12.03.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 28.05.2012 47 

7460/2011 11.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 27.12.2012 47 

2339/2012 11.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 27.12.2012 47 

9080/2011 15.11.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 30.01.2013 46 



 

 116 

6397/2010 28.05.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 09.08.2012 43 

4102/2012 15.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 27.12.2012 43 

372/2012 03.05.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 13.07.2012 41 

11315/2011 10.05.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 20.07.2012 41 

9117/2011 19.03.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 28.05.2012 40 

11291/2011 26.04.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 05.07.2012 40 

5853/2011 05.03.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 11.05.2012 37 

7387/2011 01.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.12.2012 37 

1967/2012 04.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 10.12.2012 37 

4229/2012 19.11.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 25.01.2013 37 

8159/2011 05.03.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 10.05.2012 36 

5880/2011 17.05.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 20.07.2012 34 

4391/2012 04.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.12.2012 34 

5337/2012 03.12.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 05.02.2013 34 

530/2012 09.04.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 11.06.2012 33 

1134/2012 15.11.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 15.01.2013 31 

10611/2011 07.06.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 06.08.2012 30 

5121/2012 22.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 21.12.2012 30 

5378/2011 29.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 28.12.2012 30 

4893/2012 10.12.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 08.02.2013 30 

8527/2011 09.04.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.06.2012 29 

376/2012 09.04.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.06.2012 29 

753/2012 09.04.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.06.2012 29 

9588/2011 26.04.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 22.06.2012 27 

10958/2011 26.04.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 22.06.2012 27 

333/2012 07.06.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 03.08.2012 27 

335/2012 07.06.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 03.08.2012 27 

1552/2012 07.06.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 03.08.2012 27 

1/2012 11.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.12.2012 27 

543/2012 11.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.12.2012 27 

1370/2012 03.05.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 28.06.2012 26 

4259/2012 13.12.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.02.2013 26 

3779/2011 13.02.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 06.04.2012 23 

11389/2011 19.03.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 11.05.2012 23 

2807/2012 21.06.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 13.08.2012 23 

11784/2011 15.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.12.2012 23 

6438/2012 15.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.12.2012 23 

9447/2011 19.03.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 10.05.2012 22 

8381/2011 13.02.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 03.04.2012 20 

350/2012 13.02.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 03.04.2012 20 

8620/2011 03.05.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 22.06.2012 20 

2116/2012 27.09.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 16.11.2012 20 

6186/2012 27.09.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 16.11.2012 20 

11510/2011 08.11.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 28.12.2012 20 



 

 117 

9037/2012 13.12.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 01.02.2013 20 

8528/2012 17.12.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 04.02.2013 19 

787/2012 10.05.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 25.06.2012 16 

3082/2012 04.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 19.11.2012 16 

4225/2012 04.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 19.11.2012 16 

4823/2012 22.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.12.2012 16 

3950/2012 05.11.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 21.12.2012 16 

6523/2011 10.05.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 22.06.2012 13 

10452/2011 10.05.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 22.06.2012 13 

1976/2012 28.06.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 10.08.2012 13 

8879/2010 08.11.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 21.12.2012 13 

3327/2012 17.05.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 28.06.2012 12 

8337/2012 15.11.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 27.12.2012 12 

7167/2012 29.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.12.2012 9 

7988/2012 29.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.12.2012 9 

6699/2011 06.02.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 14.03.2012 7 

12032/2011 06.02.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 14.03.2012 7 

1270/2012 29.03.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 04.05.2012 6 

3257/2012 17.05.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 22.06.2012 6 

4710/2012 27.09.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 02.11.2012 6 

5275/2012 15.10.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 19.11.2012 5 

9436/2011 14.06.2012 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 18.07.2012 4 

8492/2011 17.01.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 19.04.2012 63 

8542/2011 17.01.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 18.04.2012 62 

6661/2011 17.01.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 10.04.2012 54 

6666/2011 17.01.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 10.04.2012 54 

9148/2011 20.01.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 10.04.2012 51 

11801/2011 03.02.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 19.04.2012 46 

9888/2010 27.01.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 11.04.2012 45 

9157/2011 20.01.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 30.03.2012 40 

7848/2011 27.01.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 05.04.2012 39 

9578/2011 27.01.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 30.03.2012 33 

11744/2011 31.01.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 03.04.2012 33 

7973/2011 03.02.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 06.04.2012 33 

7835/2011 03.02.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 03.04.2012 30 

10141/2011 03.02.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 30.03.2012 26 

87/2012 03.02.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 30.03.2012 26 

9968/2011 06.03.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 19.04.2012 14 

7878/2011 24.02.2012 ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ 03.04.2012 9 

1138/2012 29.10.2012 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 19.12.2012 21 

7717/2010 19.01.2012 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 02.03.2012 13 

6906/2011 02.02.2012 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 15.03.2012 12 

5874/2010 05.04.2012 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 17.05.2012 12 

3072/2012 01.10.2012 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 09.11.2012 9 
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4884/2012 19.11.2012 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 28.12.2012 9 

4053/2011 23.04.2012 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 30.05.2012 7 

3206/2012 08.11.2012 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 15.12.2012 7 

3917/2012 25.10.2012 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 28.11.2012 4 

10889/2011 08.05.2012 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 18.07.2012 41 

5072/2009 05.04.2012 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 22.05.2012 17 

9975/2011 08.05.2012 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 22.06.2012 15 

11274/2011 08.05.2012 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 21.06.2012 14 

8020/2011 26.01.2012 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 08.03.2012 12 

9970/2011 12.03.2012 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 23.04.2012 12 

9263/2011 08.05.2012 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 19.06.2012 12 

1421/2012 08.05.2012 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 19.06.2012 12 

10450/2011 21.02.2012 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 29.03.2012 7 

1316/2012 17.05.2012 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 22.06.2012 6 

1577/2012 17.05.2012 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 22.06.2012 6 

2061/2012 17.05.2012 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 21.06.2012 5 

2233/2012 17.05.2012 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 20.06.2012 4 

3933/2012 17.05.2012 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 20.06.2012 4 

9944/2011 15.10.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 28.02.2013 106 

11797/2011 13.02.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 26.06.2012 104 

341/2012 15.10.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 25.02.2013 103 

5289/2012 24.10.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 05.03.2013 102 

3029/2012 05.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 15.03.2013 100 

6522/2011 10.10.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 15.02.2013 98 

6808/2011 14.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 20.03.2013 96 

10460/2011 10.10.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 11.02.2013 94 

608/2012 12.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 15.03.2013 93 

2745/2011 18.01.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 18.05.2012 91 

4788/2011 04.04.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 03.08.2012 91 

3020/2012 10.10.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 08.02.2013 91 

7375/2011 22.02.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 21.06.2012 90 

812/2012 01.10.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 29.01.2013 90 

7022/2011 03.10.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 31.01.2013 90 

11005/2011 01.10.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 28.01.2013 89 

1856/2011 19.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 18.03.2013 89 

7157/2011 02.04.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 27.07.2012 86 

4231/2011 19.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 15.03.2013 86 

2570/2012 19.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 15.03.2013 86 

4286/2012 26.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 22.03.2013 86 

5706/2011 22.02.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 15.06.2012 84 

7168/2011 22.02.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 15.06.2012 84 

1888/2012 21.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 15.03.2013 84 

7377/2012 21.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 15.03.2013 84 

7873/2011 21.05.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 11.09.2012 83 
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2517/2010 20.06.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 11.10.2012 83 

8555/2011 05.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 25.02.2013 82 

1983/2012 28.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 20.03.2013 82 

3683/2012 28.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 18.03.2013 80 

2005/2012 18.04.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 03.08.2012 77 

10195/2011 03.12.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 20.03.2013 77 

11627/2011 03.12.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 20.03.2013 77 

9425/2011 29.10.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 11.02.2013 75 

6971/2012 17.12.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 01.04.2013 75 

4781/2012 19.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 28.02.2013 71 

3329/2012 21.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 28.02.2013 69 

4096/2012 26.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 05.03.2013 69 

4505/2012 28.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 05.03.2013 67 

9267/2012 19.12.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 26.03.2013 67 

7174/2011 29.10.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 01.02.2013 65 

10883/2011 24.09.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 27.12.2012 64 

1918/2012 24.09.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 27.12.2012 64 

3730/2011 26.03.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 26.06.2012 62 

4213/2010 28.03.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 28.06.2012 62 

5762/2011 09.05.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.08.2012 62 

8377/2011 09.05.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.08.2012 62 

1555/2012 09.05.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.08.2012 62 

9519/2010 14.05.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 14.08.2012 62 

9972/2011 14.05.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 14.08.2012 62 

6303/2011 16.05.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 16.08.2012 62 

7870/2011 16.05.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 16.08.2012 62 

2482/2010 21.05.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 21.08.2012 62 

11139/2010 21.05.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 21.08.2012 62 

8776/2011 04.06.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 04.09.2012 62 

1763/2012 04.06.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 04.09.2012 62 

5712/2011 18.06.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 18.09.2012 62 

8774/2011 18.06.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 18.09.2012 62 

145/2012 25.06.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 25.09.2012 62 

6819/2011 09.07.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.10.2012 62 

373/2012 11.07.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 11.10.2012 62 

2262/2009 18.01.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 18.04.2012 61 

5793/2011 18.01.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 18.04.2012 61 

7882/2011 18.01.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 18.04.2012 61 

1673/2009 23.01.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 23.04.2012 61 

2144/2011 23.01.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 23.04.2012 61 

2189/2011 23.01.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 23.04.2012 61 

1571/2011 25.01.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 25.04.2012 61 

124/2011 18.04.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 18.07.2012 61 

9098/2011 18.04.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 18.07.2012 61 
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9127/2011 18.04.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 18.07.2012 61 

4282/2012 29.10.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 28.01.2013 61 

9213/2011 01.02.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 01.05.2012 60 

1734/2012 12.03.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 06.06.2012 56 

594/2012 26.03.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 19.06.2012 55 

2791/2012 03.10.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 27.12.2012 55 

4108/2012 03.10.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 27.12.2012 55 

4575/2012 25.06.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 14.09.2012 51 

2267/2012 02.04.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 19.06.2012 48 

1443/2012 12.03.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 28.05.2012 47 

2661/2012 27.06.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 12.09.2012 47 

3596/2012 14.05.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 27.07.2012 44 

8119/2012 21.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 01.02.2013 42 

11322/2011 27.06.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 05.09.2012 40 

8168/2011 27.06.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 04.09.2012 39 

4971/2012 19.12.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 25.02.2013 38 

1149/2012 24.09.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.11.2012 37 

4334/2012 10.12.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 15.02.2013 37 

9126/2012 19.12.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 21.02.2013 34 

11418/2011 04.04.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 06.06.2012 33 

1512/2012 04.07.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 04.09.2012 32 

8473/2012 12.12.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 11.02.2013 31 

9247/2012 12.12.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 11.02.2013 31 

8874/2012 03.12.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 01.02.2013 30 

4301/2012 29.10.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 27.12.2012 29 

8391/2012 19.12.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 15.02.2013 28 

6620/2011 23.01.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 15.03.2012 22 

5044/2012 05.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 27.12.2012 22 

5131/2012 11.07.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.08.2012 20 

5377/2012 11.07.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.08.2012 20 

2340/2012 20.06.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 07.08.2012 18 

3338/2012 21.05.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 06.07.2012 16 

9494/2012 19.12.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 01.02.2013 14 

9427/2011 04.07.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 15.08.2012 12 

3919/2012 24.09.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 01.11.2012 8 

7039/2012 12.11.2012 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 19.12.2012 7 

4311/2012 05.12.2012 НЕВЕНА И. КОВАЧЕВА 16.01.2013 12 

5405/2012 12.12.2012 НЕВЕНА И. КОВАЧЕВА 21.01.2013 10 

6322/2012 11.12.2012 НЕВЕНА И. КОВАЧЕВА 17.01.2013 7 

4738/2012 24.10.2012 НЕВЕНА И. КОВАЧЕВА 28.11.2012 5 

1633/2010 19.09.2012 ПАНАЙОТ С. АТАНАСОВ 14.11.2012 26 

8986/2010 24.09.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 28.12.2012 65 

5700/2011 18.10.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 18.01.2013 62 

5934/2012 18.10.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 17.01.2013 61 
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2573/2011 02.02.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 26.04.2012 54 

3274/2011 29.03.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 18.06.2012 51 

7654/2011 05.03.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 21.05.2012 47 

11874/2011 15.03.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 31.05.2012 47 

1951/2011 19.03.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 30.05.2012 42 

5693/2011 31.05.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 07.08.2012 38 

3230/2011 16.02.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 21.04.2012 35 

2964/2012 01.10.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 05.12.2012 35 

9503/2011 29.03.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 01.06.2012 34 

10612/2011 24.09.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 26.11.2012 33 

2718/2012 20.09.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 20.11.2012 31 

7353/2011 19.03.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 16.05.2012 28 

7148/2011 02.02.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 30.03.2012 27 

10126/2011 22.03.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 18.05.2012 27 

3367/2011 31.05.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 27.07.2012 27 

2002/2012 20.09.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 16.11.2012 27 

3868/2012 01.11.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 28.12.2012 27 

1941/2011 26.01.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 22.03.2012 26 

9712/2011 15.03.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 10.05.2012 26 

1424/2012 01.11.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 27.12.2012 26 

7311/2012 01.11.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 27.12.2012 26 

7164/2011 19.01.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 13.03.2012 24 

7840/2012 10.12.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 29.01.2013 20 

5004/2012 13.12.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 01.02.2013 20 

2268/2011 26.01.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 14.03.2012 18 

354/2012 07.06.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 25.07.2012 18 

1546/2012 11.06.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 27.07.2012 16 

2792/2012 21.06.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 03.08.2012 13 

5086/2012 15.11.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 28.12.2012 13 

7457/2011 12.01.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 23.02.2012 12 

878/2012 07.06.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 19.07.2012 12 

6200/2011 26.01.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 07.03.2012 11 

6693/2011 29.03.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 09.05.2012 11 

540/2012 17.05.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 27.06.2012 11 

1344/2012 07.06.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 17.07.2012 10 

11430/2011 17.05.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 25.06.2012 9 

2213/2012 20.09.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 29.10.2012 9 

3285/2012 01.10.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 08.11.2012 8 

9657/2010 05.03.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 11.04.2012 7 

1374/2012 01.10.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 07.11.2012 7 

10600/2011 21.06.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 27.07.2012 6 

9974/2011 07.05.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 11.06.2012 5 

4849/2012 25.10.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 29.11.2012 5 

9133/2011 26.01.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 29.02.2012 4 
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2716/2012 20.09.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 24.10.2012 4 

3254/2012 08.11.2012 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 12.12.2012 4 

2041/2012 02.07.2012 РАЙНА К. КИРЯКОВА 06.08.2012 5 

3235/2011 10.02.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 24.04.2012 44 

10212/2010 18.01.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 30.03.2012 42 

5225/2011 10.02.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 20.04.2012 40 

6149/2011 06.04.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 14.06.2012 39 

4982/2011 20.01.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 28.03.2012 38 

2569/2012 05.12.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 11.02.2013 38 

4703/2010 16.03.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 17.05.2012 32 

9966/2010 18.01.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 19.03.2012 31 

6730/2011 11.04.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 11.06.2012 31 

7974/2011 11.07.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 10.09.2012 31 

8863/2011 21.09.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 21.11.2012 31 

6545/2011 16.03.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 15.05.2012 30 

4955/2011 27.01.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 26.03.2012 29 

4612/2012 14.12.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 11.02.2013 29 

300/2012 11.04.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 06.06.2012 26 

6269/2011 25.04.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 19.06.2012 25 

5227/2011 27.04.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 21.06.2012 25 

5495/2011 18.01.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 12.03.2012 24 

5219/2011 27.04.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 20.06.2012 24 

9082/2011 27.04.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 18.06.2012 22 

16/2012 06.06.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 26.07.2012 20 

660/2012 08.06.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 26.07.2012 18 

8818/2011 06.04.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 23.05.2012 17 

10240/2011 13.07.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 28.08.2012 16 

10038/2011 08.06.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 23.07.2012 15 

11937/2011 06.06.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 20.07.2012 14 

1699/2010 07.11.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 21.12.2012 14 

5851/2011 15.02.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 29.03.2012 13 

5140/2011 09.03.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 20.04.2012 12 

11854/2011 21.03.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 02.05.2012 12 

9945/2011 11.04.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 23.05.2012 12 

9056/2011 07.11.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 19.12.2012 12 

1267/2012 09.11.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 21.12.2012 12 

5035/2012 14.12.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 25.01.2013 12 

8866/2011 11.04.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 22.05.2012 11 

9591/2011 27.04.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 07.06.2012 11 

3532/2012 05.12.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 15.01.2013 11 

103/2012 12.09.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 22.10.2012 10 

4314/2012 24.10.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 03.12.2012 10 

1544/2012 13.07.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 20.08.2012 8 

541/2012 21.09.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 29.10.2012 8 
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1764/2012 21.09.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 29.10.2012 8 

8410/2010 13.06.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 20.07.2012 7 

11316/2011 13.06.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 20.07.2012 7 

9619/2011 18.01.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 23.02.2012 6 

10170/2011 08.02.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 15.03.2012 6 

4845/2012 17.10.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 22.11.2012 6 

5498/2012 17.10.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 22.11.2012 6 

6913/2012 17.10.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 22.11.2012 6 

3810/2012 14.09.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 19.10.2012 5 

208/2010 27.01.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 01.03.2012 4 

7350/2011 14.03.2012 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 17.04.2012 4 

7861/2011 04.04.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 03.07.2012 60 

3571/2011 06.02.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 03.05.2012 57 

6546/2011 06.02.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 02.05.2012 56 

8794/2011 22.02.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 15.05.2012 53 

9011/2011 22.02.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 07.05.2012 45 

5792/2011 29.02.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 11.05.2012 42 

10227/2011 11.06.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 06.08.2012 26 

6530/2011 30.05.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 23.07.2012 24 

850/2012 11.06.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 01.08.2012 21 

88/2012 22.02.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 12.04.2012 20 

7310/2011 11.04.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 31.05.2012 20 

5786/2011 28.03.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 15.05.2012 18 

8509/2011 28.03.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 11.05.2012 14 

8561/2011 28.03.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 11.05.2012 14 

197/2012 29.02.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 09.04.2012 10 

11663/2011 07.11.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 17.12.2012 10 

7774/2011 24.09.2012 СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 02.11.2012 9 

 

За 2013 г. 

 

Номер 

Година 

Дата на която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Име на съдията-докладчик Дата на обявяване 

на акта в книгата за 

открити заседания 

Забава в дни 

след изтичане 

на 30 дневен 

срок в дни 

5109/2012 10.01.2013 АННА И. ЩЕРЕВА 11.03.2013 30 

2249/2012 21.01.2013 АННА И. ЩЕРЕВА 21.03.2013 29 

9023/2012 17.01.2013 АННА И. ЩЕРЕВА 15.03.2013 27 

9114/2012 24.01.2013 АННА И. ЩЕРЕВА 13.03.2013 18 

4851/2012 10.01.2013 АННА И. ЩЕРЕВА 21.02.2013 12 

7057/2012 14.02.2013 АННА И. ЩЕРЕВА 20.03.2013 4 

6500/2012 18.01.2013 АСЕН Т. РАДЕВ 07.03.2013 18 

6559/2012 08.02.2013 АСЕН Т. РАДЕВ 15.03.2013 5 

7992/2012 08.02.2013 АСЕН Т. РАДЕВ 15.03.2013 5 

9980/2012 08.02.2013 АСЕН Т. РАДЕВ 14.03.2013 4 

5333/2012 05.02.2013 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 19.03.2013 12 
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4370/2012 17.01.2013 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 25.02.2013 9 

7138/2012 05.02.2013 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 14.03.2013 7 

6769/2012 24.01.2013 ВАЛЕНТИНА Ж. КЪРПИЧЕВА 28.02.2013 5 

8578/2012 02.04.2013 ДАРИНА К. НИКОЛОВА 07.05.2013 5 

10453/2012 06.03.2013 ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 11.04.2013 6 

5113/2012 24.01.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 19.04.2013 55 

4400/2012 24.01.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 16.04.2013 52 

10064/2012 18.02.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 29.04.2013 40 

5288/2012 07.03.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.05.2013 31 

5152/2012 31.01.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 25.03.2013 23 

8429/2012 07.03.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 29.04.2013 23 

6091/2012 18.03.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.05.2013 20 

7151/2012 21.03.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.05.2013 17 

9537/2012 21.03.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.05.2013 17 

9439/2012 04.02.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 22.03.2013 16 

9509/2012 24.01.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 08.03.2013 13 

9390/2012 28.03.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.05.2013 10 

945/2013 04.03.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 10.04.2013 7 

8757/2012 01.04.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 07.05.2013 6 

8768/2012 31.01.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 08.03.2013 6 

10266/2012 31.01.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 08.03.2013 6 

10907/2012 31.01.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 08.03.2013 6 

225/2013 11.03.2013 ЕЛЕОНОРА С. КРАЛЕВА 15.04.2013 5 

2251/2010 07.02.2013 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 17.04.2013 39 

8062/2012 18.02.2013 ИВАН Г. ДЕЧЕВ 29.03.2013 9 

8441/2012 05.03.2013 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 29.04.2013 25 

2389/2012 21.02.2013 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 12.04.2013 20 

9515/2012 28.03.2013 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 09.05.2013 12 

10620/2012 14.03.2013 ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 24.04.2013 11 

8619/2011 09.01.2013 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 09.04.2013 60 

11554/2011 23.01.2013 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 23.04.2013 60 

11842/2011 28.01.2013 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 26.04.2013 58 

7091/2012 28.01.2013 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 26.04.2013 58 

771/2013 25.02.2013 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 10.04.2013 14 

75/2013 13.03.2013 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 24.04.2013 12 

9863/2012 20.02.2013 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 26.03.2013 4 

943/2013 27.03.2013 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.04.2013 4 

1283/2013 27.03.2013 МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 30.04.2013 4 

5580/2012 18.02.2013 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 12.04.2013 23 

7148/2011 18.02.2013 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 08.04.2013 19 

6895/2012 21.01.2013 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 08.03.2013 16 

4485/2010 21.01.2013 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 25.02.2013 5 

6590/2012 07.02.2013 РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 13.03.2013 4 

7027/2011 01.02.2013 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 26.04.2013 54 
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536/2012 08.02.2013 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 19.04.2013 40 

5357/2011 25.01.2013 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 28.03.2013 32 

1150/2012 25.01.2013 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 25.03.2013 29 

1989/2012 18.01.2013 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 11.03.2013 22 

2047/2012 18.01.2013 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 11.03.2013 22 

4941/2012 16.01.2013 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 04.03.2013 17 

4406/2012 16.01.2013 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 01.03.2013 14 

7159/2012 16.01.2013 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 28.02.2013 13 

5500/2012 01.02.2013 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 14.03.2013 11 

6623/2012 13.03.2013 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 23.04.2013 11 

5928/2012 16.01.2013 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 20.02.2013 5 

10152/2012 08.02.2013 СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 14.03.2013 4 

 

От предоставената справка и извършената на място проверка относно 

приключване на съдебните актове за проверяваните периоди, се установи следното: 

Констатирано бе, че голяма част от актовете са постановявани в 

законоустановения 30 дневен срок по чл. 235,ал.5 ГПК или в рамките на разумния 

срок по смисъла на чл. 13 ГПК. Изключение правят съдия Кралева, съдия Иванов и 

съдия Маринова, които са допуснарли забава в срок над 3 месеца от датата на 

обявяване на съответното дело за решаване, за разлика от останалите съдии, които 

нямат забава повече от 3 месеца. От изготвената информация за цитираните съдии, е 

видно: 

съдия Кралева  

- за 2011г. постановени 134 решения – 59 в срок; 55 в срок от 1 до 3 

месеца; 20 в срок над 3 месеца от датата на обявяване на делото за решаване; 

- за 2012г. постановени 127 решения – 44 в срок; 82 в срок от 1 до 3 

месеца; 1 в срок над 3 месеца от датата на обявяване на делото за решаване; 

- за 2013г. (януари-юни) постановени 45 решения – 27 в срок; 18 в срок от 

1 до 3 месеца 0 в срок над 3 месеца от датата на обявяване на делото за решаване; 

съдия Иванов 

- за 2011г. постановени 152 решения – 74 в срок; 27 в срок от 1 до 3 

месеца; 51 в срок над 3 месеца от датата на обявяване на делото за решаване; 

- за 2012г. постановени 53 решения – 36 в срок; 15 в срок от 1 до 3 месеца; 

2 в срок над 3 месеца от датата на обявяване на делото за решаване; 

- за 2013г. (януари-юни) постановени 0 решения; 

съдия Маринова 

- за 2011г. постановени 149 решения – 50 в срок; 98 в срок от 1 до 3 

месеца; 1 в срок над 3 месеца от датата на обявяване на делото за решаване; 

- за 2012г. постановени 146 решения – 40 в срок; 63 в срок от 1 до 3 

месеца; 43 в срок над 3 месеца от датата на обявяване на делото за решаване; 

- за 2013г. (януари-юни) постановени 72 решения – 63 в срок; 9 в срок от 1 

до 3 месеца; 0 в срок над 3 месеца от датата на обявяване на делото за решаване. 
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В тази връзка и предвид факта, че съдия Иванов е преместен, считано от 

02.05.2012г. в РС-Провадия (и по информация на административното ръководство 

през 2010г. е бил санкциониран за неспазване на процесуалните срокове), а съдия 

Кралева и съдия Маринова не са допуснали забава повече от 3 месеца през 

настоящата 2013г., то проверяващият екип не счита за наложително да препоръча 

обръщане на внимание по чл. 327 ЗСВ за допуснатото нарушение на предвидения 

едномесечен срок, но намира за уместно да  направи препоръка за стриктно спазване 

на определените в процесуалните закони срокове, които според чл. 12, ал.2 ГПК, са 

задължителни, както и да изиска справки в тази насока, за 2013г. и 2014г. 
                                                      

                                                    СИГНАЛИ 

 

В ИВСС е постъпил сигнал вх. № 13-562/11.06.2013г. от г-жа Мария Кузманова, 

чрез адв. П. Мутафчиева от САК. Жалбоподателката, като пълномощник на Мария 

Христова Кузманова - длъжник по ч. гр. дело № 6622/2012г. на PC- Бургас, на доклад 

на съдия Калин Кунчев, изразява недоволство срещу действията на съда по 

цитираното частно производство, във вреда на нейната довереница. Твърди, че ч. гр. 

дело № 6622/2012г. е образувано по подадено възражение по чл. 414 ГПК от 

длъжника против издадена заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК и съдът 

с определение е отказал да спре изпълнителното дело, без да даде указание на 

заявителя по реда на чл. 415, ал.1 ГПК за предявяване на установителен иск. При 

извършената на място проверка от нея, е било установено, че делото вече е било 

архивирано - вр. 3-1050/2013г. Сочи, че е нарушено правото на длъжника на защита 

по реда на исковото производство и настоява за спешна проверка. 

След извършеното на място предварително проучване по подадения сигнал, 

паралелно с плановата комплексна проверка в РС-Бургас, бе констатирано следното: 

Частно гражданско дело № 6622/2012г. е образувано на 16.08.2012г., по 

подадено в РС-Бургас заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от 

ГПК на "СиБанк" ЕАД, гр.София, против Мария Христова Кузманова. На следващия 

ден - 17.08.2012г. е издадена заповед за изпълнение и въз основа на нея – 

изпълнителен лист. На 23.10.2012г. е постъпило възражение срещу заповедта за 

изпълнение от адв. Мутафчиева, като пълномощник на Кузманова. Поискано е и 

спиране на изпълнението по образуваното изпълнително дело по описа на ЧСИ 

Ивелина Божилова за 2012г. С разпореждане от 24.10.2012г. е изискана справка от 

ЧСИ за датата на връчване на покана за доброволно изпълнение на длъжника и 

такава е постъпила по делото на 31.10.2012г. С определение от 05.11.2012г., след 

като е прието, че възражението на длъжника Кузманова е депозирано в срок, е 

разгледано искането й за спиране на изпълнението по изпълнителното дело и същото 

е оставено без уважение. 

Установи се, че е налице процесуален пропуск, тъй като на заявителя не са 

дадени указания по реда на чл.415, ал.1 от ГПК на посочената дата. При извършената 

проверка бе констатирано, че пропускът е бил отстранен незабавно след сезирането 
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за това от страна на пълномощника на длъжника - на 05.06.201Зг. Указанието по чл. 

415, ал.1 ГПК е дадено с разпореждане от 05.06.2013г., веднага след писменото 

възражение до Председателя на съда, с копие до ИВСС. Длъжницата е уведомена за 

разпореждането на 10.06.2013г., чрез нейната майка. Впоследствие, с молба от 

10.06.2013г. е поискано спиране на изпълнителното производство и съдът с 

определение от същата дата е оставил без разглеждане молбата за спиране на 

изпълнението по изпълнителното дело по описа на ЧСИ Божилова. Съобщението е 

изпратено на 12.06.2013г., а исковата молба на длъжника е депозирана по делото с 

молба от 14.06.2013г. Препоръчително е съдът при прилагане на процесуалните 

правила, да не допуска пропуски и нарушения. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част на 

настоящия акт е видно, че образуваните в РС-Бургас граждански дела са 

администрирани, движени и приключвани в разумни срокове, съобразно изисквания 

на ПАРОАВАС и ГПК, с констатираните в акта изключения. 

Наред с изводите и препоръките, направени заедно с констатациите по 

отделните дела и съдебни състави, може да се направи следното обобщение:  

 

Организацията на административната дейност на Районен съд – Бургас по 

гражданските дела е много добра и това в голяма степен се дължи на усилията на 

Председателя на РС - Бургас - съдия Яна Колева, Зам. председателя - съдия Анна 

Щерева, както и на съдебния администратор – Стиляна Михайлова, която стриктно, 

бързо и точно изпълняваше задърженията си и оказа необходимото съдействие на 

проверяващия екип преди и по време на извършената проверка.  

Отделните служби работят ефективно, при отлично взаимодействие помежду 

им, поради което административното обслужване на гражданите се извършва 

своевременно и бързо. 

Изискването за образуване на делата в деня на постъпването или най-късно на 

следващия ден, след постъпване на книжата в съда, съгласно чл. 46,ал.1 от 

ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.66/18.08.2009г.), се спазва. Гражданските дела се 

разпределят от Председателя на РС-Бургас и от Зам. председателя на съда. 

Спазва се изискването по чл. 9 ЗСВ разпределението на делата да се извършва 

електронно, на принципа на случайния подбор, съобразно поредността на 

постъпването им. Предвидени са изключения, описани във Вътрешните правила за 

случайно разпределение на делата, отнасящи се делата с кратки процесуални 

срокове, които се разпределят „по дежурство” - молби за разрешения за теглене на 

детски влог, молби за разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на 

малолетни и непълнолетни, молби за разрешаване за сключване на граждански брак 

от непълнолетни и пр.  
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При извършената проверка на дейността по разпределението на гражданските 

дела, не бяха установени грешки и слабости. Не се констатира нарушаване на 

принципа на случаен избор при разпределяне на делата, съгласно нормата на чл. 9 от 

Закона за съдебната власт. 

Регистратурата и деловодството работят много добре, въпреки високата 

натовареност на РС-Бургас по гражданските дела. Постъпващите книжа 

своевременно се вписват, обработват, подготвят за доклад и се докладват на съдията. 

Своевременно се изготвят и се изпращат на страните призовките и съобщенията по 

делата. Върнатите призовки и съобщения се проверяват и своевременно се докладват 

на съответния съдия. Не бяха констатирани отложени съдебни заседания заради 

невръчени или лошо връчени (в нарушение на ГПК) призовки на страните. 

Новообразуваните дела се вписват, комплектоват и докладват своевременно. 

Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно и изчерпателно. 

Постъпващите по делата книжа се прикрепват последователно и се номерират 

коректно от съдебните служители. Не бе установено несвоевременно изпълнение на 

разпорежданията, определенията и резолюциите на съда от страна на 

деловодителите.  

Деловодните книги се водят добре и са проверявани периодично от съдебния 

администратор. Книгите съдържат необходимата и задължителна информация за 

образуването, движението и приключването на делата. Препоръчително е проверките 

да продължат периодично, което да се удостоверява с подпис и дата, а 

констатираните слабости (допуснати по изключение), да бъдат отстранени. Да се 

води и поддържа Регистър на съдебните решения, според изискванията на чл. 62, ал.4 

ПАРОАВАС, на хартиен носител. 

Съществена част от проверените дела са подредени и водени точно, но много от 

съдебните разпореждания и резолюциите са написани на ръка, нечетливо и неясно, 

върху други документи, което затруднява  работата по тях (напр. - гр. д. № 

5151/2011г., № 2104/2010 г.,№ 3785/2010г.; № 8388/2012г.; № 6083/2009г.; № 

1568/2011г. и т.н.). Проверяващите препоръчват съдиите от РС-Бургас да не допускат 

постановяване на неясни, неточни и нечетливи ръкописни съдебни актове. Актовете 

следва да се изготвят четливо и с осигурените технически средства, за яснота на 

разпореденото, в улеснение на изпълняващите ги служители и гражданите.  

Проверката констатира, че гражданските дела, включително и делата, 

образувани по реда на бързото производство, са администрирани своевременно при 

постъпването на исковите молби/молби в съда, с констатираните в Акта минимални 

отклонения. 

Част от исковите молби са оставяни без движение, като най-често причините за 

това са сочени от съда нередовности, свързани с уточняване на иска и заплащане на 

държавни такси. Не бе констатирана съществуващата слабост, установена в редица 

съдилища - многократно оставяне на исковите молби/молби без движение, поради 

различни нередовности. 
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Съдебните заседания са насрочвани в рамките на едномесечен и двумесечен 

срок. Делата, образувани по реда на бързото производство, са насрочват в 

триседмичен срок, с цитираните в Акта отклонения. 

 

По отношение на насрочените дела, проверката установи, че се спазват 

изискванията на чл. 46 ПАРОАВАС. Към кориците им се съдържат протоколи за 

случаен избор на докладчик, подписани от разпределящия съдия и считано от м. март 

2013г., съдържащи съдиите, между които се извършва разпределението, а не съдиите 

които са изключени от случайния избор, в съответствие с указанията на ВСС. Делата 

са администрирани своевременно, на страните се изпратени съобщения, в повечето 

от случаите - в деня на разпорежданията и отрязъци от редовно връчените съобщения 

са приложени към част от делата. Не бе констатирана забава на производството или 

нарушения при образуването и първоначалното им администриране.  

Голяма част от ненасрочените дела са новообразувани, а други – с разпореждане 

на съда са оставени без движение за отстраняване на нередовностите по исковите 

молби. Част от общия брой ненасрочени дела, към момента на проверката са 

насрочени в открито съдебно заседание след първоначалната размяна на книжа, по 

разпореждане на съда, на основание чл. 131 ГПК или след изтичане срока за отговор 

от ответника. По съществена част от ненасрочените дела няма информация за 

връчени съобщения, тъй като отрязаци от тях все още не бяха върнати по делата.  

От проверените дела, разглеждани по реда на бързото производство,  наред с 

направените конкретни изводи в обстоятелствената част на Акта, може да се направи 

следното обобщение: 

С някои изключения, цитирани в настоящия Акт, делата по реда на бързото 

производство са образувани, администрирани и приключвани съобразно нормите на 

чл. 311, чл. 312 и чл. 316 ГПК. Проверените дела са разглеждани и приключвани в 

разумни срокове. Делата, образувани по реда на бързото производство, са насрочват 

в триседмичен срок, с цитираните в Акта отклонения. 

Видно от описаните по-горе дела, съдът не винаги когато са засегнати права и 

интереси на децата, е уведомявал компетентната Дирекция «Социално подпомагане» 

по настоящия адрес на детето, в изпълнение изискването по чл. 15 ЗЗДт. 

Според нормата на чл. 15, ал.1 ЗЗДт, във всяко съдебно производство, по което 

се засягат права или интереси на детето, то задължително се изслушва, ако е 

навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило неговите интереси. Би 

следвало в тези случаи, навършилото 10- годишна възраст дете да бъде изслушано в 

о.с.з., в присъствието на социален работник от компетентната Д”СП” или по делото 

да се съдържа акт, обосноваващ защо това би било във вреда на интересите на детето. 

Препоръчително е да се спазват изискванията на Закона за закрила на детето и 

решенията за изслушване на деца или за неизслушването им при опасност за вреда на 

техните интереси, да бъдат мотивирани. 

Установи се нееднаква практика по отношение на: постановяване на съдебен акт 

за насрочване на делото в о.с.з. -  по едни дела е разпореждане, както е предвидено в 

чл. 312, ал. 2 ГПК, а в други – определение; моментът на постановяване на акта за 
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насрочване на делото в о.с.з. (някои съдии постановяват акта след постъпване на 

отговор от ответника, а други след изтичане на едномесечния срок, както 

алтернативно е предвидено в чл. 312, ал.1 ГПК); произнасянето на съда по 

отношение на представените с исковата молба доказателства – част от съдиите 

приемат представените доказателства, а други ги допускат и в о.с.з. ги приемат с 

протоколно определение,  в присъствие на страните, което според проверяващите е 

по-точното. По едни от проверените дела по реда на бързото производство, съдът с 

акта за насрочването им е съобщил проекто-доклада на страните (чл. 140, ал.3 ГПК), 

а други – писмен доклад по делото, съгласно чл. 312,ал.1т.2 ГПК. 

По дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН, не бяха констатирани нарушения 

или забавяне на производството, с констатираните изключения, подробно описани в 

обстоятелствената част от акта. Би следвало пропуските да бъдат преодоляни, за 

което ще бъде направена съответната препоръки. 

 

Като цяло, по отношение на проверените дела, образувани преди 01.01.2011г., не 

може да не се отчете стремежът на съдиите към стимулиране на извънсъдебното 

уреждане на споровете. Препоръчително е обаче, с оглед несъмнената 

продължителност на тези производства, обусловена от конкретния им предмет, да се 

положат допълнителни усилия по дисциплинирането на страните, което ще е и мярка 

по отношение на евентуалните претенции за обезщетяване за забавено правосъдие по 

реда на Глава 3а ЗСВ.  

 

По спрените производства, поради висящ преюдициален спор или образувано 

производство по несъстоятелност, са извършвани периодични проверки, с някои 

конкретни изключения. Бе констатирано, че по някои от делата, спрени на основание 

чл. 229, ал.1, т. 4 ГПК, в кориците им не се съдържа актуална информация за 

движението на преюдициалните спорове. Препоръчително е по тези дела да се 

съдържа информация, подготвена ежемесечно от съответния деловодител от служба 

„Съдебно деловодство”, в изпълнение на задължението му по чл. 106 ПАРОАВАС за 

извършване проверка на делата, които не са насрочени и докладване за резултата на 

административния ръководител на съда, съответно на съдията- докладчик. 

 

По частните граждански дела, голяма част от които са дела, образувани по реда 

на заповедното производство, се установи, че съдът се е произнасял своевременно, в 

някои случаи и след законовия тридневен срок. Не бяха констатирани нарушения, 

грешки и пропуски в производствата по издаване на заповед за изпълнение и 

изпълнителни листове. 

 По част от делата, образувани по реда на чл. 390 от ГПК, произнасянето е извън 

срока поради това, че молбата е оставена без движение за индивидуализация на 

имота, конкретизиране на обезпечителната мярка, заплащане на ДТ и пр.  

По всички проверени дела, по които е допуснато обезпечение на бъдещ иск, 

съдиите са определили срок за предявяване на бъдещия иск до 1 месец, с изключение 
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на един съдия-докладчик, който не е определил срок. В някои определения съдът не е 

посочвал началния момент, от който този срок започва да тече. 

Установена е нееднаква практика, констатирана от ИВСС, както тук, така и при 

извършените в различни съдилища комплексни и тематични проверки по 

обезпечителните производства. Констатирани са следните различия при определяне 

на началния момент на срока за предявяване на бъдещ иск и те са следните: 

                1. датата на постановяване на определението, с което е допуснато 

обезпечение, като съдиите се аргументират с разпоредбата на чл.395, ал.2 ГПК; 

                2. датата на издаване на обезпечителната заповед, съгласно чл.395, ал.3 

ГПК, тъй като едва тогава може да се пристъпи към осъществяване на правата по 

определението, с което е допуснато обезпечението; 

                 3. датата на връчване на обезпечителната заповед – напр. в  РС-Бургас, 

съдия Е. Кралева (като по едно от проверените дела е посочено, че началният 

момент, от който започва да тече срок за предявяване на бъдещ иск, е считано от 

връчване на определението); 

                 4. датата на връчване на съобщението за изготвеното определение, 

като в тези случаи съдиите се аргументират с разпоредбата на чл.396 ГПК; 

                 5. датата на влизане в сила на определението, с което е допуснато 

обезпечението на бъдещия иск за молителя; 

                 6. по-ранната дата  измежду датата на връчване на обезпечителната 

заповед и датата, на която е съобщено за изготвеното определение, с което е 

допуснато обезпечение; 

                 7. датата на влизане в сила на определението, с което е допуснато 

обезпечение на бъдещ иск  - Приемане на датата на влизане на определението за 

допускане на обезпечението в сила, без да се конкретизира по отношение на 

молителя или по отношение на  длъжника – бъдещ ответник, не само води пак до две 

възможни различни дати, респ. два различни начални момента, но допуска 

възможност за нерегламентирано продължаване на срока за предявяване на бъдещия 

иск и невъзможност за служебна проверка на обстоятелството дали този иск е 

предявен в определения срок. Постановеното определение за допуснато обезпечение 

се съобщава от съда  на молителя- бъдещ ищец, докато длъжникът – бъдещ ответник 

узнава за него едва след връчване на уведомлението от съдебния изпълнител за 

наложената обезпечителна мярка. От тези две различни дати текат и съответните 

срокове за обжалване на определението от страна на молителя, респ. – от страна на 

ответника. Задължението да се представят доказателства за предявен бъдещ иск, 

съгласно разпоредбата на чл.390, ал.3 ГПК, е на молителя, а той не би могъл да знае 

кога определението за допуснатото обезпечение е влязло в сила за ответника. 

   В някои съдилища е възприета практика, когато определението за допускане 

на обезпечение е постановено в деня на постъпване на молбата, началният момент да 

се определя като датата на постановяване на определението, а когато определението 

е постановено на по-късен етап /когато не е спазена разпоредбата на чл.395, ал.2 

ГПК/, началният момент да се свързва с датата на съобщаване  за изготвеното 

определение, с което се допуска обезпечение. 
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Проверяващият екип счита за уместно да препоръча на съдиите в РС – Бургас на 

общо събрание да обсъдят съдебна практиката по отношение на молби за 

обезпечение по чл. 390 и сл. ГПК, разпореждането на съда за оставане на молите без 

движение, със съответните указания, както и определянето на началния момент, от 

който започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск. При обсъждането би 

следвало да се вземе предвид Тълкувателно решение №1 от 14.09.2009г. на ВКС по 

т.д. №1/2008г., ОСГТК. В мотивите на решението съдиите от ВКС приемат, че по 

общите правила на ГПК началният момент, от който започва да тече срокът за 

предявяване на бъдещия иск е постановяването на определението за допускане на 

обезпечението – аргумент от чл.396, ал.3 вр. ал.1 ГПК.   

По отношение на делата с отменен ход по същество бе установено, че в някои 

случаи е необходима по-задълбочена предварителна подготовка и проучване (преди 

насрочването на делата в открито съдебно заседание) с изготвянето на доклада и 

преди приключване на съдебното дирене, което ще доведе до отмяна хода по 

същество само по изключение и ще преодолее евентуално забавяне на съдебното 

производство за събиране на доказателства, за уточняване на петитума по иска и пр. 

  Съдебните актове през проверяваните периоди са постановявани в 

законоустановения едномесечен срок, както и в двуседмичен срок при бързите 

производство, с констатираните в обстоятелствената част на Акта изключения, който 

в някои случаи са значителни.  

Действителната натовареност по гражданските дела е сравнително висока, но 

въпреки това, допуснато просрочие на съдебните актове от страна на трима съдии, 

над 3, 4 и повече месеца не кореспондира с изискването на законодателя по чл. 13 

ГПК делата да се разглеждат и приключват в разумни срокове. 

В тази връзка и предвид факта, че спрямо съдия Иванов са предприемани 

конкретни мерки до 2012г., когато е преместен в РС-Провадия, а съдия Кралева и 

съдия Маринова не са допуснали забава повече от 3 месеца през настоящата 2013г., 

то проверяващият екип няма да препоръча да бъдат предприети дисциплиниращи 

мерки по чл. 327 ЗСВ или по чл. 308 ЗСВ за неспазване на предвидения от 

законодателя едномесечен срок за обявяване на съдебния акт, съгласно чл. 235,ал.5 

ГПК. Същевременно, счита за наложително да  направи препоръка за стриктно 

спазване на определените в процесуалните закони срокове, които според чл. 12, ал.2 

ГПК, са задължителни, както и да изисква периодични справки в тази насока. 

В РС-Бургас не бяха констатирани пропуски и несъответнствия между 

посочените дати, на които са отразявани резултатите от решените дела в описната 

книга, според задължението по чл. 103, ал.3 ПАРОАВАС и в Книгата за открити 

заседания, като същия ден делата са връщани в канцеларията на съда, с минимално 

отклонение от един ден, по две от делата на доклад на съдия Стаматов. 

По една част от проверените дела, включително и делата, образувани по реда на 

бързото производство, съдът е посочвал деня, в който ще обяви решението си в 

съдебния регистър. Когато съдебните актове не са постановявани в определения ден, 

за това са изпращани съобщения на страните. Препоръчително е по всички дела да се 
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спазват нормите на чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК и съдът да посочва датата, 

на която ще обяви решението си. 

Предвид разпоредбата на чл. 12, ал.2 ГПК, според която сроковете, определени 

в процесуалните закони са задължителни за съдите и с оглед недопускане на 

просрочени съдебни актове в бъдеще, проверяващият екип счита за уместно да 

препоръча спазване на законоустановения едномесечен срок по чл. 235, ал.5 ГПК, 

двуседмичния срок по чл. 316 ГПК - при бързите производства, както и  прилагане 

разпоредбата по чл. 337 ЗСВ, според която Председателят на съда да не разрешава 

ползването на платен годишен отпуск преди съответният съдия да изготви своите 

актове и да върне делата, които са му възложени.  

Би било удачно също, Административният ръководител на съда да обвърже 

получаването на целевите персонални награди /средства за допълнително материално 

стимулиране, ако такива се предвиждат в бъдеще/ на всеки магистрат и съдебен 

служител в РС-Бургас с конкретните, индивидуално постигнати резултати през 

съответната година.  

В хода на извършената комплексна планова проверка се установи, че съдиите, 

както и съдебните служители в РС-Бургас изпълняват задълженията си отговорно и 

полагат усилия за качествено и срочно изпълнение на задълженията си, свързани с 

дейността по образуване, движение, администриране и приключване на 

гражданските дела. Известни пропуски, посочени в обстоятелствената част на 

настоящия акт, са допуснати, за което проверяващите считат за удачно да направят 

съответните препоръки за подобряване на работата на РС-Бургас по гражданските 

дела, в това число – недопускане на забава при постановяване на съдебните актове. 

 

 

 V. П Р Е П О Р Ъ К И 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И НА 

ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 

 

П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

1. Административното ръководство на РС – Бургас, в лицето на 

Председателя на съда – съдия Яна Колева, на Зам. председателя на съда – 

съдия Анна Щерева и на съдебния администратор Стиляна Михайлова, да 

продължи и в бъдеще много добрата организация и контрол на дейността в 

РС – Бургас, констатирани при извършената настояща комплексна 

планова проверка, като същевременно следи за отстраняване на 

установени с настоящия акт пропуски и за спазване изискванията на 

ПАРОАВАС при образуване и движение на делата, както и при водене на 

деловодните книги и регистри; 
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2. Съдиите от РС – Бургас да постановяват съдебните си актове ясно и 

прецизно, чрез осигурената за съда техника и софтуерни продукти, в 

интерес на страните в процеса и с оглед пълнота на деловодната система в 

РС –Бургас; 

 

3. Съдиите от РС – Бургас да уведомяват  компетентната Дирекция 

«Социално подпомагане» по настоящия адрес на детето за изпращане на 

представител в съдебно заседание, който да изрази становище или при 

невъзможност, да се предостави социален доклад по делото, съгласно 

изискването по чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето. Да спазват 

разпоредите на чл. 15, ал. 1 и ал. 2 на същия закон при изслушване (или 

неизслушване) на навършилите или ненавършилите 10-годишна възраст 

деца по  делата, по които се засягат техните права и законни интереси, като 

мотивират изрично причините за взетото решение; 

 

4. Съдиите от РС - Бургас да извършват по-задълбочено предварително 

проучване на делата преди насрочването им в открито съдебно заседание и 

преди обявяване ход по същество, с цел недопускане неоснователно 

забавяне на съдебното производство; 

 

5. Съдиите от РС – Бургас да спазват законово-предвидените срокове по 

движение на делата и да постановяват съдебните си актове в 

законоустановените сроковете по чл.  235, ал.5 и чл. 316 ГПК;  

 

6. Съдиите от РС – Бургас на общо събрание да анализират и обобщят 

практиката на съда по: 

   = насрочване на делата по общия исков ред и тези, 

разглеждани по реда на бързото производство- съдебен 

акт, момент на насрочване, проект на доклад, доклад, 

произнасяне по доказателствата и пр.; 

 =обезпечителното производство и конкретно по 

отношение определянето на началния момент, от 

който започва да тече срока за предявяване на бъдещ 

иск,  

  = делата, по които се засягат права или интереси на 

деца, с цел спазване на нормативните изисквания и 

защита на правата и законните интереси на 

малолетните и непълнолетните, както и 
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да анализират причините и да предприемат мерки за 

приключване на делата, образувани преди 01.01.2011г., 

включително и дисциплиниращи мерки за страните в 

процеса и вещите лица; 

 

7. Председателят на РС – Бургас да упражни правомощията си по чл. 80, ал. 

1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на което да запознае 

съдиите и съдебните служители с констатациите, изводите и препоръките 

на настоящия акт. 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям едномесечен 

срок (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на препоръките по  т.6 и т. 7, за 

препоръките по т.1 –т. 5 от настоящия акт определям срок постоянен. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на РС –  

Бургас да предприеме конкретни мерки, за които да уведоми писмено, в двумесечен 

срок от получаване на Акта, Главния инспектор на Инспектората към ВСС за 

изпълнението на дадените препоръки, като изпрати и преписи от протокола от 

проведеното общо събрание на съда, от издадени заповеди, правила и други 

вътрешни документи, както и информация за постановените решения по гр.дела, 

по състави, към 31.12.2013г., към 30.06.2014г. и към 31.12.2014г. 

 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на административния ръководител - 

председател на РС- Бургас, който да запознае с него съдиите и съдебните служители. 

 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт Акта да се 

изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Окръжен съд – Бургас, на електронен 

носител. 

                                                  

 

 

                                                    ИНСПЕКТОР:                                                                                                        

                                                                                 ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА  

 

 


