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Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – ТОПОЛОВГРАД  по гражданските 

дела е проведена в изпълнение на Заповед № ПП – 01-23/03.04.2013г. 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 15.04.2013г. – 19.04.2013г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експертите ДИАНА ИВАНОВА и НИНА 

НИКОЛОВА. 

 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Тополовград 

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. – 

15.03.2013г. 

 

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 - 

Тополовград справки, съобразно писмо изх. № И-01-20/11.02.2013г. на ИВСС, 

извлечения от електронната деловодна програма, заповеди, годишните доклади на 

съда за 2010г. и 2011г., ненасрочените дела, делата, по които производството е 

спряно, делата 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 -Тополовград е поместен в административна сграда от 1063 

кв.м., която е преустроена през 1998г. от бивша гимназия. Издаден е акт за 

публична държавна собственост № 6003 от 20.07.2009г., с предоставени права за 

управление на Министерство на правосъдието – РС - Тополовград. С акта е 

предоставена и ½ ид.ч. от прилежащия терен в  УПИ – І,  целият с площ от 2500 

кв.м. по плана на града. 

 Материалните условия са много добри, съдиите работят по един в кабинет, а 

съдебните служители ползват 6 помещения.  Съдът разполага с една съдебна зала, 

отлично обзаведена и технически оборудвана. 

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

кабинетите, деловодството и в съдебната зала. Служителите са обезпечени с 

компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и работят в мрежа. 

Администрацията не изпитва недостиг на техника. 

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

2013г. в РС-Тополовград функционира програмата за управление на съдебните 

дела САС, въведена през 2005г. 
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Разпределението на делата в РС- Тополовград се извършва на принципа на 

случайния подбор, в изпълнение изискването по чл. 9 от ЗСВ, считано от м. юни 

2005 г. и към настоящия момент, се осъществява чрез програмния продукт за 

случайно разпределение на делата „Law Choice”, разработен от ВСС . 

В съда са внедрени следните програмни продукти: 

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

предоставена от ВСС, която функционира от м. юни 2005г.; 

 -САС «Съдебно деловодство», която функционира от м. 01.2005 г.; 

  -Прогама АИС «Бюро съдимост», която функционира от 2006 г.; 

 - Правно-информационна система «Сиела». 

  

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

В РС-Тополовград, считано от 03.01.2005г., е утвърден щат от 17 души, от 

които 1 щ. бр. Адм. ръководител – председател и 2 щ. бр. съдии,  1 щ. бр. ДСИ, 1 

щ. бр. съдия по вписванията и 12 щ. бр. съдебни служители. В края на 2011г. е 

била освободена едната щатна бройка за съдия, с прекратяването на трудовото 

правоотношение на съдия Ангел Лазаров, по негова молба.  С решение на ВСС 

през м.ноември 2012г. е намалена щатната численост с 1 щ. бр. «съдия» и считано 

от 29.11.2012г., щатната численост на съда е 16 души.  

 Административното ръководство на РС – Тополовград се осъществява от 

Административен ръководител – председател на съда – Милена Семерджиева и 

административен секретар е Златка Мюфтиева. 

 Съдия Милена Семерджиева е назначена  на длъжност “административен 

ръководител – председател” на РС-Тополовград с решение на Висшия съдебен 

съвет по протокол № 41 от 22.12.2004 г. и е встъпила в длъжност на 03.01.2005 г. 

С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 6 от 11.02.2010г. съдия 

Милена Семерджиева е избрана за втори мандат на длъжността “административен 

ръководител – председател” на РС-Тополовград. 

Иван Христов е назначен на длъжност “съдия” в РС-Тополовград с решение 

на Висшия съдебен съвет по протокол № 15 от 22.03.2006 г. и е встъпил в 

длъжност на 02.05.2006 г.  

Няма назначен зам. председател на съда. 

Златка Мюфтиева е назначена на длъжност “административен секретар”, 

считано от 01.12.1987 г. 

 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 Милена Семерджиева.- 100% 

съдия Иван Христов  - 100% 

съдия Ангел Лазаров - 100% 
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-за 2012г. 

съдия Милена Семерджиева - 100%  

съдия Иван Христов -100% 

-за 2013г. 

съдия Милена Семерджиева - 100% 

съдия Иван Христов -100% 

         

       2. съдии, разглеждащи наказателни дела и процентна натовареност при 

разпределение на делата: 

-за 2011г.: 

съдия Милена Семерджиева.- 80% 

съдия Иван Христов  -100% 

съдия Ангел Лазаров - 100% 

-за 2012г. 

съдия Милена Семерджиева - 80% 

съдия Иван Христов -100% 

-за 2013г. 

съдия Милена Семерджиева - 80% 

съдия Иван Христов -100% 
 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ  

    СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

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

Тополовград има 12 бр. съдебни служители,  това число административен 

секретар - Златка Мюфтиева, назначена на 01.12.1987г. 

Администрацията на РС- Тополовград се състои от обща и специализирана 

администрация. Общата администрация включва 2 бр. служители – 

административен секретар и главен счетоводител. Към 15.04.2013г. в 

специализираната администрация работят общо 7 служители и същата е 

организирана в служби и длъжности, както следва: 

 „Регистратура”- няма отделен щат (дейността се изпълнява по 

съвместителство), 

 „Съдебно деловодство”- 1 съдебен деловодител,  

 „Архив”- 1 съдебен архивар,  

 „Съдебни секретари”- 2 бр.,  

  Бюро “Съдимост”- 1 съдебен деловодител, 

 „Връчване на призовки и съдебни книжа”- 1 призовкар, 

 „Съдебно- изпълнителна служба”- 1 съд. деловодител.  

Техническите длъжности са общо 3 бр. – 2 чистачки и 1 поддръжка сграда. 

Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са: Златка Мюфтиева –

административен секретар, деловодител - регистратура, личен състав, касиер и 

статистик, Галина Георгиева – съдебен деловодител и Бюро съдимост, 

Карамфилка Шидерова – архивар, домакин и изпълнява функциите по оформяне 

на нотариалните удостоверявания на подписи и документи, осъществявани от 

съдията по вписванията. 
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От 01.01.2005г. в Районен съд – Тополовград е внедрена и функционира 

деловодната програма на САС “Съдебно деловодство” на “Информационно 

обслужване” АД – Варна.   

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. Книгата за получените и върнати призовки и съдебни 

книжа  се води само на хартиен носител.  Утвърдени са и Вътрешни правила за 

изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес . 

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 2008 г., както и на 

електронен носител - в деловодната програма САС “Съдебно деловодство”, 

съдържащ следните дани: вид и номер на делото, номер и дата на акта и 

диспозитива. Длъжностното лице, отговорно за водене на регистъра е съдебния 

деловодител. 

Всички дела, образувани от началото на 2005 г. са въведени във 

функциониращата „Съдебна административна система” (САС).  

Председателят на съда, със заповед №  69/20.08.2008 г. и вътрешни правила, 

е регламентирал начина за публикуваните в Интернет страницата на съда съдебни 

актове, постановени по дела на РС-Тополовград, а през 2008 г. са утвърдени 

вътрешни правила за случайното разпределение на делата. 

Издадена е заповед №6/23.01.2008г., изменена със заповед №80/23.08.2011г., 

с която са определени служителите, които имат достъп до класифицирана 

информация. 

В хода на проверката бяха проверени следните книги  и регистри: 

 Азбучен указател за образуваните дела - за 2011г., за 2012г. и за 2013г. – 

води се за трите години в една книга, съдържа необходимата информация,  но  

липсват страници и печат на съда; 

 Описна книга за образуваните гр. дела – книгите се водят за всяка година 

- 2011г. 2 тома, за 2012г. 1 том и за 2013г. 1 том. Книгите не са проверявани 

периодично от административния секретар, липса дата и подпис от извършени 

проверки; 

 Книга за открити заседания гр.дела за 2011г., 2012г. и за 2013г. – по 1 

том.  Книгите се водят от секретар протоколистите и съдържат необходимата 

вписана информация. Няма данни да са проверявани от административното 

ръководство; 

 Книга за закрити и разпоредителни заседания за 2011г., 2012г. и за 2013г. 

– по един том. Попълват се редовно, не се проверяват от административното 

ръководство на съда; 

 Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК за 2011г. 1 том , 

за 2012г.  1 том и за 2013г. 1 том. 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата, 

вписана в книгата за открити заседания, датата, посочена в решението и датата, 

вписана в регистъра за съдебните решения - решение по гр. дело № 308/2010г., 

решение по гр. дело № 69/2012г., решение по гр. дело № 15/2013г., решение по гр. 

дело № 360/2011г., решение по гр. дело № 68/2012г., решение по гр. дело № 
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12/2011г. и др. Проверката установи пълно 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 на съдебните решения.  

Констатирано бе при проверката на деловодните книги, че същите съдържат 

изискуемата информация. Номерирани са, прошнуровани и подпечатани, водят се 

четливо, но не са проверявани периодично. Препоръчително е всички деловодни 

книги и регистри да се проверяват системно от административния секретар, 

упълномощен от председателя на съда, като проверките се удостоверяват с 

подпис и дата. 

 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

 

В РС-Тополовград гражданските дела се образуват в деня след постъпване на 

книжата в съда, от Председателя. Разпределението на делата на принципа на 

случайния избор, съгласно чл. 9 от ЗСВ, се извършва от месец юни 2005 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 Вътрешни правила за случайно 

разпределение на делата в РС - Тополовград. Разпределението се извършва от 

Председателя на съда – съдия Милена Семерджиева и се отразява в протокол, 

подписан от нея, който се съхранява в делото. Определен е и процентът на 

натовареност на съдебните състави – 100 % на съдиите, 100 % на Председателя на 

съда за граждански дела . 

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, не се прилага за 

делата по чл. 64 НПК, разрешения и одобрения за претърсване и изземване, 

разпити по чл.222 и чл. 223 НПК, разрешения по СК, производства по Указа за 

борба с дребно хулиганство и дела по Закона за закрила на детето, които се 

разпределят „по дежурство”.  

 Заявленията 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  не се 

разпределят по дежурство, а по общия ред  между всички съдии. 

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата има 

Председателя, а в негово отсъствие със Заповед  № 16/05.02.2013 г. (предоставена 

на проверяващите) е определен заместващия го съдия, който извършва 

разпределението на делата на случайния избор. 

Технически процесът от 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”, същите се докладват на Председателя, който ги образува в дело и 

извършва случайното разпределение. Разпределеното дело се докладва на 

съдията-докладчик, след което се предава в деловодството на съда. 
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Месечният график на дежурствата се утвърждава от Председателя в началото 

на всяка календарна година. 

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

периода на съответното дежурство искания незабавно. 

Двамата съдиите Милена Семерджиева и Иван Христов, разглеждат 

наказателни и граждански дела. 

Галина Георгиева - съдебен деловодител «Бюро съдимост» разполага 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 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. Препоръчително е всички 

граждански дела, в това число и дела, за които законодателят е предвидил кратки 

процесуални срокове (разрешения по СК, молби по ЗЗДт, обезпечения по чл. 390 

ГПК),  да се разпределят не чрез опция „по дежурство”, а на случаен  принцип. 

 

 
2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
Общи данни за РС-Тополовград за периода 01.01.2011г.-12.04.2013г. 

 

 

През 2011г. в РС – Тополовград са постъпили общо 376 бр. дела (в това 

число 86 бр. гр. дела по общия исков ред и 290 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 12 бр. дела или общо за разглеждане – 388 бр.  

дела (в това число 98 бр. гр.дела по общия исков ред и 290 бр. ч.гр.дела). От тях  

свършени през 2011г. са 380 бр. дела или 90 бр. гр. дела и 290 бр. частни гр.дела.  

 

През 2012г. в РС – Тополовград са постъпили общо 304  бр. дела (в това 

число 73 бр. гр. дела по общия исков ред и 231 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 8 бр. дела или общо за разглеждане – 312 бр.  

дела (в това число 79 бр. гр.дела по общия исков ред и 233 бр. ч.гр.дела). От тях  

свършени през 2012г. са 286 бр. дела или 55 бр. гр. дела и 231 бр. частни гр.дела.  

 

През периода 01.01.2011г.-12.04.2013г. са постъпили общо 82 бр. дела, (в 

това число 30 бр. гр. дела по общия исков ред и 52 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 26 бр. дела или общо за разглеждане – 108 

бр.  дела (в това число 54 бр. гр.дела по общия исков ред и 54 бр. ч.гр.дела). От 

тях  свършени са 79 бр. дела (в това число 25 бр. гр. дела и 54 бр. частни гр.дела) . 

 

Като  материя  от гражданските дела по общия исков ред преобладават 

делата по следните закони: Закона за задълженията и договорите, Семеен кодекс, 

Кодекса на труда, делби,  а по частните гр. дела  -  чл. 410 и чл.417 ГПК 
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                        Общо брой дела, по състави:  

 за 2011г. 
     съдия Гр. дела Частни гр.дела общо 

решени прекратени решени прекратени 

М.Семерджиева 1

2 

17 96  125 

А.Лазаров 9 13 95 2 119 

И.Христов 2

1 

3 107 5 136 

общо 4

2 

33 298 7 380 

 

 за 2012г. 
    съдия Гр. дела Частни гр.дела общо 

решени прекратени решени прекратени 

М.Семерджиева 2

4 

3 99 8 134 

И.Христов 2

4 

4 116 8 152 

      

общо 4

8 

7 215 16 286 

 

Общата натовареност по щат и действителна натовареност (граждански и 

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

 за 2011г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 10.78; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 10.56; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 21.7; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 20.10. 

 за 2012г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 13.00; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 11.92; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 24.75; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 22.85. 
 

     

НАСРОЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 

 

Бяха изискани и проверени граждански дела, насрочени в открити съдебни 

заседания през м. април 2013г.  

 

-съдия М. Семерджиева - проверени бяха три гр. дела, насрочени в о.с.з. на 

22.04.2013г.: 

Гр. дело № 85/2012г. е образувано на 30.03.2012г., по искова молба от 

същата дата, подадена на основание чл. 143 и чл. 149 СК – за издръжка на 

малолетно дете. Образувано е като бързо производство /но без жълт етикет, 
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отразено в компютърната разпечатка с код 130/. Разпределено е в същия ден, 

видно от приложен протокол само за това дело. С определение № 101/30.03.2012г. 

е отчетена редовност на исковата молба и допустимост на иска, с оглед което са 

наредени действията по чл. 131 ГПК, с указание делото да се докладва след 

изтичане на срока, или получаване на отговор. С определение № 381/17.12.2012 г., 

отчитайки, че ответникът е получил преписа на 15.11.2012 г. и в месечния срок не 

е подал отговор, съдът е насрочил о.с.з. за 09.01.2013г., отложено поради 

нередовно призоваване на ответника за 23.01.2013г. По същата причина заседание 

не е проведено и на 13.02.2013г. и на 25.03.2013г., като делото е насрочено за 

22.04.2013 г., с указания за изискване на сведения от СРС и призоваване на 

ответника по реда на чл. 46 и чл. 7 ГПК. 

Гр.дело № 174/2012г. и гр.дело № 292/2012г. са образувани съответно на 

01.08.2012г. и на 07.12.2012 г., за делба на недвижими имоти и са разпределени, 

видно от приложените протоколи, в деня на получаване на исковите молби. 

Определенията по чл. 131 ГПК са изготвени в същия ден - на 01.08.2012г. и на 

07.12.2012г. с определение № 371/10.12.2012г. и № 9/15.01.2013 г., съдържащи 

подробни проекто-доклади, изготвени на основание чл. 140, ал.3 ГПК и допуснати 

доказателства, делата са насрочени за 14.01.2013г. и за 06.02.2013 г. 

В проведеното заседание на 14.01.2013г., гр.д. № 174/2012г. е обявено за 

решаване и на 18.01.2013 г. е постановено решение № 2 за допускане на делбата, 

което е влязло в сила. С разпореждане от з.з. на 20.02.2013г. делото е насрочено за 

20.03.2013 г. за ІІ-ра фаза, когато е даден ход на делото и е назначена експертиза с 

конкретно посочена задача. Към датата на проверката същата е изготвена и на 

12.04.2013г. е получена  по делото. 

В едно съдебно заседание е обявено за приключено и съдебното дирене по 

гр.д. № 292/2013г. Съдебният акт – решение № 7, с което е уважен иска по чл. 341 

и сл. ГПК, е от 04.03.2013г. С ръкописно разпореждане от 28.03.2013г., делото е 

насрочено за ІІ-ра фаза, за 22.04.2013г. 

 

-съдия И. Христов - проверени бяха четири гр. дела, насрочени в о.с.з. на 

22.04.2013г.: 

Гр. дело № 38/2013., гр. дело № 40/2013г., гр.дело № 42/2013г., гр.дело № 

43/2013г.  
Всички дела са образувани като бързи производства. 

Четирите дела са разпределени на съдия Христов на 26.02.2013г., в деня на 

постъпване на исковите молби в съда. Делата са с правно основание чл.245 от КТ, 

с идентични претенции и срещу един и същ ответник – Т. ООД, гр. Тополовград.  

В деня на входиране на исковите молби - 26.02.2013г., съдът с определение е 

разпоредил изпращане на преписи на ответника за отговор в едномесечен срок. 

Съобщенията са връчени на ответника на 28.02.2013г., отрязъци от връчените 

съобщения са върнати и приложени по делата. 

Делата са образувани по реда на бързото производство, съдът е спазил 

изискванията по чл. 311 от ГПК за администриране на исковата молба в деня на 

постъпването й. След изтичане на срока за подаване на писмен отговор, с 

определения по чл. 140 ГПК от 29.03.2013г., делата са насрочени в първо открито 

съдебно заседание за 18.04.2014г., като са изготвени проекто-доклади по чл. 140, 
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ал.3 ГПК и е даден седмодневен срок на ответника за представяне на трудовите 

досиета.  Страните са уведомени на 29.03.2013г., но поради отказ на съдружник на 

ответника да приеме призовката, с разпореждане на съдията от 15.04.2013г., след 

направена справка в ТР за седалището, съобщенията са приети за връчени. 

Установено беше, че на същата дата 26.02.2013г. са постъпили още две 

искови молби, с правно основание чл.245 от КТ, с идентични претенции и  срещу 

един и същ ответник, които са разпределени на съдия Семерджиева, в деня на 

постъпване на исковете в съда. 

Проверката констатира, че от представената разпечатка на електронната 

деловодна система, която се съхранява в отделна папка, не е видно кой е 

разпределящия съдия, липсва подпис и печат на съда. Приложените в кориците на 

делата протоколи са подписани и подпечатани, но липсва име на разпределящия, 

който е обозначен с индекс.  

 

 

     ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 310 ОТ ГПК 

     ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

     ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на 

бързото производство – искове по СК, Кодекса на труда, както и дела с 

регламентирани кратки процесуални срокове - по ЗЗДН и по ЗЗДт:  

Констатирано бе, че не се спазва изискването по чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС –

делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове, да се  

обозначават с жълт етикет. 

Проверени бяха гр. дело № № 308/2010г., 360/2011г., 69/2012г., 15/2013г., 

всичките на доклад на съдия Семерджиева. Установено бе, че са спазвани 

сроковете по чл. 311 и чл. 312 ГПК. В деня на постъпване на исковата молба 

съдът е извършвал проверка на редовността и допустимостта на иска, 

Определението, с което делото е насрочено в първо о.с.з., е постановявано  в деня 

на постъпване на отговора или на изтичане на срока за това. Делата се насрочвани 

за дата не по-късна от три седмици, с изключение на гр. дело № 308/2010, 

насрочено в о.с.з. в едномесечен срок. Решенията с мотивите са постановени 

съобразно изискването по чл. 316 ГПК. По някои от делата са поставяни 

ръкописни резолюции (пр. гр. дело № 308/2010г.), които не се съдържат в 

деловодната разпечатка по съответното дело. По две от делата – гр. дело № 

308/2010г. и гр.дело № 360/2011г. съдът е посочил датата, на която ще обяви 

решението, според разпоредбата на чл. 149, ал.2 ГПК и съдебните актове са 

обявявани на посочената дата, а по останалите две – не е обявил на коя дата ще се 

произнесе със съдебен акт. 

Гр.дело № № 12/2011г., № 226/2011г. и № 68/2012г., на доклад на съдия 

Христов - спазвани са сроковете по чл. 311 и чл. 312 ГПК. Съдът не е посочвал 

дата, на която ще бъде обявен съдебният акт, с изключение на гр. дело № 

226/2011г., по което съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 04.11.2011г. 

и решението е обявено на същата дата. Съдебният акт по гр. дело № 12/2011г. е 
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постановен в едномесечен срок, вместо в двуседмичен, съобразно изискването по 

чл. 316 ГПК. 

Гр.дела № № 111/2011г. и 223/2011г., на доклад на съдия Лазаров са 

образувани, администрирани, насрочвани и приключили без констатирани 

пропуски и нарушения. Първото от делата е прекратено, а по второто е 

постановен съдебен акт в двуседмичния срок, според изискването по чл. 316 ГПК. 

В протокола от последното о.с.з, когато е приключило съдебното дирене, не е 

посочена датата, на която съдът ще обяви решението си.  

 

Бяха проверени и дела с регламентирани кратки процесуални срокове, 

образувани по молби по реда на ЗЗДт и ЗЗДН:  

 

- по Закона за закрила на детето - гр.дело № 5/2011г., на доклад на съдия 

Христов; гр. дело № 160/2011г., на доклад на съдия Лазаров; гр. дело № 

182/2011г., на доклад на съдия Христов; гр. дело № 358/2011г., на доклад на 

съдия Семерджиева. 

При проверката бе констатирано следното: 

По делата, разглеждани по реда на ЗЗДт се спазват 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. По гр. дело № 5/2011г. съдът с решение от 

деня, в който е приключило съдебното дирене, е уважил молбата на Д”СП” – 

Тополовград и е прекратил настаняването на малолетното дете в семейство на 

роднини - баба и дядо и го е настанил в семейството на пълнолетната му сестра. 

По гр. дело № 358/2011г. в проведеното на 15.12.2011г. о.с.з. е разпитано 

малолетното дете А.Т.А. (на 8 години) в присъствие на педагог, на който е 

посочено името, без длъжността и институцията. Разпоредбата на чл. 15, ал.4 от 

ЗЗДт предвижда, че изслушването се извършва в присъствието на социален 

работник от дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето, а 

при необходимост и друг подходящ специалист. Според чл. 15, ал.2 ЗЗДт, 

решението за изслушване на ненавършило 10 –годишна възраст дете, се мотивира. 

В протокола от с.з. не се съдържат мотивите на съда за това изслушване. 

Делата са образувани в деня, в който молбите са постъпили в съда. 

Решенията са постановявани в същия ден, когато е приключило съдебното дирене 

или на следващия ден. По проверените дела е представен актуален социален 

доклад от компетентната Д”СП”. 

Проверени бяха гр. дела № № 1/2011г. и 67/2012г., на доклад на съдия 

Семерджиева, 158/2012г., на доклад на съдия Христов, 310/2011г., на доклад на 

съдия Лазаров, всичките образувани по реда на ЗЗДН.  

Граждански дела № № 310/2011г. на доклад на съдия Лазаров, 158/2012г. 

на доклад на съдия Христов и  67/2012г. на доклад на съдия Семерджиева, са 

прекратени поради отказ или оттегляне на молбите. 

По гр. дело № 1/2011г. съдебното дирене е приключило на 03.02.2011г., а 

решението е обявено в публично заседание на 04.02.2011г. Същото е обжалвано 

пред въззивна инстанция, която с решение от 22.03.2011г. по гр.дело № 105/2011г. 
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по описа на ОС-Ямбол е отменила частично решението на първоинстанционния 

съд и е наредено да се издаде заповед за защита.  

Проверката установи спазване на едномесечния срок за насрочване на 

открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН, като делата са 

насрочвани в рамките на няколко дни. 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. 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 (гр. дело № 310/2011г., гр. дело 

№ 1/2011г.).  
 

НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА  
 

Ненасрочените дела в Районен съд – Тополовград, към 15.04.2013г., са били 

общо 10 броя - 6 дела на доклад на съдия М. Семерджиевс, 4 дела на доклад на 

съдия И. Христов, като в хода на проверката едно от делата е насрочено. 
 

Проверката на ненасрочените граждански дела към 15.04.2013г., установи 

следното: 

Ненасрочени дела на съдия Семерджиева -  

-   гр. дело № 14/2013г. е образувано на 04.02.2013г. по иск от А. ООД, на 

основание чл.135 от ЗЗД, за обявяване на недействителност на договор за дарение 

на недвижим имот. Делото е разпределено и образувано веднага след входиране 

на исковата молба. С определение от 04.02.2013г. съдът е указал в едноседмичен 

срок да се отстранят нередовностите по исковата молба. Съобщението е било 

изготвено на 05.02.2013г. и изпратено на 11.02.2013г., получено след 20 дни – на 

01.03.2013г. След отстраняване на нередовностите на 01.03.2013г., съдът е приел 

исковата молба с определение, като е разпоредил да се  изпрати препис на 

ответниците, след което делото да се докладва в разпоредително заседание в деня 

на получаване на отговор или при изтичане на едномесечния срок. След трикратно 

„издирване” на ответника и разпореждане за залепване на уведомление по чл.47 от 

ГПК, съобщението е било връчено на 19.03.2013г. Към момента на проверката 

едномесечният срок за отговор на ответника не е изтекъл. 

- гр. дело № 66/2013г., бързо производство - иск  по чл.143 от СК за 

изменение на издръжка на малолетно дете, е образувано на 19.03.2013г. С 

определение в з.з. на 19.03.2013г. е приета исковата молба и разпоредено препис 

от нея с приложенията да се изпрати на ответника за отговор. Съобщението до 

ответника е изпратено на 20.03.2013г., но към момента на проверката (почти 

месец по-късно), няма върнат отрязък или данни за предприети действия по 

връчването.  

- гр. дело № 75/2013г., бързо производство - иск  по чл.245 от КТ за 

плащане на трудово възнаграждение, е образувано на датата на входиране на иска 

- 04.04.2013г. С определение в з.з. на 04.04.2013г. е приета исковата молба и 

разпоредено препис от нея да се изпрати на ответника за писмен отговор в 

едномесечен срок. Съобщението до ответника е изготвено на 05.04.2013г. и с 
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разпореждане на съдията от 08.04.2013г. е прието за връчено на адреса по 

седалището на ответника.        

- гр. дело № 77/2013г.,  облигационен иск от 04.04.2013г е образувано в 

деня на подаване на исковата молба.  С определение от същия ден е била приета 

исковата молба и препис от нея с приложенията са изпратени на ответника за 

отговор на 05.04.2013г;  

- гр. дело № 80/2013г.,  облигационен иск от 10.04.2013г., е образувано в 

деня на подаване на исковата молба.  С определение от същия ден е приета 

исковата молба и препис от нея с приложенията  са изпратени на ответника за 

отговор. Отрязък от съобщението е получен и върнат на 15.04.2013г.; 

- гр. дело № 82/2013г.,  иск за делба на недвижим имот – земеделски земи 

от 11.04.2013г., е образувано с разпореждане същия ден, на доклад на съдия 

Семерджиева.  С определение от 11.04.2013г. е приета исковата молба и препис от 

нея с приложенията са изпратени на ответниците за отговор.  

  

Ненасрочени дела на съдия Иван Христов - 

- гр. дело № 67/2013г., иск за развод от 19.03.2013г., е образувано с 

разпореждане на 19.03.2013г. С определение от 20.03.2013г. е приета исковата 

молба и същия ден е изпратен препис до ответника за отговор. Отговорът е 

постъпил по делото на 10.04.2013г. и с определение в з.з. от 15.04.2013г. е 

насрочено открито с.з. за 09.05.2013г., съобщен е проекто-доклада на страните и 

са дадени указания. Съобщенията са изпратени  на 15.04.2013г; 

- гр. дело № 35/2013г., бързо производство - иск по чл.245 от КТ за 

плащане на трудово възнаграждение, образувано на датата на входиране на иска - 

18.02.2013г. С определение в з.з. от 18.02.2013г. е  приета исковата молба и е 

разпоредено препис от нея да се изпрати на ответника за писмен отговор в 

едномесечен срок. Съобщението до ответника е изпратено на 19.02.2013г. и 

повторно на 05.03.2013г. (връчено на 08.03.2013г.). По подадента молба за 

обезпечение на иска от 15.03.2013г., с определение от същия ден, съдът е 

допуснал обезпечението и е издал обезпечителна заповед. На 05.04.2013г. е 

получен  отговор на исковата молба и с определение в з.з. от 15.04.2013г. делото е  

насрочено за 30.04.2013г.          

- гр. дело № 65/2013г., иск  по чл.549 и чл.551 от ГПК от 19.03.2013г., е 

образувано с разпореждане на 19.03.2013г. С определение от 19.03.2013г. е приета 

исковата молба и същия ден е изпратен препис до ответника за отговор (връчен на 

21.03.2013г.). Срокът за отговор към момента на проверката не е изтекъл. 

- гр. дело № 74/2013г., иск  по чл.549 и чл.551 от ГПК от 28.03.2013г., е 

образувано с разпореждане на 28.03.2013г. С  определение от 28.03.2013г. е приета 

исковата молба и е разпоредено изпращането на препис до ответника за отговор.  

Съобщението е връчено на 01.04.2013г. Едномесечният срок за отговор към 

момента на проверката не е изтекъл. 

 

В хода на проверката по цитираните дела бе констатирано, че в Протоколите 

за избор на докладчик не се посочва името на разпределящия съдия и не е видно 

имало ли е други дела за разпределяне за деня. Делата, образувани по реда на 
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бързо производство, не се обозначават с жълт етикет, на основание чл. 92, ал.5 

ПАРОАВАС. Забава на съдебното производство не бе констатирана. 

 

 

ВИСЯЩИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012 г. и 

НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 15.04.2013г. 
 

 

В РС-Тополовград няма дела, образувани преди 01.01.2012г. и неприключени 

към 15 април 2013г. 
 

 

ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 
 

С.з. на 15.10.2012  гр.д. № 175/2012 г. – съдия М.Семерджиева, отсрочено за 

29.10.2012 г., поради отпуск на съдията; 

 

С.з. на 22.10.2012 - гр.д. № 182/2012 г. – съдия М.Семерджиева, отсрочено за 

12.11.2012 г. поради отпуск на съдията. 

          

В хода на проверката се установи, че гр. дело № 173/2012г. също е отсрочено 

и описано в т. Спрени граждански дела.  

Проверката не констатира честа практика на отсрочване на цели съдебни 

заседания. Делата са отсрочени с разпореждане на съдия Семерджиева, като по 

гр.дело № 173/2012г. разпореждането на съда за отсрочване, поради отпуск 

(видно от книжата по делото), е след датата на съдебното заседание, при това 

адвокатът на ответниците и адресът, на който са били редовно призовани преди 

отсроченото съдебно заседание, е в гр. София. Това предполага, че адвокатът 

и/или ответниците, които не са били уведомени за отсроченото о.с.з., вероятно 

напразно са пътували от София до Тополовград, за отсроченото о.с. заседание. В 

тази връзка, препоръчително е в бъдеще съдебните заседания да не се отсрочват 

при отсъствия на съдията-докладчик, като при възможност се разглеждат от 

другия състав, в интерес на страните в процеса. 
 
 

СПРЕНИ ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА КЪМ 15.04.2013 г. 
 

 

Към момента на проверката делата, по които производството е спряно в РС-

Тополовград, са 3 броя - гр. дело № № 145/2012г., 173/2012г. и 257/2012г. 

По гр. дело № 145/ 2012г. и гр. дело № 257/2012г. производствата са спрени 

на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, заради висящ преюдициален спор. По гр. дело 

№ 145/2012г., производството е спряно с протоколно определение от 14.11.2012г., 

до приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр.дело № 7656/2012г. по описа на 

Районен съд – Пловдив. До момента на проверката – 16.04.2013г., повече от 5 

месеца, по делото не се съдържат писма за справки до РС-Пловдив или друга 

информация относно висящността на преюдициалния спор, съобразно  
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задължението на служба „Съдебно деловодство” по чл. 106 ПАРОАВАС да 

извършва ежемесечни проверки на ненасрочените дела и да ги докладва на 

председателя. 

Гр. дело № 257/2012г. е спряно с определение в з.з. от 19.12.2012г., на 

основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК – до приключване на гр.дело № 298/2012г. по 

описа на РС-Тополовград и по него също не се съдържат данни относно 

висящността на преюдициалния спор. 

Гр. дело № 173/2012г. е образувано на 01.08.2012г. по иск с правно 

основание чл. 341 и сл. ГПК и разпределено на същата дата, видно от протокола за 

избор на докладчик, с подпис (без име), съдържащ се по делото. С определение от 

01.08.2012г. съдия Семерджиева е приела исковата молба, указала е препис от нея, 

заедно с приложенията и съобщението по чл. 131 ГПК да се изпрати на 

ответниците, а делото да се докладва веднага след постъпване на отговора или на 

изтичане на срока за отговор. Ответниците са уведомени на 04.08.2012г. и писмен 

отговор е постъпил по делото, без да е поставен входящ номер върху него. С 

определение от 31.08.2012г. делото е докладвано и насрочено за 24.09.2012г. 

Двамата ответници и ищецът са уведомени на 03.09.2012г., на 13.09.2012г. и на 

20.09.2012г., като ответниците са уведомени на адрес в гр. София. Върху списъка 

за призованите лица е поставена ръкописна резолюция от съдията-докладчик - „С 

оглед разрешен отпуск, пренасрочва делото за 24.10.2012г.” Видно от приложения 

нов списък на призованите лица и изпратените на 27.09.2012г. съобщения, делото 

е пренасрочено впоследствие, (след 24.09.2012г.). Страните не са били уведомени 

своевременно, което е некоректно, в случай, че са се явили за отсроченото 

заседание на 24.09.2012г., още повече, че и двамата ответници са с адрес за 

призоваване в гр. София, с пълномощник – адвокат от САК. В представената 

деловодна разпечатка по делото, не се съдържа акт на съда за пренасрочване на 

о.с. заседание. С протоколно определение от о.с.з. на 24.10.2012г.  производството 

е спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК – по взаимно съгласие на страните и 

шест- месечният срок, в който всяка от страните може да поиска възобновяване, 

съобразно чл. 231, ал.1 ГПК или съдът следва да прекрати съдебното 

производство, все още не е изтекъл. 

Прави впечатление, че част от съдебните актове по спрените дела са 

написани нечетливо, на ръка, което е недопустимо предвид ниската натовареност 

на двата съдебни състава и осигурената техника и софтуерни продукти. 
. 

 
ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 
 

За проверявания период, делата с отменен ход по същество и върнати в 

съдебно заседание са 4 бр., като всички определения са от 2012г. През 2011г. и за 

периода 01.01.2013г.-15.04.2013г. няма възобновени производства. 

 Гр. дело № 170/2012 г. е образувано на 23.07.2012 г. по жалба от същия ден, 

за делба на наследствени земеделски имоти.  Разпределено е също на 23.07.2012г., 

на доклад на съдия Христов, с изключване на съдия Семерджиева, поради отпуск. 

С ръкописно разпореждане от 27.07.2012 г. исковата молба е оставена без 

движение, с указания към ищеца. С определение № 248/10.09.2012 г. по чл. 131 
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ГПК, молбата е приета за редовна и е указано изпращането й на ответните страни. 

Отговори са депозирани на 17.10.2012г., на 29.10.2012г. и на 07.12.2012г. С 

определение № 370/10.12.2012 г. е изготвен подробен доклад по делото, 

допуснати са доказателствата и същото е насрочено в о.с.з. на 17.01.2013г., когато 

съдебното дирене е обявено за приключено. С определение № 47/15.02.2013 г., на 

основание чл. 253 ГПК, определението за даден ход на делото по същество е 

отменено, поради установен пропуск на съда – неконституирани трима 

сънаследници, за отстраняването на който делото е оставено без движение, с 

дадени указания. След изпълнението им, с определение от з.з. № 102/20.03.2013 г., 

е наредено изпращането на препис от исковата молба. Към момента на проверката 

текат срокове за отговор. 

Гр. дело № 246/2012 г. е образувано на 04.10.2012г., по искова молба от 

същия ден, подадена от Т.К.Т. от с. Синапово, против община Тополовград, по чл. 

19 от ЗГР, за промяна на лично име. С протокол също от 04.10.2012 г., за 

докладчик по делото е определена съдия Семерджиева, разпоредила в същия ден, 

с определение № 311, действията по чл. 131 ГПК. С определение № 337 от 

12.11.2012г., на страните е съобщен проекто-доклада по делото, допуснати са 

доказателства и свидетели при довеждане, а то е насрочено в о.с.з. на 26.11.2012 г. 

В това с.з. производството е обявено за приключено, без да са се явили страните. 

След провеждането му, в същия ден, от процесуалния представител на ищцата е 

депозирана молба за отлагане на делото, с приложен амбулаторен лист за 

внезапно заболяване на адв. Спирова, без данни за препятствие за явяването на 

страната. Върху искането, на ръка е изготвен съдебен акт – определение № 

348/26.11.2012г., с който е отменено определението за приключване на съдебното 

дирене, производството е възобновено и делото е насрочено за 10.12.2012г., с 

призоваване на страните. На тази дата са разпитани двама свидетели и е даден ход 

на делото по същество. Решение № 53 е от датата на с.з.  - 10.12.2012г., влязло е в  

сила на 28.12.2012г., в който ден е изпратено и съобщение до Община 

Тополовград и Териториално звено служба „ГРАО” гр.Хасково, за отбелязване на 

допуснатата промяна. 

Гр. дело № 299/2012 г. е образувано в деня на входирането на исковата молба 

– 18.12.2012г., с претенция от ЕАД със седалище в гр. София, срещу физическо 

лице от гр. Тополовград, разпределено е същия ден, на доклад на съдия Иван 

Христов. С ръкописно разпореждане от 19.12.2012г. исковата молба е оставена 

без движение, за довнасяне на ДТ, изпълнено с молба от 15.01.2013г. С 

определение № 12/15.01.2013г. е наредено изпълнение на разпоредбата на чл. 131 

ГПК, а с определение в з.з. на 01.03.2013г., е съобщен проекто-доклад по делото, 

допуснати са и са изискани доказателства и е насрочено о.с.з. за 28.03.2013г., 

когато съдебното дирене е обявено за приключено. На следващия ден от 

ответната страна е депозирана молба, с която е уведомила съда, че 

претендираната от ищеца сума е заплатена, за което са приложени 2 бр. касови  

бонове. С оглед това и без искане от страната, приемайки (неточно), „че е налице 

препятствие, което страната не може да отстрани„ , с изготвено на ръка 

определение от 29.03.2013г., даденият ход по същество е отменен, възобновено е 

производството по делото и е насрочено о.с.з. за 23.04.2012 г., с призоваване на 

страните. Призовки са изпратени в същия ден, като страните са уведомени за 
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действията на съда, породени от представената след с.з. молба, която няма данни 

да е изпратена на ищеца за справка и становище. 

Гр. дело № 300/2012 г. е образувано в деня на входирането на исковата молба 

– 18.12.2012г., с имуществена претенция от ЕАД със седалище в гр. София, срещу 

физическо лице от гр. Тополовград, разпределено същия ден на доклад на съдия 

Семерджиева. С определение № 383/18-12.2012г., исковата молба е оставена без 

движение, за довнасяне на ДТ, изпълнено с молба от 15.01.2013г. С определение 

№ 10/15.01.2013г. е наредено изпълнение на разпоредбата на чл. 131 ГПК, а с 

определение в з.з. на 01.03.2013г., е съобщен проекто-доклад по делото, страните 

са приканени за спогодба, допуснати са и са изискани доказателства и е насрочено 

о.с.з. за 27.03.2013г., когато съдебното дирене е обявено за приключено. На 

01.04.2013г. от ответната страна е депозирана молба, с която е уведомила съда, че 

претендираната от ищеца сума е заплатена, за което е приложен  касов  бон. С 

оглед това, приемайки наличие на нови доказателства и нови обстоятелства, които 

следва да се преценят в о.с.з. с присъствието на страните, с изготвено на ръка 

върху молбата, определение от 01.04.2013г., даденият ход по същество е отменен, 

възобновено е производството по делото и о.с.з. е насрочено за 24.04.2012 г., с 

призоваване на страните. Призовки са изпратени в същия ден, като страните са 

уведомени за действията на съда, породени от представената след с.з. молба, 

която няма данни да е изпратена на ищеца за справка и становище. 

 

При първото от описаните дела съдът е допуснал и отчел пропуск при 

конституирането на ответните страни, довел до отмяната на хода. При по-

задълбочено проучване още при първото оставяне на исковата молба без 

движение, този пропуск е можел да се отстрани.  

При останалите дела ходът е отменян по молби от страните. По дела №№ 

299/2012г. и 300/2012г. прави впечатление, че в съобщението до ищеца за 

отмяната на определението с даден ход по същество, новите доказателства и 

обстоятелства не са вписани – това би било целесъобразно,  за да се изрази 

становище от ищцовото дружество оспорва ли плащането или не, което е от 

значение за изхода на спора и би улеснило съда при неявяване на представител в 

о.с.з.  
Препоръчително е съдебните актове да се изготвят ясно и точно, с 

осигурените за целта технически средства. 
                             

 

                                 ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

         

 ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО 

  

Проверени бяха ч.гр.дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, образувани по 

заявления за издаване на заповед за изпълнение:  

- гр.дело № 7/2011г., гр. дело № 60/2012г., гр. дело № 12/2013г., на доклад 

на съдия Иван Христов 

- гр. дело № 14/2011г., гр. дело № 265/2011г., гр. дело № 289/2011г. на 

доклад на съдия  Ангел Лазаров 
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- гр. дело № 273/2011г., гр. дело № 236/2012г., гр. дело № 22/2013г., на 

доклад на съдия Милена Семерджиева 

 

По делата, образувани по реда на Глава тридесет и седма на ГПК - Заповедно 

производство, е спазена нормата на чл. 46, ал.1 ПАРОАВАС – делата са 

образувани в деня на постъпване на заявленията. Съдът е разглеждал същите в 

разпоредително заседание още в деня на депозирането им и по изключение /ч.гр.д. 

№ 289/2011г./, на следващия ден, като са издавани заповеди за изпълнение преди 

изтичането на законоустановения тридневен срок по чл. 411, ал.2 ГПК. 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.  

Издадените заповеди и изпълнителни листи са връчвани на лица с 

представителна власт, удостоверена по далата с пълномощни или по 

преупълномощаване.  

 

ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО  - няма частни дела, образувани по 

молби за обезпечение на бъдещи искове в проверявания съд. 

 

 

 ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  

 

 

При проверка на гражданските дела, по които са постановени съдебни актове 

по състави, се установи следното: 

 

1. общ брой постановени решения за проверяваните три периода отделно, по 

съдии: 

 

          2011г.                                   -  340 бр. 

М. Семерджиева                              108 бр. 

А. Лазаров                                        104 бр. 

И. Христов                                       128 бр. 

 

          2012г.                                   -  263 бр. 

М. Семерджиева                              123 бр. 

И. Христов                                       140 бр. 

 

 към 12.04.2013г.                         -    68 бр. 

М. Семерджиева                                37  бр. 

И. Христов                                         31  бр. 
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2. брой постановени решения след едномесечния срок, за проверяваните три 

периода: 

 

За 2011г.                                         0  бр. 

 

За  2012г.                                        2  бр. 

по съдии: 

М. Семерджиева                         0 бр. 

И. Христов                                  2 бр. 

 

За 2013г.                                     0 бр. 

 

 

  номер на   правно       дата, на която        дата на обявяване   съдия        забава            

    дело        основание  делото е обявено  на акта в книг. за                  /дни и мес./ 

                              за решаване             откр. заседания     

1                2                       3                          4                             5                    6 

 

№ 164/2012 г.  чл.422 ГПК  09.10.2012 г.     19.11.2012 г.    И.Христов      10 д. 

№ 165/2012 г.  чл.422 ГПК  09.10.2012 г.     19.11.2012 г.    И.Христов      10 д. 

 

Постановените в РС-Тополовград съдебни актове, са обявявани в 

законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК, с изключение на две 

решения по цитираните по-горе дела, които са обявени в рамките на разумния 

срок по смисъла на чл. 13 ГПК. Предвид изискванията на закона и ниската 

натовареност на двата съдебни състава, е наложително да бъде направена 

препоръка за спазване на определените в процесуалните закони срокове, които 

според чл. 12, ал.2 ГПК, са задължителни за съдиите. 

  
 

ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

  

 

Общият брой обжалвани съдебни актове по гр. дела /решения и 

определения/, брой потвърдени, изменени и отменени актове, за трите периода 

поотделно и по съдии, са както следва: 

    - обжалвани гр.д. 2011г. – всичко  18 бр. в т.ч. решения 17, определения 1 бр. 

(съдия М. Семерджиева  8 бр., съдия А. Лазаров  2 бр. и съдия И. Христов  8 бр.) 

 

 

                                                              изцяло         изменени       отменени 

                                                          потвърдени                              

М. Семерджиева     решения                 3                      5                     0      

                               определения             -                       -                     1       

И. Христов              решения                 -                       1                     - 
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- обжалвани гр.д. 2012г. – всичко 6 бр.  

(съдия М. Семерджиева  3 бр., съдия И. Христов  3 бр.) 

 

 

                                                              изцяло         изменени       отменени 

                                                          потвърдени                              

М. Семерджиева     решения                -                        -                      -     

И. Христов              решения                4                        3                     - 

А. Лазаров               решения                1                        -                     - 

 

 

 

- обжалвани гр.д. към 12.04. 2013г. – всичко 3 бр.  

(съдия М. Семерджиева  3 бр., съдия И. Христов  -) 

 

 

                                                              изцяло         изменени       отменени 

                                                          потвърдени                              

М. Семерджиева     решения                1                       -                      -   

                               определения            2 

И. Христов              решения                1                                                - 

 

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 почти няма изцяло отменени от въззивната инстанция, което е показател за 

добро професионално ниво и допълнителен стимул за повишаване качеството на 

правораздаването в Районен съд-Тополовград. 

 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част на 

настоящия акт е видно, че образуваните в РС-Тополовград граждански дела са 

администрирани, движени и приключвани в разумни срокове, съобразно 

изисквания на ПАРОАВАС и ГПК, но по част от тях са допускани пропуски. 

Наред с изводите и препоръките, направени заедно с констатациите по 

отделните дела и съдебни състави, може да се направи следното обобщение:  

 

Създадена е добра организация на работата по образуване на делата, 

постъпващи в Районен съд - Тополовград, при отчетената ниска съдебна 

натовареност. 

 Изискването за образуване на делата в деня или най-късно на следващия 

ден, след постъпване на книжата в съда, от председателя на съда, съгласно чл. 
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46,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.66/18.08.2009г.), се спазва. Гражданските дела 

се разпределят от Председателя на РС-Тополовград, като е предвидено при 

отсъствието му разпределението да се извършва от заместващия го съдия.  

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, според вътрешните правила, изключения, 

отнасящи се основно до разпределение на дела с кратки процесуални срокове (пр. 

разрешения по СК, молби по ЗЗДт), които  се разпределят „по дежурство”. 

Протокол за избор е приложен по всяко дело, но в него не се съдържа  името на 

разпределящото лице (отразен е само индекс), както и списък на разпределените 

за деня дела, поради което не става ясно колко дела са постъпили в този ден и в 

каква поредност са разпределени. 

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. 

Системата за случаен избор не е манипулирана, с цел нарушаване 

прилагането на принципа по чл. 9 от Закона за съдебната власт. Проверяващият 

екип, обаче, счита за уместно да препоръча принципът, заложен в чл. 9 ЗСВ, да се 

спазва по отношение на всички граждански дела, без изключение, а в 

приложените по делата протоколи за случаен избор, да се посочва името на 

разпределящия съдия и в него да се съдържат всички разпределени за деня дела, в 

съответната последователност. 

Проверените дела са разглеждани и приключвани в разумни срокове. 

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. 

Деловодните книги и регистри съдържат необходимата и задължителна 

информация за образуването, движението и приключването на делата. Водят се 

четливо и разбираемо. Препоръчително е административният секретар, 

упълномощен от председателя, да проверява системно всички деловодни книги и 

регистри, което да се удостоверява с подпис и дата, и да се докладва на 

административния ръководител. 

Проверените насрочени дела са администрирани своевременно, на страните 

се изпращани съобщения, в повечето от случаите в деня на разпорежданията и 

отрязъци от редовно връчените съобщения са приложени към делата. Не бяха 

констатирани нарушения и пропуски при образуването и първоначалното им 

администриране. 

Относно делата, образувани по реда на бързото производство, се установи, 

че те са администрирани точно и своевременно, с констатираните отклонения. 

Спазвани са разпоредбите на чл. 311 и чл. 312 ГПК. Съдът е обявявал решението 
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си с мотивите в повечето случаи спазвайки  двуседмичния срок – изискване по чл. 

316 ГПК. Върху кориците на този вид дела липсва жълт етикет. Препоръчително 

е да се спазва нормата на чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС и делата, чието разглеждане е 

свързано с кратки процесуални срокове, да се  обозначават по указания начин. 

 В тези производства, с оглед защита правата и интересите на децата, е 

уведомявана компетентната Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес 

на детето, за представяне на социален доклад или становище, съобразно 

изискванията по чл. 15 ЗЗДт, с констатираните в Акта изключения, заради които 

ще бъде направена и изрична препоръка. 

По дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН, не бяха констатирани 

нарушения или забавяне на производството. Делата са образувани в деня на 

постъпване на молбите в съда. Всички решения са постановени своевременно, 

преди изтичане на определения срок. 

По делата е представян актуален социален доклад от компетентната Д”СП”, 

съобразно изискването на чл. 15 ЗЗДт. По едно от проверените дела е „разпитано” 

8 – годишно дете в присъствието на педагог, без да е посочена институцията, 

която той представлява и без де е мотивирано решението на съда за изслушване 

на малолетното, осемгодишно дете. 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. Втората алинея на цитирания член предвижда 

правната възможност ако детето не е навършило 10-годишна възраст, то да бъде 

изслушано в зависимост от степента на неговото развитие, като решението за това 

изслушване се мотивира. В тази връзка, е препоръчително 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. 

 Актовете по чл. 140 от ГПК и разпорежданията по чл. 312 от ГПК, 

постановявани от съдиите в РС-Тополовград, са ясни и мотивирани. В хода на 

проверката бяха констатирани и нечетливи, ръкописни съдебни актове, което 

затруднява страните и съдебните служители и води до непълнота на 

информацията в деловодната система на съда, по съответното дело. В тази връзка, 

проверяващите считат за наложително да препоръчат съдиите от РС-Тополовград 

да не допускат постановяване на неясни, неточни и нечетливи ръкописни съдебни 

актове. 

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 и преди 

даване ход по същество, което ще доведе до отмяна хода по същество по 

изключение и ще преодолее евентуално забавяне на съдебното производство за 

събиране на доказателства, за уточняване на петитума по иска и пр. 

Относно спрените производство бе констатирано, че по две 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 
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по чл. 106 ПАРОАВАС за извършване проверка на делата, които не са насрочени 

и докладване за резултата на административния ръководител на съда. 

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 законовия тридневен срок и дори по-рано. Не бяха констатирани 

нарушения, грешки и пропуски в производствата по издаване на заповед за 

изпълнение и изпълнителни листове. 

От изисканите извлечения от деловодната програма по делата, се установи, 

че не всички съдържат подробна и ясна информация за движението и 

приключването на гражданските дела. Констатираха се някои пропуски – липса 

на съдебни актове или на части от тях, изпратени и получени по делата  книжа и  

пр. В тази връзка, следва да се подобри работата на съдебното деловодство, за 

осигуряване на съответствие между гражданските дела и отразеното в 

деловодната програма - регистриране на подробна информация за постъпващите в 

съда документи за образуване на делата, документи, съпровождащи съдебното 

производство, както и документи, във връзка с обжалване на съдебните актове – 

въззивни жалби, частни жалби, молби за отмяна и пр. 

Ръководството на съда следва да осъществява периодичен контрол по 

движението и съхраняването на гражданските дела, както и по воденето на 

деловодните книги и регистри. Препоръчително е да се разпореди съответното 

длъжностно лице (административен секретар или друго длъжностно лице) да 

извършва проверка на гражданските дела, като се проверяват всички дела по 

състави и се сверяват с отразеното в деловодната програма по движението на 

съответното дело.  

Съдебните актове през проверяваните периоди са постановявани в 

законоустановения едномесечен срок, както и в двуседмичен срок при бързите 

производство, с констатираното в обстоятелствената част на Акта изключение. 

Действителната натовареност по гражданските дела е ниска и в тази връзка е 

необяснимо макар и несъщественото просрочие (от 10 дни), допуснато от съдия 

Христов по два от постановените от него съдебни актове. 

По голяма част от проверените дела, включително и делата, образувани по 

реда на бързото производство, съдът е посочвал деня, в който ще обяви 

решението си. Когато съдебните актове не са постановявани в определения ден, за 

това са изпращани съобщения на страните. Препоръчително е по всички дела да 

се спазва нормата на чл. 149, ал.2 ГПК и съдът да посочва датата, на която ще 

обяви решението си. 

В РС-Тополовград 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. 

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 
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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-Тополовград с конкретните, индивидуално постигнати 

резултати през съответната година.  

  

 

 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. Председателят на РС - Тополовград, в изпълнение на правомощията му 

по ЗСВ, да упражнява постоянен контрол върху дейността на служба 

„Съдебно деловодство”, като следи за отстраняване на констатираните 

с настоящия акт пропуски и за спазване изискванията на ПАРОАВАС 

при движение и подреждане на делата; 

 

2. Председателят на РС – Тополовград да организира и контролира 

стриктното въвеждане на всички данни в електронната деловодна 

програма на съда, свързани с образуване, администриране, движение и 

приключване на делата; 

 

3. Председателят на РС – Тополовград да регламентира случаите на 

отсрочване на съдебни заседания при отсъствие по обективни причини 

на съдията – докладчик, с оглед недопускане неоснователно забавяне 

на съдебното производство и по-ефективен, в интерес на страните, 

съдебен процес; 

 

4. Съдиите от РС – Тополовград 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 – Тополовград; 

 

5. Съдиите от РС – Тополовград 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 
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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. 

 

6. Председателят на РС – Тополовград 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.3 и т. 6, за препоръките по т.1 и т. 2, т. 4 и т. 5 от настоящия акт определям 

срок постоянен. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на РС 

–  Тополовград 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. 

 

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-Тополовград, който да запознае с него съдиите 

и съдебните служители. 

 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт препис от 

Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Окръжен съд - Ямбол. 

                                                            

                                                  

 

 

                                                    ИНСПЕКТОР:                                                                                                        

                                                                                 ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА  


