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Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА по 

гражданските дела е проведена в изпълнение на Заповед № ПП-01-74/18.09.2013г. 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 07.10.2013г. – 11.10.2013г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експертите ДИАНА ИВАНОВА и МАРИЯ ТОДОРОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Горна Оряховица 

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. – 11.10.2013г. 

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 - Горна 

Оряховица справки, съобразно писмо изх. № И-01-76/12.07.2013г. 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 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

Районен съд – Горна Оряховица е поместен в собствена сграда на площад 

“Христо Ботев” № 2, в гр. Горна Оряховица. В същата сграда се помещават РП - Горна 

Оряховица, Службата по вписванията и Общинска банка АД – офис Велико Търново - 

наемател. Централната част на сградата е строена през 1934г., източното крило – през 

70-те години на ХХ век, а западното крило (пристройка) – през 2006г. Достъпен вход, 

по смисъла на § 2, т.3 от ДР от Наредба № 6 от 26.11.2003г. за изграждане на достъпна 

среда в урбанизираните територии, е обособен от западната страна на пристроената 

част. През 2009г. за Съдебна палата – Горна Оряховица е издаден Акт № 

3470/05.08.2009г. за публична държавна собственост.  

През 2008 г. в РС – Горна Оряховица е изградена система за вътрешно и външно 

видеонаблюдение, която включва 28 броя камери, от които 14 броя камери са 

монтирани в съда и 12 броя – от външната страна на сградата. На първия етаж в 

централната сграда са монтирани  7 бр. информационни дисплея за всяка зала и 2 бр. 

обобщаващи дисплея, на които се обявяват насрочените за разглеждане дела, съдебните 
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състави и номерата на залите, в които ще се разглеждат делата. По този начин, 

гражданите ежедневно получават лесно и бързо информация за разглежданите дела. 

Съдът разполага със седем съдебни зали, две съвещателни зали, единадесет 

самостоятелни кабинети за районните съдии, деловодство, деловодство за съдебно – 

изпълнителна служба, два самостоятелни кабинета за съдиите по вписванията, един 

кабинет за държавните съдебни изпълнители, стаи за секретари (по двама в стая) и за 

общата администрация, помещение за задържани лица, две сървърни помещения, две 

помещения за архив и обособена стая за адвокати. След разширението и извършения 

през 2007 г. ремонт, са осигурени изключително добри  материални условия за работа 

на всички магистрати и служители в РС – Горна Оряховица.  

В съда има разкрита Регистратурата за класифицирана информация, като на 

30.07.2009г. е издаден сертификат от Държавната комисия по сигурността на 

информацията – гр. София, с който е издаден уникален идентификационен номер. 

През 2012 г. е доизградена изцяло пожароизвестителната система на съда. 

Към 01.10.2013г. РС – Горна Оряховица разполага със следната техника: 4 бр. 

сървъра; 71 персонални компютъра; 28 токонепрекъсваеми устройства; 29 принтери; 13 

броя скенери; 1 брой преносим компютър; 4 мултифункционални устройства от нисък 

клас, които се ползват от председателя на съда, адм. секретар, гл. счетоводител и 

служителя в бюро «Съдимост». Временно се ползват и 2 мултифункционални 

устройства и 1 копирна машина, предоставени от фирмата, която поддържа копирните 

машини на съда. Деловодството разполага с два копира – XEROX WC 423 - закупен и 

въведен в експлоатация през 2001г. и XEROX WC 238 - закупен и въведен в 

експлоатация през 2003г. Двете машини не работят, няма резервни части за тях, тъй 

като са морално остарели, нямат скенери и не могат да се използват.  

Администрацията изпитва недостиг от многофункционални устройства за 

сканиране и принтиране на документи  във връзка със създаването и поддържането на 

електронни папки на делата. Недостигът на такава техника затруднява и забавя и  

обслужването на гражданите. За осигуряване на нормалната работа в съдебното 

деловодство, е необходимо и да се закупят 2 бр. двустранно печатащи принтери.   

Стаите на съдиите, на съдебните служители, съдебните зали и всички служби на 

съда са технически обезпечени с компютри, принтери и климатици. Във всички 7 

съдебни зали на РС - Горна Оряховица се извършва паралелен звукозапис на съдебни 

дела. Към момента на проверката всички компютри са свързани в локална мрежа, 

отговаряща на всички съвременни технически изисквания, което позволява ползването 

на мрежовите ресурси от страна на всички съдии и служители. Двата копира в 

деловодството се използват като мрежови принтери. 

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

2013г. функционира програмата за управление на съдебните дела САС «Съдебно 

деловодство», въведена със Заповед № 453/30.09.2008г., считано от 01.10.2008г. 

Разпределението на делата в РС - Горна Оряховица се извършва на принципа на 

случайния подбор, в изпълнение изискването по чл. 9 от ЗСВ, считано от 02.06.2008г. и 
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към настоящия момент, се осъществява с програмния продукт за случайно 

разпределение на делата «Law Choice», разработен от ВСС. 

Съдебните актове на съдиите се публикуват от системния администратор на 

Интернет страницата на съда незабавно след постановяването им, при спазване на 

Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация 

и съобразно утвърдените със Заповед № 539/26.11.2009г. и актуализирани Вътрешни 

правила за организацията на публикуването на съдебни актове. При отсъствие на 

системния администратор, със Заповед № 268/10.07.2012г. са определени лицата, които 

изпълняват задълженията за незабавно публикуване на съдебните актове. 

На Интернет страницата на съда са публикувани указания за потребителите за 

достъп до постановените съдебни актове. 

Със заповед № 303/01.07.2009г. са утвърдени План за физическа защита на 

класифицираната информация, Анализ на риска и  Вътрешни правила за работа в 

регистратура по ЗЗКИ. 

В съда са внедрени следните програмни продукти: 

- «Law Choice» – програма за случайно разпределение на делата, предоставена 

от ВСС, която функционира от лятото на 2006г.; 

- САС «Съдебно деловодство», която функционира от м. октомври 2008г.; 

- АИС «Бюра съдимост», която функционира от м. април 2008г.; 

- JES – програма за съдебно - изпълнителна служба, която функционира от м. 

януари 2007г.; 

- Бизнес процессор – WEB, версия счетоводство, функционира от 01.10.2010г.;  

- ФСД и заплати, която функционира от 09.12.1998г.; 

- Програмен продукт за ДМА и ЗА, който функционира от 9.08.2005г.; 

- Правно - информационна система АПИС, която се използва от м. януари 2013г. 

чрез ежегоден абонамент. 

В периода 2010г. – 2012г. съдът е работил по проект „Усъвършенстване на 

работните процеси в съда”, финансиран от Фондация „Америка за България” и 

изпълняван от Сдружение „Програма за развитие на съдебната система”. Проектът е 

продължение на програмата „Съдилища – модели и съдилища – партньори” и се е 

осъществявявал чрез прилагане на План за подобряване работата на съда /План 2/ в 

периода м. януари 2010 г. – м. декември 2012 г. В края на 2012 г. е отчетено 79,17% 

изпълнение на целите, залегнали във План 2. На традиционна среща на председателите 

на съдилищата – модели и съдилищата - партньори, проведена на 30 ноември – 1 

декември 2012г. в гр. София, РС – Горна Оряховица е признат за успешно работещ съд 

– модел по Втория план за подобряване работата на съда, сред най – добрите съдилища 

в страната (осемнадесетте съдилища), които са обявени за съдилища – модели по 

Втория план за подобряване работата на съда. 
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2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

В РС - Горна Оряховица, считано от 05.07.2012г., е утвърден щат от 47 души, от 

които 11 щ. бр. съдии, 2 щ. бр. държавни съдебни изпълнители, 2 щ. бр. съдия по 

вписванията и 32 щ. бр. съдебни служители.  

Административното ръководство на РС – Горна Оряховица се осъществява от 

Административен ръководител – Председател на съда – Павлина Тонева Борисова, 

двама Заместници на административния ръководител – заместник - председатели: 

Еманоел Василев Вардаров и Пламен Ангелов Станчев  и административен секретар - 

Марийка Петрова Стефанова. 

Административен ръководител – Председател на РС – Горна Оряховица е 

Павлина Тонева Борисова, с ранг „съдия в  АС". С решение на ВСС по протокол № 

18/10.05.2000г. е назначена на длъжността „съдия в РС”. Встъпила е в длъжност с Акт 

за встъпване от 22.05.2000г. и изпълнява длъжността до 14.07.2006г. С решение на ВСС 

по протокол № 31/05.07.2006г. съдия Тонева е назначена на длъжността ”Заместник 

административен ръководител – заместник - председател” на РС – Горна Оряховиц, до 

10.01.2007г. С решение на ВСС по протокол № 1/10.01.2007г. е определена за 

изпълняваща функциите на Административен ръководител - председател на РС - Горна 

Оряховица. Впоследствие, с решение на ВСС по протокол № 28/12.09.2007г. съдия 

Павлина Тонева е назначена на длъжността „Административен ръководител – 

председател” на Районен съд – Горна Оряховица, встъпила е в длъжност с Акт за 

встъпване от 24.09.2007г.  С решение на ВСС по протокол № 4/31.01.2013г. е назначена 

на длъжността „Административен ръководител – председател” на РС – Горна 

Оряховица, втори мандат - Акт за встъпване в длъжност от 07.02.2013г.  

Зам. административен ръководител – Зам. – председател на РС – Горна 

Оряховица е Еманоел Василев Вардаров, с ранг  „съдия в АС”. От 01.02.1999г. до  

01.02.2000г. е съдебен кандидат в ОС – Велико Търново . С трудов договор № ЛС-И-

514/03.04.2000 г. и Акт за встъпване в длъжност от 10.04.2000г. изпълнява длъжността 

съдия - изпълнител в РС – Горна Оряховица – от 10.04.2000г. до 19.11.2001г. С решение 

на ВСС по протокол № 37/07.11.2001г. е назначен за съдия в РС – Горна Оряховица - 

акт за встъпване в длъжност от 19.11.2001г. С решение на ВСС по протокол № 

29/23.06.2006г. и Акт за встъпване в длъжност от 03.07.2006г. е назначен за Заместник – 

председател на РС – Горна Оряховица и към момента на проверката изпълнява тази 

длъжност.  

Зам. административен ръководител – Зам. - председател на Районен съд – Горна 

Оряховица – Пламен Ангелов Станчев, с ранг „съдия в АС”. С решение на ВСС по 

протокол № 29/ 27.09.2000г. Пламен Станчев е назначен за съдия в РС – Горна 

Оряховица и встъпил в длъжност с Акт за встъпване от 04.10.2000г. С решение на ВСС 

по протокол № 21/28.05.2008г. е назначен на длъжността „Заместник на 

административния ръководител – заместник – председател” на РС – Горна Оряховица. 
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Встъпил е в длъжност с Акт за встъпване от 02.06.2008г. и към момента на проверката 

изпълнява тази длъжност. 

Административен секретар е Марийка Петрова Стефанова, назначена с трудов 

договор № 3/13.07.1987г. и Заповед № 21/13.07.1987г. на длъжността секретар в 

съдебно - изпълнителна служба при РС – Горна Оряховица. След изпълнение 

функциите на съдебен служител на различни позиции, зааема длъжността 

„Административен секретар” в РС – Горна Оряховица, считано от 17.11.2010г. 

Съгласно длъжностното разписание на РС – Горна Оряховица за периода 2011г. 

– 2013г. щатните бройки за магистрати са 11, като от тях един председател, двама 

заместник – председатели и осем районни съдии. Обособени са 11 съдебни състава – 

шест състава, които разглеждат преимуществено граждански дела и пет състава, които 

разглеждат преимущественно наказателни дела. 

Със Заповед № 172/09.02.2011г. на Председателя на Върховния касационен съд, 

на основание чл.81, ал.3 от ЗСВ съдия Росица Велкова е командирована, за изпълнение 

на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, считано от 21.02.2011г. Поради 

командироването в Софийски районен съд и ползвания преди това отпуск по 

майчинство съдия Росица Велкова няма отработени месеци през периода 2011г. – 2013г. 

в РС – Горна Оряховица. 

С решение по протокол № 5 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено 

на 02.02.2012г., т.9.41, на основание чл.160 от ЗСВ съдия Теодорина Михайлова 

Димитрова – Николова е повишена в длъжност „съдия” в Окръжен съд – Велико 

Търново, считано от датата на встъпване в длъжност.  

С решение по протокол № 22 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено 

на 31.05.2012г., т.3.16, на основание чл.160, във вр. с чл.243 от ЗСВ Цветелина 

Свиленова Цонева – младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново е назначена на 

длъжността „съдия” в Районен съд – Горна Оряховица, считано от 04.06.2012г. и на тази 

дата е встъпила в длъжност. 

Считано от 24.12.2012г. съдия Златина Пламенова Личева ползва отпуск поради 

бременност и раждане. 

 

Съдиите, които разглеждат преимущественно граждански дела са: 

- Еманоел Василев Вардаров /Зам. Председател/ - председател на ІІ-ри състав; 

-Теодорина Михайлова Димитрова - председател на ІІІ-ри състав до 

15.05.2012г.; 

- Цветелина Свиленова Цонева - председател на ІІІ-ри състав от 04.06.2012г.; 

- Красимира Иванова Николова - председател на VІ-ти състав; 

- Любка Иванова Милкова - председател на VІІІ-ми състав; 

- Росица Иванова Велкова - председател на Х-ти състав, командирована със 

Заповед № 172/09.02.2011г. в СРС; 

- Ирена Колева Георгиева - председател на ХІ-ти състав. 

Съдиите, които разглеждат преимущественно наказателни дела са: 

- Павлина Тонева Борисова /Председател/ - председател на І-ви състав; 
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- Пламен Ангелов Станчев /Зам. Председател/ - председател на ІV-ти състав; 

- Златина Пламенова Личева - председател на V-ти състав; 

- Милена Асенова Карагьозова - председател на VІІ-ми състав; 

- Христо Петров Попов - председател на ІХ-ти състав. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ 

 СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

Към 01.01.2013г. по утвърдено щатно разписание на РС- Горна Оряховица има 

32 бр. съдебни служители. Администрацията на съда се състои от административен 

секретар, обща и специализирана администрация. 

Общата администрация се състои от 5 бр. служители – административен 

секретар, главен счетоводител, старши специалист счетоводител – касиер, системен 

администратор и домакин, който съвместява и длъжността «работник по подръжката – 

огняр». 

Към 01.01.2013г. в специализираната администрация работят общо 25 

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

 „Регистратура” - двама съдебни секретари, единият от които изпълнява 

постоянно задълженията на гише „Регистратура” в Информационния център. Другият 

съдебен секретар се определя ежеседмично, с изготвянето на заповедта за 

разпределение на работата на съдебните секретари, на ротационен принцип; 

 „Съдебно деловодство”- 6 бр. съдебни деловодители – 3 бр. за гр. дела и 

3бр. за наказателни дела; 

 „Архив”- 2 бр. съдебни архивари; 

 „Съдебни секретари”- 10 бр.;  

  Бюро “Съдимост”- 1 бр. съдебен деловодител; 

 „Връчване на призовки и съдебни книжа”- 2 бр. призовкари и 1 бр. 

призовкар – чистач; 

 „Съдебно - изпълнителна служба”- 2 бр. съд. деловодители.  

Техническите длъжности са общо 2 бр. чистачки.  

Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са: Домакин – работник по 

поддръжката, огняр и призовкар – чистач. 

Със Заповед № 453/30.09.2008г., считано от 01.10.2008г., в съда 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 

хартиен и електронен носител по деловодната програма САС “Съдебно деловодство”. 

Входящият и изходящият дневник се водят на електронен носител и се 

разпечатват в края на всяка седмица. 

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 01.03.2008г. по реда, определен 
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със заповед на Председателя, под формата на класьор за съхранение на съдебни актове. 

Препоръчително е да се въведе Регисдтър на съдебните актове по чл. 235,ал.5 ГПК, 

съгласно чл. 62,ал.4 ПАРОАВАС, като със заповед на Председателя се оправомощи 

длъжностно лице, което да е отговорно за воденето на регистъра.  

Номерата на съдебните актове по гражданските дела не се получават 

автоматично от деловодната програма САС “Съдебно деловодство”, а се поставят от 

съдебните секретари последователно при издаване на разгледаните дела в срочната 

книга, респ. Книгата за закрити съдебни заседания. 

Всички дела, образувани след месец октомври 2008г. са въведени във 

функциониращата „Съдебна административна система” (САС).  

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

регистри: - Азбучен указател за образуваните граждански дела; Описна книга за гр. 

дела; Книга за открити съдебни заседания на гр. дела; Книга за закрити заседания; 

Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК; Книга за изпратените от 

Районен съд – Горна Оряховица призовки и съдебни книжа на други съдилища, общини 

и кметства. 

В служба „Деловодство” по граждански дела се водят и: Книга за отказ от 

наследство; Регистър за поискана информация за лични данни на лица от НБД 

„Население”; Регистър на изпълнителните листове по граждански дела; Регистър по 

ЗЗДН; Книга за изпратените граждански дела на ВТОС; Регистър за вписване на 

промени в гражданското състояние на лицата – ГРАО. 

Призовкарите водят книги - всеки за района, който обслужват: Книга за 

получени и върнати призовки и съдебни книжа; Разносна книга за периода 2011г. – 

2013г. 

Служба „Регистратура” води: Изходящ дневник; Входящ дневник; Регистър на 

заявленията за достъп до обществена информация; Входящ регистър за вписването на 

наддавателни предложения по публична продан чл.58 б от ПАРОАВАС и чл.489, ал.4 

от ГПК; Описна книга на протоколите по чл.487, ал.3 от ГПК. 

В РС – Горна Оряховица е създаена организация за електронно връчване на 

книжа и призовки, съгласно чл. 42, ал.4 от ГПК (Заповед № 446/17.09.2010г.). По искане 

на страна по гражданско дело и на посочен от нея електронен адрес, съдът изпраща 

електронно съобщение, като връчването се удостоверява с електронния запис за това. В 

тази връзка, са утвърдени Вътрешни правила за организацията на изпращане на 

съобщение и призовки чрез електронен пощенски адрес (Заповед № 353/25.07.2011г.).  

 

Проверени бяха следните книги и регистри по чл.50, ал.1 от ПАРОАВАС: 

- Азбучен указател за образуваните граждански дела – за 2011г. – 2 тома, за 

2012г. – 1том, за 2013г. – 1том. Книгите са проверявани периодично от назначена със 

заповед на Председателя на съда комисия в състав П. Станчев - Зам.председател, 

административния секретар и системния администратор. Комисията изготвя протоколи 

и ги представя на Председателя на съда. Номерирани са, прошнуровани и подпечатани 

на последната страница, на места се водят нечетливо; 
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- Описна книга за гр.дела – за 2011г. – 5 тома, за 2012г. – 3 тома, за 2013г. – 2 

тома; Книгите са номерирани, прошнуровани, подпечатани и подписани от 

Председателя на съда, но на места се водят нечетливо, с молив. Книгите за 2013г. се 

водят по-прецизно; 

-Книга за открити съдебни заседания на гр. дела – за 2011г.- 2 тома, за 2012г. -3 

тома, за 2013г. – 2 тома; Книгите на места се водят нечетливо в графа «резултат», която 

се попълва от докладчиците.  Проверявани са периодично, за което е положен подпис и 

дата; 

-Книга за закрити заседания –  за 2011г. – 5 тома, за 2012г. – 3 тома, за 2013г. – 2 

тома; Периодично са проверявани, съобразно издадената от Председателя на съда 

заповед. За проверките са съставяни протоколи, представяни на съдия Тонева - 

Административен ръководител. Книгите от 2012г. и за 2013г. са проверявани, което е 

удостоверено с подпис на съдия П. Станчев - Зам. Председател на съда. Номерирани са, 

прошнуровани и подпечатани в края на всяка книга. Книгите на места се водят 

нечетливо в графа резултат, попълвана от докладчиците; 

- Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа (вътрешни призовки): 

за 2011г., 2012г. и 2013г. - общо 11 тома; Водят се нечетливо на места, номерирани, 

прошнуровани и подпечатани са; 

- Книга за изпратени от ГОРС призовки и съдебни книжа на други съдилища, 

общини и кметства - (външни призовки) – 7 тома за трите години. Водят се по-

прецизно, прошнуровани, номерирани и подпечатани са в края на съответния том. 

Проверяват се от Зам.председателя на съда, съобразно издадената заповед; 

-Регистър на заявленията за достъп до обществена информация – 1 том; Книгата 

е номерирана, подпечатана, прошнурована. Води се от 2009г. и съдържа искания от 

2011г. до 2013г.; 

- Изходящ дневник 2011г. – 1том, за 2012г. - 1 том, за 2013г. - 1том; Номерирани 

са, прошнуровани и подпечатани. Водят се четливо;  

- Входящ дневник 2011г. – 4 тома, за 2012г. – 3 тома и за 2013г. – 1 том; – води 

се в класьор за всяка от годините. Номерирани, но без печат на съда и подпис на 

Председателя; 

- Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК за 2011г. – 5 тома, за 

2012г. – 7 тома и за 2013г. – 4 тома. Съхраняват се само решения по делата. Липсва 

регистър по смисъла на 62, ал.4 ПАРОАВАС; 

- Регистър за предоставени данни от НБД „ Население” – за 2012г. и за 2013г. – 

по една книга. Водят се четливо, прошнуровани и подпечатани на последната страница;  

- Регистър по ЗЗДН – от 2005г. до 2012г. – 1 том и от 2013г. - 1 том. – 

номерирани и прошнуровани са, водят се четливо. 

 

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 - 

решение по гр. дело № 1035/2012г., решение по гр. дело № 3141/2011г., решение по гр. 

дело № 91/2013г. (решението е обявено на 20.05.2013г., а делото е върнато в 
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канцеларията на съда на 21.05.2013г.), решение по гр. дело № 851/2012г., решение по 

гр. дело № 2303/2011г., решение по гр. дело № 728/2013г., решение по гр. дело № 

1983/2012г., решение по гр. дело № 963/2011г., решение по гр. дело № 191/2013г., 

решение по гр. дело № 2298/2011г., решение по гр. дело № 963/2011г., решение по гр. 

дело № 1653/2011г., решение по гр. дело № 1345/2013г., решение по гр. дело № 

1095/2012г. 

Проверката установи пълно съответствия между датата на акта, съдържащ се по 

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

изключение на едно дело, описано по-горе, което е върнато в канцеларията на съда 1 

ден след датата, посочена в съдебния акт. 

Препоръчително е да продължава периодичната проверка на всички деловодни 

книги и регистри от страна на назначената комисия, като проверките се удостоверяват с 

дата и подпис, а допуснатите пропуски да се отстранят. Да се въведе съдебен регистър 

по чл. 235, ал.5 ГПК, съобразно изискванията на чл. 62, ал.4 ПАРОАВАС и да се 

упълномощи длъжностно лице, което да го води. Описната книга да се води по-четливо, 

а книгата за открити заседания І инстанция и за закрити заседания да се попълва 

четливо и пълно - с диспозитива на съдебния акт.  
 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
        ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

В РС - Горна Оряховица гражданските дела се образуват в деня на постъпване 

на книжата в съда. В сила е Заповед № 234/02.06.2008г., съгласно която е възложено на 

Зам. – председателя на съда Еманоел Вардаров да образува гражданските дела по 

постъпващите книжа, ако са налице процесуалните изисквания, като определя вида на 

всяко дело и съдията – докладчик, съобразно принципа на случайния избор. Съдебните 

деловодители по гр.дела са задължени да предават най-късно на следващия ден от  

постъпването им книжата, по които се образуват граждански дела на Замесник – 

председателя Е. Вардаров. В същия ден се образуват и съдът се произнася по молби по 

чл.130, ал.3 и ал.4 от СК, чл.165, ал.4 от СК, чл.52 от ЗН, чл.389 и сл. от ГПК, искания 

за разкриване на банкова и търговска тайна, искания по чл.146, ал.3 от НПК, чл.158, 

ал.3 и ал.4 от НПК, чл.161, ал.1 и ал.2 от НПК, чл.164 от НПК, чл.222 и чл.223 от НПК, 

НАХД по чл.1, ал.2 от УБДХ и НАХД по Закона за опазване на обществения ред при 

провеждане на спортни мероприятия. В деня на постъпването на исковите 

молби/молбите се образуват делата по чл.410 и чл.417 от ГПК, делата по реда на глава 

двадесет и пета от ГПК – бързо прозводство, трудови спорове и искове по СК, 

предвидени по реда на Глава двадесет и пета от ГПК, производствата по чл.157 от 

Закона за здравето, производства по реда на чл.64 от НПК, чл.65 от НПК, чл.381 от 

НПК и незабавните производства. Съгласно цитираната по – горе заповед, в случай на 

отсъствие на Зам. - председателя книжата, по които се образуват граждански дела, се 
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предават на Председателя на съда – Павлина Тонева, а в случай на отсъствие и на 

двамата - на Зам. - председателя Пламен Станчев, който извършва разпределението. 

В РС - Горна Оряховица делата се разпределят чрез продукт “LAW CHOICE”, 

предоставен и утвърден с решение на ВСС – протокол № 27/07.06.2006г. Съобразно 

чл.46, ал.1 от ПАРОАВС са определени лицата, които разпределят отделните видове 

дела при тяхното постъпление. За всяко разпределено дело, оправомощеното лице 

изготвя, отпечатва и подписва протокол. Със Заповед № 536/24.11.2009г. са утвърдени 

Правила за случайно разпределение на делата в Районен съд –Горна Оряховица. 

Съдиите, разглеждащи преимуществено граждански дела, разглеждат 

производства по реда на чл.64 от НПК, чл.65 от НПК и искания за разкриване на 

банкова и търговска тайна, а по дежурство се произнасят по искания по чл.161, ал.1 и 

ал.2 от НПК, чл.164 от НПК, чл.222 и чл.223 от НПК, НАХД по чл.1, ал.2 от УБДХ и 

НАХД по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни 

мероприятия.  
Поради големия брой дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, наказателните съдии също 

разглеждат граждански дела от този вид, а по дежурство се произнасят и по молби по 

чл.130, ал.3 и ал.4 от СК, чл.165, ал.4 от СК и чл.52 от ЗН. 

Спазва се принципа на случайно разпределение на делата, съобразно 

утвърдените Вътрешните правила. Административният ръководител – председател на 

съда е издал Заповед № 22/17.01.2013г. за извършване на ежемесечни проверки по 

разпределението на делата, като за резултатите от проверката се съставя протокол и се 

докладва на Председателя до 5 число на следващия месец. Председателят на съда следи 

периодично за равномерното разпределение на делата в съда и при необходимост 

определя със заповеди процент на разпределение на видовете дела по съдии – 

докладчици. Програмата за разпределение на делата се съхранява на сървър GORS, 

достъп до нея имат Административния ръководител, Зам. - председателите и системния 

администратор. Всеки има своя парола, с която осъществява достъп до програмата. 

Системният администратор ежедневно разпечатва архива от предния ден и го 

съхранява в папка. В първия работен ден на всяка седмица, системният администратор 

извършва архивиране на електронен носител на натрупаната информация за 

разпределение на делата от предходната седмица. Информацията от архивирането се 

съхранява за срок не по-малък от архивирането на делата.  

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите в съда 

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

последователност: при постъпване на книжата в служба „Регистратура”, се отбелязват 

регистрационен номер, дата, час на постъпване и се полага подпис от съдебния 

служител, приел книжата. Исковите молби се предават незабавно в деловодството на 

съда, където получават пореден номер на дело от Описната книга. Деловодителите 

вписват имената на страните в Азбучник и в Описната книга и незабавно предават 

исковите молби на съответния Заместник – председател, оправомощен да образува дела 

по постъпващите книжа. Ако са налице процесуалните изисквания, Заместник – 

председателят образува дело, определя вида му, като отбелязва съответния шифър и 
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определя съдия – докладчик, съобразно принципа на случайния избор, като съставя и 

подписва за това протокол. След образуване, делото се предава в деловодството за 

вписване в съответните деловодни книги и в САС „Съдебно деловодство”. 

Административният ръководител със Заповед № 116/03.04.2012г. е определил кой 

съдебен деловодител какъв вид дела да обслужва и на кой съдебен състав. Уточнен е и 

регламентът в случай на отсъствие на съдебния деловодител, кой изпълнява неговите 

задължения. Молбите по вече образуваните дела, след като бъдат регистрирани в 

служба „Регистратура”, се предават незабавно в деловодството на съда и съответният 

деловодител ги обработва (сканира ги и ги присъединява към електронната папка на 

делото) и докладва на съдията – докладчик. 

В съда е утвърден График на заседателните дни и дежурствата на съдиите със 

Заповеди №№ 11/11.01.2010г., 212/01.06.2012г. и 499/23.11.2012г. Ежемесечно със 

заповед се определя график за дежурствата на магистрати, съдебни служители и 

посочени от Директора служители  на ОД «Охрана» - Велико Търново през почивните и 

празнични дни. Препис от нея се изпраща за сведение на РУП – Горна Оряховица и 

участък Лясковец, РУ «Транспортна полиция» - Горна Оряховица, РУП – Стражица, 

Района прокуратура – Горна Оряховица, ОД «Охрана» - Велико Търново и Агенция 

«Митници» - Свищов. 

Ежеседмичо се изготвят и графици, с цел равномерно разпределяне на работата 

на съдебните секретари и определяне на дежурни секретари за всеки работен ден от 

седмицата. С оглед подобряване организацията на работата през съдебните ваканции 

Административният ръководител – председател на съда издава заповеди за определяне 

график за дежурствата на съдиите през съдебната ваканция и определя принципи на 

разпределение от Зам. – председателите на делата, които ще се разглеждат през 

съдебната ваканция, съгласно чл.329, ал.3 от ЗСВ (Заповеди № 293/23.06.2011г., 

Заповед № 225/12.06.2012г. и Заповед № 221/06.06.2013г.) 

 В съда се извършват справки в диалогов режим на работа с данни от 

автоматизираните информационни фондове на НБД „Население”. В тази връзка, са 

издадени Заповеди № 456/24.09.2010г и №117/22.03.2013г., като е възложено на 

съдебните служители Стефка Банева, Бисерка Богословова и Милена Сименова да 

извършват справки чрез идентификация чрез електронен подпис. Същите служители 

осъществяват достъп до делата на търговците, вписани в търговския регистър - (Заповед 

№ 40/04.02.2013г.). Извършват се и справки чрез услугата „Отдалечен достъп” в 

Имотния регистър, чрез приложението И-кадастър (Заповед № 162/25.04.2012г.) от 

съдебните деловодители Радка Янакиева и Людмила Джамбазова. 

 

2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

 

В съда се упражнява административен контрол върху срочността за разглеждане 

на делата и за изготвяне на съдебните актове. През 2011г. е утвърден и се прилага План 

за намаляване продължителността на разглеждане на делата и въвеждане на времеви 

стандарти в РС – Горна Оряховица, съдържащ различни механизми за намаляване на 
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забавянията, както по администриране на делата, така и при разглеждането им и 

изготвяне на съдебните актове. По Заповед № 503/22.10.2010г. на Председателя, 

съдебните деловодители ежемесечно представят писмени справки, в които отразяват за 

съдиите, чиито дела обслужват: ненасрочените през предходния месец дела, с 

посочване номера на делото, съдията – докладчик, датата на образуване на делото и 

причините, поради които делото не е насрочено; ненаписани в срок през предходния 

месец дела; отводи на съдии по дела през предходния месец, с посочване номера на 

делото, съдията – докладчик, основанието за отвод и новия докладчик. В резултат на 

извършваните ежемесечни проверки е издадена Заповед № 192/03.05.2011г., с която 

съдиите са задължени в определен срок да изготвят съдебните актове по обявените за 

решаване дела. 

В съда е въведен Регистър на отводите (Заповед № 152/17.04.2013г.) и от 

началото на 2013г. на всяко тримесечие Председателят на съда извършва анализ на 

причините за отвод. 

От началото на 2013г. на всяко тримесечие двамата Заместник – председатели 

на съда изготвят обобщен анализ за причините за отменените и изменени съдебни 

актове. 

Провеждат се общи събрания на съдиите за анализ и обобщаване практиката на 

съда, с цел изолиране на различен процесуален подход и противоречиви материално – 

правни разрешения по идентични казуси; обсъждане и анализ на проблемите, съдебната 

практика и измененията в нормативните актове. (Протокол № 7/24.06.2011г. и Заповед 

№ 294/24.06.2011г.) 

Върху работата на отделните служби на съда се упражнява административен 

контрол. Издадени са заповеди №№ 569, 570, 571, 572, 573, 574 от 19.11.2010 г. за 

постоянно действащи комисии, които извършват по определен обхват проверки на 

всеки три месеца в службите на съда - Информационен център, гише „Регистратура”, 

деловодство на съда, деловодство на Бюро „Съдимост”, служба „Архив”, деловодство 

на съдебно – изпълнителната служба и на работата на държавните съдебни изпълнители 

и съдиите по вписванията. Комисиите ежемесечно извършват проверки на водените 

деловодни книги и регистри, като отразяват резултатите от проверките в доклад. 

Въведена е практика за непрекъснатост в процеса на обслужване на гражданите, 

чрез плаващо ползване на времето за почивка от съдебните служители (Заповед № 

10/10.01.2011г.). 

По отношение на развитието и интегрирането на кадровия потенциал в РС – 

Горна Оряховица се прилагат Вътрешни правила за организация и управление на 

човешките ресурси и Вътрешни правила за обучения на съдиите и съдебните 

служители. Ежегодно се разработват и прилагат обучителни планове, които да са 

адекватни на конкретните нужди на обучение. Системният администратор организира 

периодично обучения на съдебните служители по информационни технологии. 

Създаден е добър микроклимат и колегиални взаимоотношения между съдиите 

и съдебните служители. Не се констатира нарушения на Кодекса за етично поведение 

на българските магистрати и Етичния кодекс на съдебните служители. 
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В РС – Горна Оряховица са утвърдени със Заповед № 584/27.12.2011г. Правила 

за организация на работа при сигнали за корупция и административни жалби и е 

въведен Регистър за сигналите и жалбите. 

През проверяваните три периода не са налагани административни и 

дисциплинарни наказания на съдии и съдебни служители. 

Достъпът на граждани до съдебна информация е улеснен чрез предоставяне на 

примерни бланки и формуляри, които са публикувани на Интернет страницата на съда и 

има възможност да се ползват от потребителите. Примерни бланки и формуляри се 

намират и на разположение на гражданите в Информационния център на съда. Съдът 

има Вътрешни правила за достъп до обществена информация, които са публикувани на 

Интернет страницата (Заповед № 568/28.12.2012г.) 

В съда се води Регистър на дадените препоръки от външни, вътрешни одитори и 

на предписанията /указанията/ на други контролни органи по констатираните пропуски 

от проверки (Заповед № 111/11.03.2011г.). 

  

 
3. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

Общи данни за РС – горна Оряховица за периода 01.01.2011г.- 01.10.2013г. 

 

През 2011г. в Районен съд – Горна Оряховица са постъпили общо 3321 бр. дела 

(в това число 784 бр. гр. дела по общия исков ред и 2537 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 404 бр. дела или общо за разглеждане – 3725 бр.  дела 

(в това число 1115 бр. гр.дела по общия исков ред и 2610 бр. ч.гр.дела). От тях  

свършени през 2011г. са 3321 бр. дела или 758 бр. гр. дела и 2563 бр. частни гр. дела.  

  

През 2012г. в Районен съд – Горна Оряховица са постъпили общо 2639  бр. дела 

(в това число 866 бр. гр. дела по общия исков ред и 1773 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 404 бр. дела или общо за разглеждане – 3043 бр.  дела 

(в това число 1250 бр. гр.дела по общия исков ред и 1793 бр. ч.гр.дела). От тях  

свършени през 2012г. са 2735 бр. дела или 945 бр. гр. дела и 1790 бр. частни гр. дела.  

 

През периода 01.01.2013г. - 01.10.2013г. са постъпили общо 1780 бр. дела, (в 

това число 587 бр. гр. дела по общия исков ред  и 1193 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 308 бр. дела или общо за разглеждане – 2088 бр.  дела 

(в това число 892 бр. гр.дела по общия исков ред и 1196 бр. ч.гр.дела). От тях  свършени 

са 1768 бр. дела (в това число 578 бр. гр. дела и 1190 бр. частни гр. дела) . 

                           
           НАТОВАРЕНОСТ: 

 

Общата натовареност по щат и действителна натовареност (граждански и 

наказателни дела) в Районен съд – Горна Оряховица е както следва: 
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 за 2011г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 40,83; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 35,91; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 44,92; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 39,50. 

 

 за 2012г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 35,08; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 31,56; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 38,91; 

        Действителна натовареност към свършени дела –35,01; 

 

 за първото полугодие на 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 32,65;  

        Натовареност по щат към свършени дела – 26,70; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 39,91; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 32,63; 

 

 

Обобщени данни за граждански дела -общо и по съдии докладчици: 

 
 

ЗА ПЕРИОД: 01.01.2011г. – 31.12.2011г. 

 

 

 

висящи дела към 

01.01.2011г.  

постъпили през 

2011г. 

свършени дела за 

2011г. 

Общ брой 

гр.дела за 

разглеждане за 

2011г. 

I СЪСТАВ 

ПАВЛИНА ТОНЕВА 
0 201 201 201 

II СЪСТАВ 

ЕМАНОЕЛ ВАРДАРОВ 

59 

 

 

406 

428 

 

465 

 

III СЪСТАВ 

ТЕОДОРИНА 

ДИМИТРОВА 

89 465 453 554 

IV СЪСТАВ 

ПЛАМЕН СТАНЧЕВ 
5 204 209 209 

V СЪСТАВ 

ЗЛАТИНА ЛИЧЕВА 
3 222 225 225 

VI СЪСТАВ 

       КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА 

48 452 401 500 
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VII СЪТАВ 

МИЛЕНА 

КАРАГЬОЗОВА 

4                  223 226 227 

VIII СЪСТАВ 

ЛЮБКА МИЛКОВА 

103 

 

467 

 

493 

 

570 

 

IX СЪСТАВ 

ХРИСТО ПОПОВ 
14 220 221 234 

Х СЪСТАВ 

РОСИЦА ВЕЛКОВА 
0 0 0 0 

ХІ  СЪСТАВ 

ИРЕНА КОЛЕВА 
79 461 464 540 

ОБЩО: 404 3321 3321 3725 

 

ЗА ПЕРИОД:  01.01.2012г. – 31.12.2012г.                                  

 

 

 

висящи дела към 

01.01.2012г.  

постъпили през 

2012г. 

свършени дела за 

2012г. 

Общ брой 

гр.дела за 

разглеждане 

за 2012г. 

I СЪСТАВ 

ПАВЛИНА ТОНЕВА 
0 139 139 139 

II СЪСТАВ 

ЕМАНОЕЛ ВАРДАРОВ 

39 

 

359 

 

358 

 

398 

 

III СЪСТАВ 

ТЕОДОРИНА 

ДИМИТРОВА 

85 95 180 180 

III СЪСТАВ 

ЦВЕТЕЛИНА ЦОНЕВА 
0 240 179 240 

IV СЪСТАВ 

ПЛАМЕН СТАНЧЕВ 
0 182 182 182 

V СЪСТАВ 

ЗЛАТИНА ЛИЧЕВА 
1 168 169 169 

VI СЪСТАВ 

       КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА 

110 350 381 460 

VII СЪТАВ 

МИЛЕНА 

КАРАГЬОЗОВА 

1                  185 186 186 

VIII СЪСТАВ 

ЛЮБКА МИЛКОВА 

 

80 

373 

 

375 

 

453 

 

IX СЪСТАВ 

ХРИСТО ПОПОВ 
13 183 196 196 

Х СЪСТАВ 

РОСИЦА ВЕЛКОВА 
0 0 0 0 
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ХІ  СЪСТАВ 

ИРЕНА КОЛЕВА 
75 365 390 440 

ОБЩО: 404 2639 2735 3043 

 

                                                             
ЗА ПЕРИОД:  01.01.2013г. – 01.10.2013г.                                  

 

 

 

висящи дела към 

01.01.2013г.  

постъпили през 

2013г. 

свършени дела за 

2013г. 

Общ брой 

гр.дела за 

разглеждане 

за 2013г. 

I СЪСТАВ 

ПАВЛИНА ТОНЕВА 
0 137 136 137 

II СЪСТАВ 

ЕМАНОЕЛ ВАРДАРОВ 

40 

 

221 

 

223 

 

261 

 

III СЪСТАВ 

ЦВЕТЕЛИНА ЦОНЕВА 
                    61 234 227 295 

IV СЪСТАВ 

ПЛАМЕН СТАНЧЕВ 
0 139 133 139 

V СЪСТАВ 

ЗЛАТИНА ЛИЧЕВА 
0 0 0 0 

VI СЪСТАВ 

       КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА 

79 278 285 357 

VII СЪТАВ 

МИЛЕНА 

КАРАГЬОЗОВА 

0                  147 147 147 

VIII СЪСТАВ 

ЛЮБКА МИЛКОВА 

78 

 

262 

 
264 

340 

 

IX СЪСТАВ 

ХРИСТО ПОПОВ 
0 118 118 118 

Х СЪСТАВ 

РОСИЦА ВЕЛКОВА 
0 0 0 0 

ХІ  СЪСТАВ 

ИРЕНА КОЛЕВА 
50 244 234 294 

ОБЩО: 308 1780 1768 2088 

 

 

Като материя от гражданските дела по общия исков ред преобладават дела по: 

чл.415 от ГПК, респ. чл.422 от ГПК  за установяване/съществуване на вземания по 

облигационни договори или търговски сделки (чл.79 от ЗЗД ввр. чл.327 ал.1 от ТЗ вр. 

чл.318 от ТЗ), Семейния кодекс – разводи (чл.49 от СК, респ. чл.50 от СК), издръжки 

(чл.143 ал.2 вр. чл.142 ал.1 от СК, респ. чл.150 вр. чл.142 ал.1 от СК), родителски права 

(чл.127 ал.2 от СК, респ. чл.59 ал.9 от СК); трудови спорове (най-често за неизплатени 
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трудови възнаграждения – чл.242, вр. чл.128 от КТ). По отношение на частните гр.дела 

преобладат производствата по: чл.130 ал.3 от ЗН, респ. чл.169 ал.1, вр. чл.165 ал.4,  вр. 

чл.130 ал.3 от СК; чл.52 от ЗН.  

 

НАСРОЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 

 

Бяха изискани и проверени граждански дела, насрочени в открити съдебни 

заседания през м. октомври 2013г., по съдии както следва:  

  

ІІ-ри състав съдия Е.Вардаров – насрочени за 14.10.2013г. четири дела: за 9.30 ч. 

- гр.дело № 1331/2013г. (вещен иск), за 10.30ч. - гр. д. № 1088/2013г., за 10.50ч. – гр.д. 

№ 1327/2013г. (и двете с предмет облигационен иск) и гр.д. № 1800/2013г. – за 11.15ч. 

(иск по чл. 26 ЗЗДт). 

От тях бяха проверени:  

Гр. дело № 1331/2013г. е образувано на 25.07.2013г., по постъпила в същия ден 

искова молба по чл. 108 ЗС, за установяване право на собственост върху застроен 

поземлен имот. Съгласно протокол за случаен избор от 25.07.2013г., съдържащ имената 

на петимата съдии, между които е разпределено делото, същото е с докладчик съдия 

Вардаров. С разпореждане от 29.07.2013г. по чл. 129 ГПК, са дадени указания към 

ищеца за отстраняване на нередовности, а след изпълнението им, с разпореждане от 

06.08.2013 г. е наредено изпращането на исковата молба на ответника за отговор, с 

подробни указания по него и последиците от неподаване на такъв. Отговор е депозиран 

на 23.09.2013г., след което, с определение по чл. 140 ГПК от 27.09.2013г., делото е 

внесено в о.с.з. на 14.10.2013г. Определението съдържа подробен проекто-доклад по 

делото, допускане на писмените доказателства, приложени с исковата молба и отговора 

на ответната страна, както и на разпит на свидетели - при довеждане, разпределена е и 

доказателствената тежест. Призовките са редовно връчени и на двете страни, на 

02.10.2013г., разпорежданията са изпълнявани веднага;  

Гр. дело № 1327/2013г. е образувано на 24.07.2013г., по постъпила в същия ден 

искова молба (по чл. 422, вр. чл. 415, ал. 1 ГПК, с цена на иска 3511.44 евро), от ЕАД 

със седалище в гр. София, против К.А.К. от гр. Г.Оряховица. Съгласно протокол за 

случаен избор от 24.07.2013г., делото е разпределено на конкретен докладчик - съдия 

Вардаров, „съгласно заповед № 421/09.09.2009г.”, с оглед факта, че се е произнесъл по 

заповедното производство. С разпореждане по чл. 131 и сл. ГПК от 29.07.2013г., е 

наредено изпращането на исковата молба на ответника за отговор, с подробни указания 

по него и последиците от неподаване на такъв, изискано е за прилагане ч.гр. д. № 

618/2013г на ГОРС. Отговор е депозиран на 05.09.2013г., след което, с определение по 

чл. 140 ГПК от 23.09.2013г., делото е внесено в о.с.з. на 14.10.2013г. Определението 

съдържа много подробен проект за доклад по спора, допуснати са писмените 

доказателства, както и изготвянето на ССчЕ с определени размер на депозит и вещо 

лице, разпределена е и доказателствената тежест. Призовките са редовно връчени,  

заключението е изготвено и представено на 04.10.2013г. по делото; 
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Гр.д. № 1800/2013г. е образувано на 03.10.2013г., по постъпила в същия ден 

молба по чл.26 ЗЗДт от АСП-ДСП-Стражица, придружена от заповед за продължаване 

на настаняването, социален доклад за детето и др. С разпореждане от същия ден – 

03.10.2013г., съдията-докладчик е насрочил делото за 14.10.2013г., със задължителни 

указания за представяне на доказателства и искане към ВТАК да определи адвокат за 

назначаване на особен представител, както и е задължена Д „СП”- гр. Стражица да 

изпрати социален работник/педагог, с оглед изслушване на детето по реда на чл. 15, ал. 

1 ЗЗДт. Към момента по делото е върната само призовката на РП-Г.Оряховица и е 

приложена справка за предоставяне на данни по Наредба № 14/2009г. за постоянен и 

настоящ адрес на майката на детето. 

 

ІІІ-ти състав - съдия Ц.Цонева – насрочени са за 21.10.2013г. четири дела: за 10.00 

ч. - гр.дело № 948/2013г. (иск по КТ), за 11.00ч. - гр. д. № 1154/2013г.- облигационен 

иск,  за 13.30ч – гр.д. № 1611/2013г. – за развод по взаимно съгласие и гр.д. № 

1117/2013г. – за 14.00ч. (иск по КТ). 

От тях бяха проверени:  

Гр. дело № 948/2013г. е образувано на 10.06.2013г., по постъпила в същия ден 

искова молба по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 210, ал. 3 КТ. Съгласно протокол за случаен избор 

също от 10.06.2013г., съдържащ имената на петимата съдии, между които е 

разпределено делото, същото е с докладчик съдия Цонева. С ръкописно разпореждане, 

изготвено едва след месец - на 10.07.2013г., исковата молба е оставена без движение, 

като са дадени указания към ищеца за внасяне на ДТ – 50 лв. Съобщението е получено 

на 23.07.2013г., изпълнено на 25.07.2013г. С разпореждане от 29.07.2013 г. е наредено 

изпращането на исковата молба на ответника за отговор, с подробни указания по него и 

последиците от неподаване на такъв. Съобщението е получено на 14.08.2013г., отговор 

е депозиран на 05.09.2013г., след което, с определение по чл. 140 ГПК от 20.09.2013г., 

делото е внесено за о.с.з. на 21.10.2013г. Определението не съдържа проекто-доклад по 

делото, с него са допуснати писмените доказателства, приложени с исковата молба, 

гласни такива, поискани от ищеца, както и изготвянето на ССчЕ с определени размер на 

депозит, задача и вещо лице. Към момента на проверката няма данни ищецът – ЕООД 

със седалище в гр. София, да е получил копие от определението, не е внесен 

определеният депозит за експертизата, връчена е призовката само на ответника; 

Гр. дело № 1611/2013г. е образувано на 12.09.2013г., по постъпила в същия ден 

искова молба по чл. 50 СК. Съгласно протокол за случаен избор от същата дата, 

съдържащ имената на петимата съдии, между които е разпределено делото, то е с 

докладчик съдия Цонева. С определение от 23.09.2013 г. е насрочено о.с.з. за 

21.10.2013г., като на молителите е указано да се явят лично в с.з., разяснени са и 

последиците при неизпълнение. Страните са уведомени чрез общия им пълномощник; 

Гр. дело № 1117/2013г. - е образувано на 04.07.2013г., по постъпила в същия ден 

искова молба – трудов спор, за отмяна на заповед за налагане на дисциплинарно 

наказание „забележка”, включително и в частта й за намаляване на допълнително 

възнаграждение. Съгласно протокол за случаен избор от същата дата, съдържащ 
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имената на петимата съдии, между които е разпределено делото, то е с докладчик съдия 

Цонева. С ръкописно разпореждане от 12.07.2013г., искът е оставен без движение, с 

указание за представяне на доказателство за представителна власт на подалия исковата 

молба адвокат, изпълнено с молба от 31.07.2013г. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 

02.08.2013г., съобщението, видно от отбелязването е изпълнено в същия ден, получено 

от адресата на 28.08.2013г. Писмен отговор е депозиран на 27.09.2013г. С определение 

по чл. 140 ГПК, съдът е отчел, че са налице условията за насрочване на делото в о.с.з.,  

допуснал е доказателствата и е дал указания на ответната страна. Към момента на 

проверката от изпратените на 01.10.20113 г. призовки, е получена само тази на ищеца. 

 

VІ-ти състав - съдия Кр.Николова – насрочени са за 22.10.2013г. пет дела: за 10.00 

ч. - гр. дело № 940/2013г. (развод и недействителност на брака), за 10.30ч. - гр. дело № 

727/2013г. - облигационен иск от непозволено увреждане, за 11.30ч. – гр. дело № 

1122/2013г.- за делба, за 13.30ч – гр. дело № 1873/2013г. – други дела и гр. дело № 

1739/2013г. – за 14.00ч., по ЗЗДН. 

От тях бяха проверени:  

Гр. дело № 940/2013г. е образувано на 07.06.2013г., по постъпила в същия ден 

искова молба по чл. 49 КТ, подадена чрез пълномощник. Съгласно протокол за случаен 

избор, също от 07.06.2013г., съдържащ имената на петимата съдии, между които е 

разпределено делото, същото е с докладчик съдия Николова. С разпореждане от 

12.06.2013г. исковата молба е оставена без движение, с указания да се посочи адрес за 

призоваване на ответника (въпреки, че ищцата е подписала декларация, че не й е 

известен адресът му в чужбина). Издадено е и удостоверение, което да послужи за 

издаване на друго такова, за постоянен и настоящ адрес на сирийския гражданин в 

България, за установяване на твърдяното в исковата молба, че същият не е идвал в РБ и 

няма регистриран адрес в страната. Удостоверението от 26.06.2013г. от 

информационния архив на МВР сочи, че не е установено такова лице. С ново 

разпореждане  от 02.07.2013г. е изискана информацията от НБД „Население” (справката 

– приложена, че няма данни за такова лице). След извършените проверки на изложеното 

в исковата молба, с разпореждане от 04.07.2013г. е разрешено поисканото от ищцата 

връчване на съобщението да се осъществи чрез публикация в ДВ, по реда на чл. 50, ал. 

1 ГПК. Делото е насрочено за 22.10..2013г., а страната е задължена да внесе такса за 

съобщението - изпълнено с молба от 08.07.2013г. Към момента няма данни за 

извършена публикация; 

Гр. дело № 727/2013г. - е образувано на 07.05.2013г., по постъпила в същия ден 

искова молба от Застрахователна компания срещу Д.Б.Д, за сумата от 579 лв. 

материални вреди на МПС. Съгласно протокол за случаен избор, също от 07.05.2013г., 

съдържащ имената на петимата съдии, между които е разпределено делото, същото е с 

докладчик съдия Николова. С разпореждане от 07.05.2013г. е указано изпращането на 

исковата молба на ответника с указания за отговор, получен на 11.06.2013г., а с 

разпореждане от 12.06.2013г. докладчикът е указал да се изчака изтичането на 

едномесечния срок. Определението по чл. 140 ГПК е изготвено на 01.08.2013г., същото 
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е подробно и съдържа проекто-доклад и допускане на доказателствата, участие на трето 

лице-помагач, на което да се връчат книжата, произнасяне по доказателствени искания 

и насрочване на делото за 22.10.2013г. С молба по чл. 253 ГПК привлеченото лице-

помагач е поискало отмяна на определението в частта му за участие по делото. Видно 

от поставената резолюция от 25.09.2013г., молбата е докладвана на съдията 

своевременно. С подробно мотивирано определение от 25.09.2013г.,същата е 

отхвърлена и са дадени допълнителни указания към ищеца и третото лице-помагач. 

Призовките на страните са връчени; 

 Гр. дело № 1122/2013г. - е образувано на 04.07.2013г., по постъпила в същия ден 

искова молба за делба на наследствен застроен недвижим имот. Съгласно протокол за 

случаен избор, също от 04.07.2013г., съдържащ имената на петимата съдии, между 

които е разпределено делото, същото е с докладчик съдия Николова. С разпореждане от 

08.07.2013г. исковата молба е оставена без движение, с указания за вписването й в 

двуседмичен срок, при неизпълнението на което същата ще бъде върната – изпълнено с 

молба от същия ден. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 09.07.2013г., а отговор е 

депозиран на 31.07.2013г., докладван на съдията своевременно, видно от резолюцията 

от 01.08.2013г. да се изчака изтичането на срока. Но 08.08.2013г. е получен отговор и от 

втория ответник, със съгласие за допускане на делбата. С определение по 140 ГПК от 

24.09.2013г., делото е насрочено в о.с.з., с допускане на доказателствата. Двама 

ответници все още не са призовани.  

 

VІІІ-ми състав - съдия Л. Милкова – насрочени са за 17.10.2013г. четири 

граждански дела: за 10.00 ч. - гр. дело № 882/2013г. (иск по КТ), за  10.30ч.- гр. дело № 

765/2013г.- (развод и недействителност на брака), за 11.15ч. - гр. дело № 929/2013г.- 

(развод и недействителност на брака), за 11. 30ч. - гр. дело № 1296/2013г. – за 

изменение на издръжка.  

Проверени бяха следните дела: 

Гр. дело № 882/2013 г. е образувано и разпределено на 27.05.2013 г. по постъпила 

на същата дата в съда искова молба, с предявени искове за заплащане на неизплатено 

дължимо трудово възнаграждение и лихви за забава. С разпореждане от з.з. на 

03.06.2013 г., съдът е наредил да се изпратят преписи от приетата на редовна искова 

молба на ответника, за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението е редовно връчено 

на 06.06.2013 г. С определение от 22.07.2013 г. по чл. 140 ГПК, съдът е насрочил делото 

в с.з. на 17.10.2013 г., допуснал е писмените доказателства, представени от ищеца, 

допуснал е съдебно-икономическа експертиза и е задължил ответника да представи 

доказателства. Заключението на в.л. е депозирано на 27.08.2013 г.; 

Гр. дело № 765/2013 г., образувано и разпределено на 14.05.2013 г. по постъпила 

на същата дата искова молба с предявен иск за развод  по чл. 49 СК. На 15.05.2013 г. 

съдията-докладчик е приел исковата молба за редовна и процесуално допустима и е 

разпоредил връчване на преписи от нея и приложенията на ответника за отговор по реда 

на чл. 131 ГПК. Съобщението е редовно връчено на 23.05.2013 г. Отговор не е 

постъпил. С определение по чл. 140 ГПК от з.з. на 22.07.2013 г., съдът е насрочил първо 
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о.с.з. на 17.10.2013 г., допуснал е представените от ищеца доказателства, вкл. гласни 

такива. От РП-Г.Оряховца е изискана преписка, която е постъпила в съда на 20.08.2013 

г. и се намира по делото; 

Гр. дело № 929/2013 г., образувано на 05.06.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен иск за развод по чл. 49 СК. Съдът е приел исковата молба за 

редовна и процесуално допустима и на основание чл. 131 ГПК, на 07.06.2013 г. е 

разпоредил връчване на преписи на ответника за отговор. Последният е получил 

съобщението на 14.06.2013 г., отговор не е постъпил. С определение от з.з. на 

22.07.2013 г., по чл. 140 ГПК, съдът е насрочил първо о.с.з. на 17.10.2013 г., допуснал е 

представените от ищеца доказателства и на основание чл. 15, ал. 1 ЗЗДт е разпоредил да 

се уведоми ДСП-Г.Оряховица за воденото дело и да се изискан социален доклад 

относно положението на малолетното дете. Социалният доклад е постъпил в съда на 

30.09.2013 г.; 

ХІ-ти състав - съдия И. Колева – насрочени са за 11.10.2013г. седем дела: за 9.50 

ч. - гр. дело № 1622/2013г. (развод и недействителност на брака), за 10.00ч. - гр. дело 

№ 2353/2012г., облигационен иск , за  10.30ч.- гр. дело № 777/2013г.- също 

облигационен иск, за 10.45ч.– гр. дело № 1621/2013г. - иск по чл. 19 ЗГР, за 11.00ч – гр. 

дело № 1319/2013г. – вещен иск по ЗСПЗЗ, за 11.20ч. - гр. дело № 1420/2013г. – за 

издръжка и за 11.40ч. – гр. дело № 1701/2013г. – иск по чл. 19 ЗГР. 

От тях бяха проверени: Гр. дело № 777/2013г. е образувано на 16.05.2013г., по 

постъпил в същия ден установителен иск по чл. 124 ГПК, от Д.И.К. против АД – гр. 

Варна, за сумата 1424.86 лв. Протоколът за случаен избор е също от 16.05.2013г. и 

съдържа имената на петимата съдии, между които е разпределено делото. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК съдия Колева е постановила на 17.05.2013г., а 

съобщението за него е получено на 28.05.2013г. След подаден отговор, придружен с 

доказателства, с определение от 12.07.2013г. по чл. 140 ГПК са допуснати писмените 

доказателства, насрочено е о.с.з. за 13.09.2013г., допусната е експертиза и гласни 

доказателства. С резолюция от 28.08.2013г. заседанието е отсрочено за 17.09.2013г., без 

посочена причина, с указание да се уведомят страните и в.л. Съдебно-

електротехническа експертиза е изготвена и представена по делото на 06.08.2013г. С.з. 

на 17.09.2013г. е проведено, докладвано е подробно делото, изразени са становищата на 

страните, приети са писмените доказателства, депозирано е заключението и делото е 

отложено за 11.10.2013г.; 

Гр. дело № 1701/2013 г., е образувано и разпределено на 19.09.2013 г., по 

постъпила на същата дата молба  по чл. 19, ал. 1 ЗГР. С определение от з.з. на 

20.09.2013 г., съдът е приел молбата за допустима и е насрочил делото за разглеждане 

по реда на Глава ХVІХ, Част 6 от ГПК, за 11.10.2013 г. Разпоредил е да се призоват 

молителят и заинтересованите страни – община Г.Оряховица и РП – Г.Оряховица. 

Разпоредено е извършване на справка  за родствените връзки на молителя от НБД 

„Население”, справка за съдимост, справка за наложени мерки по ЗБЛД от ОД на МВР- 

В.Търново и справка за висящи наказателни производства от ОП-В.Търново. Към 

датата на проверката справките са изискани и се намират по делото; 
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Гр. дело № 1621/2013 г., е образувано и разпределено на 13.09.2013 г., по 

постъпила на същата дата молба по чл. 19, ал. 1 ЗГР, от родителите и законни 

представители на малолетно дете. С определение от з.з. на 17.09.2013 г. съдът е приел 

молбата за допустима и е насрочил делото за разглеждане по реда на Глава ХVІХ, Част 

6 от ГПК, за 11.10.2013 г. Разпоредил е да се призоват молителите и заинтересованите 

страни – община Лясковец и РП – Г. Оряховица. С разпореждане от з.з. на 20.09.2013 г. 

съдът е наредил да  се изиска от съответната ДСП социален доклад, с оглед интересите 

на детето. На 27.09.2013 г. от ДСП е постъпило писмо, с което съдът е уведомен, че не 

може да се изготви социален доклад, тъй като родителите и детето са напуснали 

страната и са заминали  за Гърция. 

VІІІ състав - съдия Любка Милкова - насрочени са за 17.10.2013 г. четири 

граждански дела, с начален час – 10,00 часа. Проверени са три от тях: 

Гр.д. № 882/2013 г. – образувано и разпределено на 27.05.2013 г. по постъпила 

на същата дата в съда искова молба с предявени искове за заплащане на неизплатено 

дължимо трудово възнаграждение и лихви за забава. С разпореждане от з.з. на 

03.06.2013 г. съдът е наредил да се изпратят преписи от приетата за редовна искова 

молба на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението до него е редовно 

връчено на 06.06.2013 г. С определение от 22.07.2013 г. по чл. 140 ГПК, съдът е 

насрочил делото в с.з. на 17.10.2013 г., допуснал е писмените доказателства, 

представени от ищеца и съдебно-икономическа експертиза, като е задължил и 

ответника да представи доказателства. Заключението на в.л. е депозирано на 

27.08.2013г. 

Гр.д. № 765/2013 г. е образувано и разпределено на 14.05.2013 г. по постъпила 

на същата дата искова молба с предявен иск за развод – чл. 49 СК. На 15.05.2013 г. 

съдията-докладчик е приел исковата молба за редовна и процесуално допустима и е 

разпоредил връчване на преписи от нея и приложенията на ответника за отговор по реда 

на чл. 131 ГПК. Съобщението до ответника е редовно връчено на 23.05.2013 г. Отговор 

не е постъпил. С определение от з.з. на 22.07.2013 г., по чл. 140 ГПК, съдът е насрочил 

първо о.с.з. на 17.10.2013 г., допуснал е представените от ищеца доказателства, вкл. 

гласни. От ГОРП е изискана преписка, която е постъпила в съда на 20.08.2013 г. и се 

намира по делото. 

Гр.д. № 929/2013 г. е образувано на 05.06.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен иск за развод – чл. 49 СК. Съдът е приел исковата молба за 

редовна, процесуално допустима. На основание чл. 131 ГПК на 07.06.2013 г., е 

разпоредил връчване на преписи на ответника за отговор. Ответникът е получил 

съобщението на 14.06.2013 г., но отговор не е постъпил. С определение от з.з. на 

22.07.2013 г., по чл. 140 ГПК, съдът е насрочил първо о.с.з. на 17.10.2013 г., допуснал е 

представените от ищеца доказателства и на основание чл. 15, ал. 1 ЗЗДетето е 

разпоредил да се уведоми ДСП-Г.Оряховица за воденото дело и е изискал социален 

доклад относно положението на малолетното дете. Такъв е постъпил на 30.09.2013 г. в 

съда. 
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Съдия Ирена Колева – с.з. 11.10.2013 г. 

Гр.д. № 1701/2013 г. е образувано и разпределено на 19.09.2013 г. по постъпила 

на същата дата молба  по чл. 19, ал. 1 ЗГР. С определение от з.з. на 20.09.2013 г. съдът е 

приел молбата за редовна и допустима и е насрочил делото за разглеждане на 

11.10.2013 г. Разпоредил е да се призоват молителя и заинтересованите страни – 

община Г.Оряховица и РП – ГО. Разпоредено е извършване на справка  за родствените 

връзки на молителя от НБД „Население”, справка за съдимост, справка за наложени 

мерки по ЗБЛД от ОД на МВР- В.Търново и справка за висящи наказателни 

производства от ОП-В.Търново. Към датата на проверката справките са изискани и се 

намират по делото. 

Гр.д. № 1621/2013 г. е образувано и разпределено на 13.09.2013 г. по постъпила 

на същата дата молба по чл. 19, ал. 1 ЗГР от родителите и законни представители на 

малолетно дете. С определение от з.з. на 17.09.2013 г. съдът е приел молбата за редовна 

и допустима и е насрочил делото за разглеждане на 11.10.2013 г. Разпоредил е да се 

призоват молителите и заинтересованите страни – община  Лясковец и РП – ГО. С 

разпореждане от з.з. на 20.09.2013 г. съдът е наредил да  се изиска от съответната ДСП  

социален доклад, с оглед интересите на детето. На 27.09.2013 г. от ДСП е постъпило 

писмо, с което уведомява съда, че не може да изготви социален доклад, тъй като 

родителите и детето са напуснали страната и са заминали  за Гърция. 

 

От проверените дела е видно, че процесуалните действия се извършват 

съобразно нормите на ГПК, делата се образуват в деня на постъпването на исковите 

молби в съда, разпорежданията се изпълняват в срок, заседанията се насрочват през 

месец, два. Исковите молби се администитрат своевременно, с посоченото по-горе 

изключение. С определението по чл. 140 ГПК съдиите в РС-Горна Оряховица се 

произнасят по всички предварителни въпроси и насрочват първото о.с.з. в рамките на 

един месец или в по- дълъг срок в случаите, когато предстои съдебната ваканция. 

Препоръчително е да се обсъди практиката на съда при първоначалното 

администриране на исковите молби и оставянето им без движение, както и при 

отсрочване на съдебните заседания. 

 

НЕНАСРОЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

Ненасрочените към 01.10.2013г. граждански дела са общо 134 бр., които са 

разпределени по съдии – докладчици, както следва: 

- 17 бр. на съдия Еманоел Вардаров; 

- 34 бр. на съдия Цветелина Цонева; 

- 27 бр. на съдия Красимира Николова; 

- 24 бр. на съдия Любка Милкова; 

- 32 бр. на съдия Ирена Колева. 

В посочения брой ненасрочени дела не са включени 2 бр. спрени производства и 

7 бр. делбените дела в архив. 
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Съдия Еманоел Вардаров – Зам. председател, ръководител Гражданско 

отделение: 

Към датата на проверката – 07.10.2013 г., ненасрочените  граждански дела са 

седемнадесет, от които девет са образувани през м. Септември. От тях  без движение са 

оставени исковите молби по гр.д. № 1561/2013 г. и гр.д. № 1591/2013 г. Седем от делата 

– гр.д. №№ 1625/2013 г., 1698/2013 г., 1702/2013 г., 1732/2013 г., 1744/2013 г., 1755/2013 

г. и 1780/2013 г., са в етапа на размяна на книжата, след постановено от съдията-

докладчик разпореждане за изпращане преписи от приетата за редовна искова молба на 

ответника за писмен отговор в едномесечен срок. 

По гр.д. № 1469/2013 г., образувано на 16.08.2013 г., гр.д. № 1492/2013 г., 

образувано на 21.08.2013 г., гр.д. № 1519/2013 г., образувано на 28.08.2013г. и гр.д. № 

1539/2013 г., образувано на 30.08.2013 г. също тече срокът по чл. 131, ал.1 ГПК. От тях 

на случаен принцип е проверено гр.д. № 1492/2013 г. – образувано и разпределено  на 

21.08.2013 г. по постъпила на същата дата в съда искова молба, с която е предявен 

установителен иск по чл. 422 ГПК. Заповедното производство - ч.гр.д. № 767/2013 г. по 

описа на РС – Горна Оряховица,  е разгледано от съдия  Пламен Станчев /разглеждащ 

наказателни дела/ - С разпореждане от з.з. на 16.09.2013 г. съдия Вардаров е оставил без 

движение исковата молба, като е указал на ищцата в едноседмичен срок от получаване 

на съобщението да отстрани констатираните нередовности, ясно и конкретно посочени. 

След изпълнение на указанията с молба от 25.09.2013 г., с разпореждане от з.з. на 

26.09.2013 г. съдията-докладчик е наредил връчване на преписи от приетата за редовна 

искова молба на ответника за писмен отговор в едномесечен срок, с подробни и ясни 

указания относно последиците при неподаването му, както и относно правилата на чл. 

50 ГПК. Разпоредено е и прилагане на ч.гр.д. № 767/2013 г. по описа на 

ГОРС/заповедното производство/. 

През м. юли са образувани две от ненасрочените граждански дела- гр.д. № 

1138/2013 г., образувано на 08.07.2013 г. и гр.д. № 1164/2013 г., което бе проверено. 

Делото е образувано и разпределено на 12.07.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба, с която са предявени обективно съединени искове с правно 

основание чл. 221, ал. 1 КТ, чл. 224, ал. 1 КТ и чл. 86 ЗЗД,  вр. чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ. С 

разпореждане от з.з. на 12.07.2013 г. съдията-докладчик е оставил исковата молба без 

движение с конкретни, точни и ясни указания до ищеца за отстраняване на 

констатираните нередовности. След изпълнение на указанията в срок, с молба от 

22.07.2013 г., на 29.07.2013 г. съдът е приел исковата молба за редовна, а предявените 

искове за допустими и е  разпоредил връчване на преписите на ответника за писмен 

отговор по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението с преписите са редовно връчени на 

ответника на 19.09.2013г. и срокът по чл. 131, ал. 1 ГПК изтича на 19.10.2013 г. 

Гр.д. № 1071/2013 г., образувано на 27.06.2013 г. към датата на проверката е в 

процедура по чл. 131 ГПК.  

Проверено е гр.д. № 70/2013 г., образувано и разпределено на 15.01.2013 г. по 

постъпила на същата дата в съда искова молба за изменение на издръжки на три 
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малолетни деца – обективно и субективно съединени искове по чл. 150 СК, вр. чл. 142, 

ал. 1  СК и чл. 146, ал. 1 СК. С разпореждане  от 15.01.2013 г. съдията-докладчик е 

приел исковата молба за редовна, исковете за допустими и е обявил, че производството 

ще се разглежда по реда на Глава ХХV „Бързо производство” от ГПК. Разпоредено е 

изпращане на преписи на ответника за писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК. От ДСП 

– гр. Стражица е изискан социален доклад за положението на децата. Наредено е 

извършване на служебна справка от НБД „Население” за постоянен и настоящ адрес на 

ответника – ливански гражданин. Разпоредено е да се приложи гр.д. № 1726/2009 г. по 

описа на ГОРС, по което са присъдени предишните издръжки. На 16.01.2013 г. е 

изискана справка за постоянен и настоящ адрес на ответника и от Областна дирекция на 

МВР- Велико Търново. Социалният доклад от ДСП-Стражица е постъпил в съда на 

31.01.2013 г., а отговорът от Областна дирекция на МВР - на 05.02.2013 г. и според него 

ответникът няма постоянен адрес в Р. България, като е посочен настоящият му адрес. 

По делото са приложени напомнителните съобщения по чл. 131 ГПК  до ответника, 

изпратени на установения настоящ адрес в гр. София,  върнати съответно на 11.05.2013 

г. и на 12.07.2013 г. в цялост, с отбелязване, че лицето не живее на адреса. Първото 

разпореждане на съдията-докладчик  от 08.07.2013 г. за залепване на съобщението, 

предвид разпоредбата на чл. 47, ал. 1 ГПК, не е било изпълнено от служителите в СРС. 

Изпратеното напомнително вече е върнато с изпълнена процедура, но все още не е 

получено съобщението от СРС за изтекъл срок за търсене на съдебните книжа от 

уведоменото лице, за да се приложат разпоредбите на чл. 47, ал. 6 и ал. 7 ГПК. Друго 

напомнително писмо не е изпращано. 

Образуваното на 15.01.2013 г. дело все още не е насрочено. Служителите от 

Бюро „Призовки” при Софийския районен съд не са връчили съобщението по чл. 131 

ГПК на ответника – ливански гражданин, без постоянен адрес в страната и с настоящ 

адрес в гр. София. Изпращани са напомнителни писма, последното от м. юли 2013 г., с 

конкретни указания по изпълнение на процедурата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 ГПК, но не са 

изпълнявани. Препоръчително е да се предприемат необходимите мерки, вкючително и 

да се поиска обяснение от връчителя. 

 

Съдия Цветелина Цонева: 

Ненасрочените  към 01.10.2013 г. граждански дела са  34 броя, а към 07.10.2013 

г. вече са 31 броя.  

Гр.д. № 1117/2013 г., образувано на 04.07.2013 г., е насрочено за 21.10.2013 г.,  

гр.д. № 1596/2013 г., образувано на 10.09.2013 г., е насрочено за 24.10.2013 г. и гр.д. № 

1736/2013 г., образувано на 24.09.2013 г., е насрочено за 07.10.2013г. 

От ненасрочените дела, дванадесет са образувани през м. септември, като   

единадесет от тях са в процедура по размяна на книжата по реда на чл. 131 ГПК, а по 

едно  - исковата молба е оставена без движение като нередовна. 

Единадесет дела са образувани през м. август 2013 г., като по три от тях 

производството е без движение до отстраняване нередовностите по исковата молба, а 

останалите са в процедура по размяна на книжата и тече срока по чл. 131, ал. 1 ГПК. 
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През м. юли са образувани пет от ненасрочените дела. Образуваното на 

26.07.2013 г. гр.д. № 1332/2013 г. е без движение, а по останалите четири дела тече 

срокът по чл. 131, ал. 1 ГПК.  

Ненасрочените гр.д. № 932/2013 г., образувано на 06.06.2013 г. и гр.д. № 

974/2013 г., образувано на 13.06.2013 г., също са в процедура по размяна на книжата и  

в  срока по чл. 131, ал. 1 ГПК.    

Ненасрочените гр.д. № 277/2013 г., образувано на 26.02.2013 г., гр. Д. № 

304/2013 г., образувано на 01.03.2013 г. и гр.д. № 496/2013 г., образувано на 27.03.2013 

г. са без движение. 

Проверени са делата: 

Гр.д. № 932/2013 г., образувано и разпределено на 06.06.2013 г. по постъпила на 

същата дата в съда искова молба с предявени искове за издръжка – чл. 143, ал. 2 и чл. 

149 СК. С разпореждане от 06.06.2013г. съдията-докладчик е приел исковата молба за 

редовна, а предявените искове за допустими и е наредил връчване на преписи на 

ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Многократно са изпращани съобщения до 

ответника на посочения в исковата молба адрес, на установените при служебна справка 

по реда на Наредба № 14/18.11.2009 г. постоянни и настоящи адреси. След изпълнение 

на процедурата по чл. 47 ГПК, с определение от з.з. на 20.09.2013 г., съдът е приложил 

по делото разписката за залепеното по чл. 47, ал. 1 ГПК уведомление по постоянен и 

настоящ адрес на ответника и му е назначил особен представител. Искането до ВТАК е 

изпратено незабавно и след постъпване на уведомителното писмо от АК на 27.09.2013 

г., посоченият адвокат е назначен за особен представител на ответника с определение от 

з.з. на 01.10.2013 г. и е наредено да му се изпратят книжата за отговор по реда на чл. 131 

ГПК. Изпратеното на 02.10.2013 г. съобщение не е върнато в съда към датата на 

проверката. 

            Гр.д. № 496/2013 г. е образувано и разпределено на 27.03.2013 г. по постъпила 

на същата дата в съда искова молба, с която е предявен иск по чл. 30, ал. 1 ЗНасл. 

/възстановяване на запазена част/. С нея е направено особено искане за  допускане 

обезпечаване на предявения иск и за издаване на два броя съдебни удостоверения.  С 

определение от з.з. на 29.03.2013 г., в производството по чл. 389 ГПК, съдът е оставил 

без уважение искането по чл. 389, ал. 1, вр. чл. 391, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане  

обезпечение на предявения иск чрез налагане на обезпечителна мярка „възбрана на 

недвижим имот” – нива, като неоснователно. Със същото определение на ищеца е 

указано да впише исковата молба и е наредено издаването на исканите два броя 

удостоверения. Екземпляр от вписаната искова молба е представен на 29.03.2013 г. С 

разпореждане от з.з. на 12.04.2013 г. съдията-докладчик е оставил исковата молба без 

движение  и е указал отстраняване на констатираните нередовности – посочване на 

ЕИК на един от ответниците, в срок. Указанията са изпълнени на 15.04.2013 г. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 07.05.2013 г. Ответникът – физическо лице е 

получил съобщението на 13.05.2013 г. , а ответникът –търговско дружество – на 

16.05.2013 г. В срока по чл. 131, ал. 1 ГПК, на 10.06.2013 г., е постъпил отговор от 

втория ответник. С разпореждане от з.з. на 05.07.2013 г. съдът е констатирал за втори 
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път нередовности в исковата молба и я е оставил без движение с указания  в срок да се 

представят данъчни оценки и скици на наследствените недвижими имоти. Съобщението 

е връчено на ищеца на 08.07.2013 г. С молба от 15.07.2013 г. процесуалният му 

представител е уведомил съда, че на основание издадените от съда удостоверения, от 

съответната ОбС „ЗГ” са му издадени определен брой скици и нито една данъчна 

оценка. Затова е направено искане за продължаване на срока, както и за издаване на 

още съдебни удостоверения. С неподписано от съдията-докладчик ръкописно 

разпореждане, без дата, срокът за изпълнение на указанията от 05.07.2013 г. е 

продължен с две седмици, наредено е издаване на исканото допълнително съдебно 

удостоверение и са приложени изготвените скици. На 30.07.2013 г. съдът е уважил ново 

искане за продължаване на срока за изпълнение на указанията. Молбата в изпълнение 

на указанията по разпореждането от 05.07.2013 г. с приложени скици и удостоверения 

за данъчни оценки, е внесена в съда на 13.08.2013 г.  С определение от з.з. на 24.09.2013 

г. съдът е оставил исковата молба без движение за трети път и е дал указания на ищеца 

да уточни исковите си претенции, да конкретизира ответниците по всеки един от двата 

иска, да заяви, поддържа ли исковата претенция по чл. 30 ЗНасл. срещу втория ответник 

– търговско дружество, както и да уточни пасивно легитимираните лица по иска по чл. 

37 ЗНасл. Съобщението е връчено на ищеца на 25.09.2013 г. и с молба от 02.10.2013 г. 

процесуалният му представител е поискал продължаване на срока за изпълнение на 

указанията. Искането е уважено с разпореждане от 02.10.2013 г. и срокът е продължен с 

една седмица, считано от 03.10.2013 г. 

             Гр.д. № 277/2013 г. е образувано и разпределено на 26.02.2013 г. по постъпила 

на същата дата искова молба, делба на наследствени земеделски земи, находящи се в 

землището на с. Камен, община Стражица. От посочените осем ответници един е с 

неизвестен адрес според исковата молба. Направено е искане за издаване на съдебно 

удостоверение, необходимо пред Столична община за снабдяване с удостоверение за 

наследници на общия наследодател и за постоянните адреси на същите. С разпореждане 

от 27.02.2013 г. исковата молба е оставена без движение с указание да се впише в 

едноседмичен срок и да се представят данъчни оценки за имотите. В съобщението, 

връчено на ищцата на 25.03.2013 г., не е вписано задължението за представяне на 

данъчните оценки, а само това – за вписване на исковата молба. С молба от 21.03.2013 

г. процесуалният представител на ищцата е обяснил, че като не е посочил ЕГН на 

ответниците в исковата молба, не може да извърши вписването й, поради което 

повторно моли да му бъдат издадени поисканите съдебни удостоверения. Представено е 

и разпореждането на съдията по вписванията при РС – ГО. С резолюция от същата дата 

съдията-докладчик е дал тридневен срок на страната да посочи дали молбата има 

характер на искане за продължаване на срока за изпълнение на указанията. С молба от 

21.03.2013 г. ищцата е уточнила, че молбата й от 21.03.2013 г. има характер и на искане 

по чл. 63 ГПК, което  е уважено с разпореждане от същата дата и срокът е продължен с 

две седмици. С молба от 09.04.2013 г. е представен платежен документ за платената д.т. 

за издаване на исканите съдебни удостоверения, които са издадени на 10.04.2013 г. и са 

получени от страната на 15.04.2013 г. Ново продължаване на срока с две седмици е 
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разпоредено на 17.04.2013 г. и с него е уважено искането от 16.04.2013 г. Срокът за 

представяне на удостоверението от столична община е продължаван още три пъти, с 

разпореждания от 08.05.2013 г., 23.05.2013 г. и 13.06.2013 г. Удостоверенията от 

столична община са пристигнали в съда по служебна поща на 13.06.2013 г.  и с 

неподписано и недатирано ръкописно разпореждане е отменено разпореждането по чл. 

63 ГПК от 13.06.2013 г. и е наредено на процесуалния представител на ищцата да се 

изпрати уведомление за изпълнение на задължението за вписване на исковата молба. 

Екземпляр от вписаната искова молба е представен в съда с молба от 24.06.2013 г. С 

определение от з.з. на 04.07.2013 г. съдът е оставил исковата молба отново без 

движение и е указал на ищцата в едноседмичен срок да посочи ЕГН на седем от 

ответниците, трите имена на един от ответниците и адреса на друг ответник, да насочи 

иска си за делба  и срещу още двама сънаследници, посочвайки три имена и адрес за 

призоваване с преписи от ИМ и приложенията. В двуседмичен срок е задължил ищцата 

да представи удостоверения за наследници на посочени лица и удостоверения за 

данъчни оценки на процесните имоти. Съобщението с препис от определението е 

връчено на 05.07.2013 г.  на процесуалния представител на ищцата и от него на 

10.07.2013 г. е внесена молба за издаване на ново съдебно удостоверение, получено на 

11.07.2013 г.  Срокът за изпълнение на указанията е продължен с две седмици, считано  

от 19.07.2013 г., като разпореждането отново е ръкописно, не е подписано и датирано. С 

молбата от 12.07.2013 г., освен искането  по чл. 63 ГПК, е направено искане за 

конституиране на още трима законни наследници като ответници и са представени 

преписи от исковата молба с приложенията за тях. С определение от з.з. на 25.07.2013 г. 

съдът отново е оставил исковата молба без движение, във връзка с констатирана 

допусната от процесуалния представител на ищцата грешка при коригиране на 

ответниците – посочен е починал наследник, вместо указания за допълнително 

включване такъв.  Даден е срок за представяне на коригирана искова молба, който  е 

продължен на 29.07.2013 г. С молба от 27.08.2013 г. адвокат И. е предстанвила 

удостоверения за данъчни оценки на имотите, удостоверения за наследници и е 

изразила несъгласие относно лицата, които следва да бъдат конституирани като 

съделители. С определение от з.з. на 03.09.2013 г.  исковата молба отново е оставена без 

движение и ищцата е задължена да представи коригирана искова молба, в която да 

посочи като ответници конкретно указани лица, както и да посочи адресите и трите 

имена също на конкретно посочени ответници. Коригираната искова молба е 

депозирана в съда с молба от 12.09.2013 г., като с разпореждане от 25.09.2013 г. съдът е 

констатирал, че като ответник не фигурира  лицето, посочено с определението за 

оставяне на исковата молба без движение от 25.07.2013 г. и отново я е оставил без 

движение. 

 

Съдия Красимира Николова: 

Общо ненасрочени към 07.10.2013 г. – 27 броя граждански дела. 

 От тях постъпилите и образувани през м. септември 2013 г.  са  7 броя, от които 

гр.д. № 1757/2013 г., образувано на 26.09.2013 г.,  е без движение.  По станалите шест 
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броя граждански дела има произнасяне по чл. 131 ГПК и са в процедура по връчване на 

преписи от исковата молба с приложенията на ответника за отговор или тече срока по 

чл. 131, ал. 1 ГПК.  

От десетте, образувани през м. август 2013 г. и ненасрочени към 07.10.2013г. 

граждански дела, две са без движение – гр.д. № 1453/2013 г., образувано на 15.08.2013 

г. и гр.д. № 1460/2013 г., образувано на 16.08.2013 г., охранителни производства. 

Останалите осем са в срока по чл. 131 ГПК. 

Всички ненасрочени, образувани през м. юли граждански дела на доклад на 

съдията, са в срока по чл. 131 ГПК. 

Образуваното на 28.10.2010 г. и ненасрочено гр.д. № 3057/2010 г. е за делба, с 

постановено на 22.06.2013 г. решение по допускане на делбата/първа фаза/ и по него се 

администрира подадената до ВТОС въззивна жалба. 

Проверени са: 

             Гр.д. № 701/2013 г. е образувано и разпределено на 29.04.2013 г. по постъпила 

на същата дата искова молба, с която е предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. 

Делото е разпределено на конкретен докладчик – съдията разглеждал заповедното 

производство. С разпореждане от з.з. на 29.04.2013 г. съдът е приел исковата молба за 

редовна, а предявените искове за допустими и е наредил изпращането на преписите на 

ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. С отделно ръкописно разпореждане от 

същата дата е наредено прилагането на ч.гр.д. № 346/2013 г. по описа на ГОРС 

/заповедното производство/. След връщане в цялост на съобщенията по чл. 131 ГПК до 

ответника, след изпълнение на разпореждането на съдията за залепване на 

уведомлението по чл. 47, ал. 1 ГПК и след изтичане на дадения двуседмичен срок за 

получаване на книжата в канцеларията на съда, на 22.07.2013 г. е постъпила молба от 

пълномощника на ответното дружество, с която иска да му бъдат връчени преписите от 

исковата молба с приложенията, като се сочи и за съдебен адресат. На същата дата 

съдът е разпоредил съдебните книжа да се връчат на пълномощника за отговор по чл. 

131 ГПК. Съобщението е получено на 31.07.2013 г., а отговорът е постъпил в съда на 

02.09.2013 г. с резолюция  „Към дело” от 24.09.2013 г. С разпореждане от 24.09.2013 г. 

съдът е оставил исковата молба без движение като нередовна и е задължил ищеца да 

изложи всички обстоятелства на които се основава иска, да посочи в какво се състои 

искането му и за кой период претендира заплащане на сумата по определена фактура. 

Съобщението е връчено на 27.09.2013 г. По делото няма приложена молба по 

изпълнение на указанията. 

                Гр.д. № 738/2013 г. е образувано и разпределено на 08.05.2013 г., по 

постъпила на същата дата в съда искова молба за делба на наследствени недвижими 

имоти – дървопроизводителна горска площ, находящи се в землището на с. Кесарево, 

община Стражица. Посочени са 11 съделители – ответници. С разпореждане от з.з. на 

09.05.2013 г. съдът е оставил исковата молба без движение до отстраняване в срок на 

допуснатите нередовности, като са дадени указания да се впише исковата молба. 

Вписаният екземпляр от ИМ е представен с молба от 15.05.2013 г. и разпореждането по 

чл. 131 ГПК е от 20.05.2013 г. След връщане на съобщението до един от ответниците  
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на 11.06.2013 г. в цялост, докладвано на 12.06.2013 г., съдът с разпореждане от същата 

дата е наредил да се съобщи на ищцата да отстрани в срок допуснатата нередовност в 

исковата молба, като посочи постоянен и настоящ адрес на ответницата. След връщане 

в цялост на още две от съобщенията до ответниците, докладвани на 17.06.2013 г., съдът 

с разпореждане от 17.06.2013 г. отново е наредил да се съобщи на ищцата 

констатираната нова нередовност и тя е задължена да представи постоянен и настоящ 

адрес  на още двама от ответниците. Двете съобщения до ищцата са връчени на 

24.06.2013 г. и с молба от 27.06.2013 г. тя е направила искане за извършване на 

служебни справки в НБД „Население” или да й се издаде съдебно удостоверение, чрез 

което да се снабди с исканите данни. Издаденото на 02.07.2013 г. удостоверение е 

получено от ищцата на 10.07.2013 г. и на 16.07.2013 г. в съда по служебен път от 

община Горна Оряховица са постъпили данните за постоянен и настоящ адреси на 

тримата ответници. С разпореждане от 16.07.2013 г. съдът е приел нередовностите по 

исковата молба за отстранени и е наредил връчване на преписи от ИМ на тримата 

ответници, чрез залепване на уведомление по реда на чл. 47 ГПК с указанията по чл. 

131 ГПК.  Двама от ответниците са получили лично съобщенията си по чл. 131 ГПК. 

Срокът  по чл. 47, ал. 2 ГПК за третия ответник е изтекъл на 07.08.2013 г. С 

определение от з.з. на 25.09.2013 г. съдът е приложил към делото съобщението по чл. 

131 ГПК и разписката за залепено уведомление и е приел, че датата на връчване на 

съобщението по чл. 131 ГПК е 07.08.2013 г. Допуснал е правна помощ – процесуално 

представителство за ответника и е наредил да се отправи искане до ВТАК за посочване 

на адвокат. Искането е изпратено незабавно и уведомителното писмо от ВТАК е 

постъпило в съда на 01.10.2013 г. С определение от 02.10.2013 г. посоченият от ВТАК 

адвокат е назначен за особен представител на ответницата по делото и ищцата е 

задължена да внесе сумата за възнаграждението му. Наредено е връчване на преписите 

от ИМ и приложенията на назначения особен представител за отговор по реда на чл. 

131 ГПК. 

              Гр.д. № 906/2013 г. е образувано и разпределено на 03.06.2013 г. по постъпила 

на същата дата в съда искова молба, с която са предявени искове по чл. 79, ал. 1 ЗЗД, вр. 

чл. 82 ЗЗД. С разпореждане от 05.06.2013 г. съдът е приел исковата молба за редовна, 

предявените искове за допустими  и на основание чл. 131 ГПК е наредил връчването на 

преписите на ответниците за отговор. Съобщенията са връчени на 07.06.2013 г. и на 

02.07.2013 г. е постъпил отговор от двамата ответници, върху който е поставена 

резолюция за докладване след изтичане на срока по чл. 131, ал. 1 ГПК. С разпореждане 

от 30.07.2013 г. съдът е оставил исковата молба без движение и е дал указания в срок да 

се изложат всички обстоятелства, на които се основава иска /конкретно описани/ и да се 

посочи в какво се състои искането. Съобщението е получено на 08.08.2013 г. и на 

15.08.2013 г. е депозирано уточнение на исковата молба. Второто разпореждане по чл. 

131 ГПК е от 03.09.2013 г. След като изпратените на ответниците съобщения са върнати 

в цялост, съдът е разпоредил връчването им чрез пълномощника им, получил 

съобщенията на 30.09.2013 г. 
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Съдия  Любка Милкова: 

Към 07.10.2013 г.  ненасрочените граждански дела са двадесет и две.  

Образуваните през м. септември са осем, от които шест – след произнасяне по 

чл. 131 ГПК и тече процедура по връчване на книжата на ответника  или срока по чл. 

131, ал. 1 ГПК. Гр.д. №  1741/2013 г., образувано на 24.09.2013 г. е без движение до 

отстраняване на нередовностите по исковата молба, а по гр.д. № 1773/2013 г., 

образувано на 30.09.2013 г.  към 07.10.2013 г. няма произнасяне от съдията-докладчик. 

От ненасрочените и образувани през м. август осем броя дела, гр.д. № 1455/2013 

г., образувано на 15.08.2013 г., делба, е оставено без движение, а останалите са в срока 

по чл. 131 ГПК. 

Гр.д. № 1089/2013 г., образувано на 01.07.2013 г. е без движение, а другите две 

ненасрочени и образувани през м. юли 2013г. граждански дела са в срока по чл. 131 

ГПК. 

По гр.д. № 1485/2012 г., за делба, образувано на 19.07.2012 г., е приключила 

първата фаза с решение по допускане на делбата от 24.07.2013г. и се администрира 

въззивната жалба до ВТОС. 

Проверени са: 

             Гр.д. № 1089/2013 г. е образувано и разпределено на 01.07.2013 г., по постъпила 

на същата дата в съда искова молба с предявен установителен иск за собственост срещу 

община Стражица и Общинска служба по земеделие –Стражица  по отношение на 

четири ниви. С разпореждане от з.з. на 15.07.2013 г. съдът е оставил исковата молба без 

движение с указания за отстраняване на конкретно посочени нередовности, 

включително и вписване на исковата молба. Подадените две молби по чл. 63 ГПК са 

уважени и съдът на два пъти е продължавал срока за изпълнение на указанията. 

Второто разпореждане е от 02.09.2013 г. Сроковете са изтекли на 02.10.2013г., когато 

съдията е резолирал да се докладва на 07.10.2013 г. На 02.10.2013 г. е постъпила 

поредната молба от процесуалния представител за продължаване на срока; 

               Гр.д. № 944/2013 г. е образувано и разпределено на 07.06.2013 г., по постъпила 

на същата дата в съда искова молба с предявени искове  за имуществени щети от 

непозволено увреждане. Ищците изрично са посочили, че на основание чл. 115 ГПК са 

предявили исковете по местоизвършване на деянието, тъй като четирима от петимата 

ответници са с адрес – гр. София. С отделна молба от същата дата ищците са посочили 

съдебен адресат – пълномощника си. С разпореждане от 13.06.2013 г. съдията-

докладчик е приел исковата молба за редовна, а предявените искове за допустими  и на 

основание чл. 131 ГПК е наредил да се връчат преписи на ответниците за отговор. 

Съобщението до първия ответник е връчено на 28.06.2013 г., до петия – на 29.07.2013 г. 

До другите трима ответници съобщенията са върнати в цялост, лицата не са намерени 

на посочените адреси. На 26.07.2013 г. в съда е постъпил писмен отговор от 

пълномощника на петимата ответници. С разпореждане от 26.07.2013 г. съдът е наредил 

да се докладва за произнасяне по реда на чл. 140 ГПК  след изтичане на срока по чл. 

131, ал. 1 ГПК за петия ответник, а по отношение на останалите трима ответници да се 

осъществи връчване на съдебните книжа по реда на чл. 131 ГПК чрез пълномощника 
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им. Съобщението е връчено на адвоката на ответниците на 04.09.2013 г. От съдията е 

поставена резолюция да се докладва след изтичане на срока по чл. 131, ал. 1 ГПК; 

            Гр.д. № 1048/2013 г. е образувано и разпределено на 25.06.2013 г., за развод по 

чл. 49 СК, по постъпила в същия ден искова молба, която съдът с разпореждане от 

25.06.2013 г. е приел за редовна и процесуално допустима и е наредил изпращане на 

преписи на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. След изпълнение на 

процедурата по чл. 47, ал. 1 ГПК, съдът, с определение от 23.07.2013 г. е приложил по 

делото разписката за залепване на уведомлението, назначил е за особен представител на 

ответницата адвокат от НРПП, определен от АС при ВТАК и е задължил ищеца да 

внесе сумата за възнаграждение на особения представител. Искането до ВТАК е 

изпратено след внасяне на сумата от ищеца. Конкретният, посочен адвокат е назначен 

за особен представител по делото с определение от 02.09.2013 г. и е разпоредено да му 

се връчат книжата по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението е получено на 13.09.2013 г. 

 

Съдия Ирена Колева: 

Към 07.10.2013 г. ненасрочените граждански дела са 27 броя. 

От тях са образувани през м. септември 12 броя. Гр.д. № 1767/2013 г. и гр.д. № 

1768/2013 г., образувани на 27.09.2013 г. са  без движение до отстраняване на 

нередовностите по исковите молби. Без движение е и гр.д. № 1770/2013 г., образувано 

на 30.09.2013 г.  По гр.д. № 1758/2013 г., образувано на 27.09.2013 г. няма произнасяне 

от съдията-докладчик. Останалите осем са в срока по чл. 131 ГПК. 

Образуваните през м. август 2013 г.  и ненасрочени към 07.10.2013 г. седем 

граждански дела, както и ненасрочените образувани през м. юли шест граждански дела,  

са в срока по чл. 131 ГПК. 

 Гр.д. № 2488/2012 г., образувано на 10.12.2012 г. е за делба, с постановено на 

10.07.2013 г. решение по допускане на делбата  и подадената въззивна жалба се 

администрира. 

Проверени са: 

             Гр.д. № 1045/2013 г. е образувано и разпределено на 24.06.2013 г. по постъпила 

на същата дата искова молба. С разпореждане от з.з. на същата дата съдията-докладчик 

е оставил исковата молба без движение и е дал указания  в срок  да се посочи адреса и 

законния представител на ответника, цената на иска, да се изложат всички 

обстоятелства, на които се основава иска и в какво се състои искането, както и да се 

представи документ за платена дължима д.т. Изрично е посочена възможността да се 

ползва правна помощ при необходимост и при наличие на предпоставките за това. 

Съобщението е връчено лично на ищеца на 26.06.2013 г. С молба от 28.06.2013 г. той е 

поискал да му се издаде съдебно удостоверение за образуваното дело и го е получил на 

01.07.2013 г. На 03.07.2013 г. е внесъл поправена искова молба и документ за платена 

д.т. С разпореждане от з.з. от същата дата съдът отново е оставил исковата молба без 

движение, като всъщност е дал нов срок на ищеца за отстраняване на вече 

констатираните нередовности. В изпълнение на указанията ищецът е депозирал молба 

от 12.07.2013 г. и с разпореждане от същата дата съдът му е указал, че исковата молба е 
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без движение и следва да конкретизира кой е носител на претендираното вземане- 

„Енерго про мрежи” АД или „Енерго про продажби” АД. Уточнителната молба на 

ищеца е от 29.07.2013 г. С разпореждане от 09.09.2013 г. съдът е наредил връчване на 

преписи от исковата молба с приложенията за отговор по реда на чл. 131 ГПК. 

Съобщението е връчено на 17.09.2013 г. 

             Гр.д. № 1097/2013 г. е образувано и разпределено на 02.07.2013 г., по постъпила 

на същата дата искова молба, с която са предявени иск по чл. 108 ЗС, иск за връщане на 

отнето движимо имущество или за равностойността му, иск за обезщетение за 

ползването на недвижими имоти. Направено е искане за допускане обезпечаване на 

предявените искове чрез налагане на възбрана върху описаните два недвижими имота. 

С разпореждане от з.з. на 03.07.2013 г. исковата молба е оставена без движение и 

ищците са задължени да отстранят констатираните нередовности: да посочат 

собственици ли са и на какво основание на недвижимите имоти, като представят 

доказателства, да посочат упражнява ли ответницата фактическа власт без основание  

върху недвижимите имоти и движимите вещи, да индивидуализират движимите вещи, 

да посочат конкретното противоречие със закона на завещанието и констативния 

нотариален акт, чиято нищожност се търси, да конкретизират петитумите на всеки от 

предявените искове и да посочат цената им, да впишат исковата молба, да представят 

удостоверения за данъчни оценки на недвижимите имоти и документ за платена 

дължима д.т. В изпълнение на указанията, на 11.07.2013 г. е внесена молба от ищците, с 

ръкописни резолюции върху нея от 11.07.2013 г. и от 15.07.2013 г. да се докладва след 

връщане на съобщенията до ищците и съответно – след изтичане на срока за 

отстраняване на нередовностите. С молба от 15.07.2013 г. ищците са поискали издаване 

на съдебни удостоверения, което съдът е разпоредил незабавно. На 16.07.2013 г. е 

постъпила допълнителна молба по изпълнение на указанията на съда за отстраняване на 

нередовностите. На 26.08.2013 г. съдията отново е оставил исковата молба без 

движение, като е дал указания за представяне на документ за плащане на цялата 

дължима д.т. по делото. Указанието е изпълнено с молба от 02.09.2013 г., в която е 

направено искане за произнасяне по молбата за обезпечение.  С определение № 2002 от 

03.09.2013 г. съдът е допуснал исканото обезпечение на предявените искове чрез 

налагане на възбрана върху двата процесни недвижими имота. Обезпечителната 

заповед е издадена на същата дата и е получена от един от ищците на 16.09.2013 г., като 

по делото е приложено копие. Съобщението до ответницата по чл. 131 ГПК е връчено 

на 23.09.2013 г. 

             Гр.д. № 1110/2013 г. е образувано и разпределено на 03.07.2013 г. по постъпила 

на същата дата искова молба - производство за издръжка на пълнолетен редовно учащ 

се. С разпореждане от 04.07.2013 г. исковата молба е била оставена без движение с 

конкретни указания за отстраняване на констатираните нередовности. С молба от 

10.07.2013 г. указанията са изпълнени и с разпореждане от 11.07.2013 г. съдът е приел 

исковата молба за редовна и процесуално допустима, като е наредил връчване на 

преписите на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. След изпълнение на 

процедурата по чл. 47, ал. 1 ГПК и изтичане на срока по чл. 47, ал. 2 ГПК, съдът на 



 

 35 

16.09.2013 г. е разпоредил съобщението да се приложи по делото и да се счита за 

редовно връчено на 12.09.2013 г., допуснал е правна помощ на ответника и е наредил да 

се направи искане пред ВТАК за определяне на адвокат. Уведомителното писмо от 

ВТАК е постъпило в съда на 26.09.2013 г. и с разпореждане от същата дата съдът е 

назначил особения представител и е наредил да му се изпрати препис от определението 

и от исковата молба с приложенията към нея за отговор по реда на чл. 131 ГПК. 

Съобщението е връчено на 01.10.2013 г.  

 

ВИСЯЩИ, НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 01.10.2013г. производства, образувани 

преди 01.01.2012г.  
Съгласно изготвената справка, висящите, неприключили към 01.10.2013г. 

граждански дела, образувани  преди 01.01.2012 г., без спрените производства и 

делбените дела в архив,  са четири броя. Всички дела са делбени. Проверката установи 

следното: 

Гр.д. № 3057/2010 г. , образувано на 28.12.2010 г.  е с решение по допускане на 

делбата  от 22.06.2012 г. и към датата на проверката се намира по жалба във ВТОС. 

Гр.д. № 3268/2011 г. е образувано на 22.12.2011 г., на доклад на съдия 

Вардаров. С разпореждане от з.з. на 24.08.2012 г. делото е насрочено за разглеждане в 

първо о.с.з. на 15.10.2012 г., първа фаза на делбата. Предвид посочените в исковата 

молба ответници-съделители и неактуални адреси за уведомяване и призоваване, 

процедурата по връчване на съобщенията по чл. 131 ГПК е продължила повече от 

обичайното. В хода й са конституирани допълнително още седем съделители-

необходими другари в делбеното производство. С.з. на 15.10.2012 г. е отложено. Отново 

са конституирани нови  съделители и по отношение на тях е изпълнена процедурата по 

чл. 131 ГПК. С разпореждане от з.з. на 05.04.2013 г. съдът отново е внесъл делото за 

разглеждане в о.с.з., на 29.04.2013 г., когато е даден ход и делото е обявено за решаване. 

Решението по допускане на делбата е обявено на 07.05.2013 г. и е влязло в сила. На 

29.07.2013г. делото е насрочено в първо с.з. след допускане на делбата на 25.09.2013 г., 

когато е отложено за изготвяне на експертиза. Следващото с.з. е насрочено на 

29.10.2013 г. 

Гр.д. № 1022/2010 г., образувано на 29.04.2010 г., е за делба, на доклад на съдия 

Красимира Николова. Исковата молба е оставяна многократно без движение с ясни, 

точни и подробни указания за отстраняване на констатираните нередовности, които са 

нови след всяка уточняваща и допълваща молба. На ищеца е допусната безплатна 

правна помощ и му е назначен особен представител. След откриване на процедурата по 

размяна на книжата, по реда на чл. 131 ГПК, исковата молба отново е оставена без 

движение с указания да се посочи актуален адрес, постоянен и настоящ, на ответника. 

След изпълнение на указанията и процедурата по чл. 47 ГПК, на ответника също е 

назначен особен представител. На 16.10.2012 г. съдът е насрочил делото за разглеждане 

в о.с.з. на 11.12.2012 г., когато му е даден ход и е обявено за решаване. Решението по 

допускане на делбата е постановено и обявено на 07.02.2013 г. На 27.02.2013 г. срещу 
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решението е заведена въззивна жалба, подадени са и насрещни въззивни жалби и след 

администриране, делото е изпратено по компетентност на ВТОС на 10.04.2013 г., 

където е образувано в.гр.д. № 533/2013 г. С протоколно определение от о.с.з. на 

16.05.2013 г. ВТОС е прекратил производството по въззивното дело и го е върнал на 

ГОРС за произнасяне по молбата на жалбоподателя, съдържаща се в подадената от него 

въззивна жалба и конкретизирана в о.с.з. на 16.05.2013 г., за допълване на 

постановеното от съда по първоинстанционното дело решение № 751/07.02.2013 г. В 

ГОРС делото е постъпило на 26.06.2013 г. С разпореждане от з.з. на 02.08.2013 г. 

съдията-докладчик  е наредил да се съобщи на страните за исканото допълване на 

решението, като им се връчат преписи от въззивната жалба, от всички „допълнителни 

искове” и молби, депозирани от ищеца след постановяване на решението, както и от 

протоколното определение на ВТОС. Указал е на страните възможността по чл. 250, ал. 

2, изр. 1 ГПК за писмен отговор в едноседмичен срок. С разпореждане от з.з. на 

26.09.2013 г. делото е насрочено в о.с.з. на 22.11.2013 г. за разглеждане в 

производството по чл. 250 ГПК. 

Гр.д. № 1809/2008 г., образувано на 29.12.2008 г., последователно  на доклад на 

съдиите Теодорина Димитрова и Цветелина Цонева. След привеждане на исковата 

молба в съответствие със законовите изисквания, конституиране на съделители – 

необходими другари в производството, назначаване на особени представители по реда 

на чл. 47 ГПК на някои от ответниците и връчване на преписи от исковата молба за 

отговор по реда на чл. 131 ГПК, в з.з. на 30.09.2010 г. съдът е насрочил делото за 

разглеждане в о.с.з. на 01.11.2010 г., когато производството е спряно на основание чл. 

229, ал. 1, т. 2 ГПК. На 29.11.2010 г. е постъпила молба с приложено удостоверение за 

наследници и за конституиране на правоприемниците на починал съделител. С 

определение от з.з. на 30.11.2010 г. съдът е възобновил производството, заличил е 

починалата съделителка като страна, конституирал е процесуалните й правоприемници 

и е насрочил делото за 17.01.2011 г., когато го е обявил за решаване. Решението по 

допускане на делбата е постановено и обявено на 18.05.2011 г. и е влязло в сила. На 

25.10.2011 г. съдът е насрочил първото по делото с.з. във втората й фаза, за 01.12.2011 г. 

и е допуснал изслушване на съдебно-техническа оценъчна и съдебна лесотехническа 

оценъчна експертизи. Определил е срок за изготвяне на заключенията. Поради 

невнасяне на дължимия от страните депозит за вещи лица, с.з. е отложено за 26.01.2012 

г., когато пак е отложено за изготвяне на експертизите. С.з. на 27.02.2012 г. е проведено, 

прието е заключението по съдебно-техническата експертиза и е дадена възможност на 

вещото лице по съдебната лесотехническа експертиза, подало молба за отлагане на 

делото, да изготви заключението си, което е прието в следващото с.з. на 29.03.2012 г. В 

с.з. на 07.05.2012 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 

ГПК, а с определение от з.з. на 20.11.2012 г. е възобновено и на наследника на 

починалия съделител е указано, че за да бъде конституиран като страна по делото, 

следва в двуседмичен срок от получаване на съобщението да посочи приема ли 

наследството, като представи вписаното си заявление. След изпълнение на указанията, 

правоприемникът е конституиран с определение от 15.01.2013 г. Насроченото на 



 

 37 

05.02.2013 г. с.з. е отложено, поради върнати невръчени призовки на двама съделители. 

С определение от з.з. на 07.02.2013 г. производството по делото отново е спряно на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК с указания до ищците в шестмесечен срок да посочат 

правоприемниците на починалия съделител. Указанията са изпълнени на 20.02.2013 г. и 

с определение от з.з. на 21.02.2013 г. съдът е възобновил производството. След 

постъпване на молбата на наследника с приложено заявление за приемане на 

наследството на 29.03.2013 г., съдът с определение от з.з. на 23.05.2013 г. е 

конституирал правоприемника и е насрочил с.з. на 13.06.2013 г., което, както и с.з. на 

12.07.2013 г., е отложено поради нередовна процедура по призоваването. С.з. на 

16.09.2013 г. е отложено за представяне на проект за спогодба за 17.10.2013 г. 

 

                                СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  

 

Спрени производства към 01.10. 2013г. са общо 2 броя, като и по двете дела 

съдия – докладчик  е Красимира Николова. 

Проверката установи следното: 

Гр.дело № 776/2013 г., образувано на 16.05.2013 г., по постъпила на същата 

дата искова молба, с която е  предявен иск по чл. 127, ал. 2 СК. С разпореждане от 

20.05.2013 г. съдията-докладчик е приел исковата молба за редовна и искът – за 

допустим, като на основание чл. 131 ГПК е наредено връчване на преписи на 

ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Ответникът е получил съобщението 

лично на 27.05.2013 г., а в едномесечния срок, изтекъл на 27.06.2013 г. отговор не е 

постъпил. С определение по чл. 140 ГПК съдът е насрочил делото за разглеждане в 

първо о.с.з. на 05.09.2013 г., допуснал е доказателствата на ищеца, наредил е да се 

уведоми съответната ДСП за образуваното дело, като е изискал и социален доклад 

относно положението на малолетното дете. Социалният доклад е постъпил в съда на 

28.08.2013 г. В о.с.з. на 05.09.2013 г. производството по делото е спряно на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – по взаимно съгласие на страните;  

Гр.дело № 1289/2012 г. е образувано и разпределено на 22.06.2012 г. по 

постъпила на същата дата искова молба с предявен установителен иск по чл. 422 

ГПК между две търговски дружества, на доклад на съдия Николова, разгледала 

заповедното производство по ч.гр.д. № 653/2012 г., приложено.  С разпореждане от 

з.з. на 22.06.2012 г. съдът е приел исковата молба за редовна, а предявения иск – за 

допустим и е наредил връчване на преписите по реда на чл. 131 ГПК. Отговорът на 

ответното дружество е постъпил в съда на 30.07.2012 г., в законоустановения срок, 

тъй като съобщението е било връчено на 03.07.2012 г. На 09.08.2012 г. е постъпил 

допълнителен отговор на исковата молба от ответника с искане за спиране на 

производството по делото на основание чл. 637 ТЗ. Приложено е решение от 

27.07.2012 г. на ВТОС по т.д. № 734/2012 г., с което е открито производство по 

несъстоятелността на ответното търговско дружество. С определение № 2386 от з.з. 

на 20.08.2012 г. съдът, на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ, вр. чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК е 

спрял производството по делото до настъпване на визираните в чл. 637, ал. 2 ТЗ и чл. 
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637, ал. 3 ТЗ обстоятелства. Определението не е обжалвано и е влязло в сила през м. 

септември 2012г. Въпреки, че съгласно чл. 230 ГПК в този случай съдът не е 

задължен да следи служебно за отпадане на предпоставките за спиране на 

производството, според нанесените забележки, делото е докладвано ежемесечно. По 

разпореждане на съдията-докладчик от 24.09.2013 г. от ВТОС е изискана справка  по 

търговското дело дали е постановено определение за одобряване на списъка за 

приетите вземания по чл. 692 ТЗ и в случай, че е постановено, е поискан заверен 

препис от същото. Писмото до ВТОС е изпратено на 25.09.2013 г., а  на 30.09.2013 г. 

е постъпила молба от процесуалния представител на ищеца с искане за 

възобновяване на производството. В нея се твърди, че с решение от 13.12.2012 г. на 

Апелативен съд – Велико Търново решението на ВТОС от 27.07.2012 г. по т.д. № 

734/2012 г. е потвърдено, производството по несъстоятелност е спряно на основание 

чл. 632, ал. 1, изр. последно ТЗ и поради непоискано в законоустановения срок 

възобновяване, е прекратено на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ. От ВТОС  на 

07.10.2013г. е постъпил отговор на запитването, според който производството по 

несъстоятелност по т.д. № 734/2012 г. е прекратено с решение от 20.08.2013 г., 

влязло в сила на 30.08.2013 г. и фирма „ДИК-КОМЕРС” ООД, гр. Стражица / 

ответното дружество/, е заличена. На 07.10.2013 г. е разпоредено да се изиска 

заверен препис от цитираното решение, след постъпване на което да се докладва и 

молбата на ищеца за възобновяване на производството.  

 

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 са общо 307 бр., от които:  

 за периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. – 116 бр., от които: 

- 25 бр. със съдия – докладчик Еманоел Вардаров; 

- 28 бр. със съдия – докладчик Теодорина Димитрова;  

- 17 бр. със съдия – докладчик Красимира Николова; 

- 25 бр. със съдия – докладчик Любка Милкова; 

- 21 бр. със съдия – докладчик Ирена Колева. 

 

 за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. –  124 бр., от които: 

- 31 бр. със съдия – докладчик Еманоел Вардаров; 

- 10 бр. със съдия – докладчик Теодорина Димитрова; 

- 9 бр. със съдия – докладчик Цветелина Цонева; 

- 28 бр. със съдия – докладчик Красимира Николова; 

- 23 бр. със съдия – докладчик Любка Милкова; 

- 23 бр. със съдия – докладчик Ирена Колева. 

 

 за периода 01.01.2013г. – 01.10.2013г. – 67 бр., от които: 

- 11 бр. със съдия – докладчик Еманоел Вардаров; 
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- 16 бр. със съдия – докладчик Цветелина Цонева; 

- 10 бр. със съдия – докладчик Красимира Николова; 

- 17 бр. със съдия – докладчик Любка Милкова; 

- 13 бр. със съдия – докладчик Ирена Колева 

 

Б. по Закона за закрила на детето са общо 148 бр., от които:  

 за периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. –  40 бр., от които: 

- 2 бр. със съдия – докладчик Павлина Тонева; 

- 7 бр. със съдия – докладчик Еманоел Вардаров; 

- 7 бр. със съдия – докладчик Теодорина Димитрова; 

- 1 бр. със съдия – докладчик Златина Личева; 

- 7 бр. със съдия – докладчик Красимира Николова; 

- 1 бр. със съдия – докладчик Милена Карагьозова; 

- 7 бр. със съдия – докладчик Любка Милкова; 

- 8 бр. със съдия – докладчик Ирена Колева. 

 

 за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. –  70 бр., от които: 

- 13 бр. със съдия – докладчик Еманоел Вардаров; 

- 6 бр. със съдия – докладчик Теодорина Димитрова; 

- 7 бр. със съдия – докладчик Цветелина Цонева; 

- 15 бр. със съдия – докладчик Красимира Николова; 

- 13 бр. със съдия – докладчик Любка Милкова; 

- 1 бр. със съдия – докладчик Христо Попова; 

- 15 бр. със съдия – докладчик Ирена Колева. 

 

 за периода 01.01.2013г. – 01.10.2013г. – 38 бр., от които: 

- 6 бр. със съдия – докладчик Еманоел Вардаров; 

- 8 бр. със съдия – докладчик Цветелина Цонева; 

- 2 бр. със съдия – докладчик Пламен Станчев; 

- 7 бр. със съдия – докладчик Красимира Николова; 

- 1 бр. със съдия – докладчик Милена Карагьозова; 

- 5 бр. със съдия – докладчик Любка Милкова; 

- 1 бр. със съдия - докладчик Христо Попов; 

- 8 бр. със съдия – докладчик Ирена Колева 

 

В. по Закона за защита срещу домашното насилие са общо 55 бр., от които: 

 за периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. – 21 бр., от които: 

- 2 бр. със съдия – докладчик Еманоел Вардаров; 

- 5 бр. със съдия – докладчик Теодорина Димитрова; 

- 1 бр. със съдия – докладчик Златина Личева. 

- 3 бр. със съдия – докладчик Красимира Николова; 
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- 1 бр. със съдия – докладчик Милена Карагьозова; 

- 3 бр. със съдия – докладчик Любка Милкова; 

- 1 бр. със съдия – докладчик Христо Попов; 

- 5 бр. със съдия – докладчик Ирена Колева 

 

 за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. –  13 бр., от които: 

- 2 бр. със съдия – докладчик Еманоел Вардаров; 

- 2 бр. със съдия – докладчик Цветелина Цонева; 

- 4 бр. със съдия – докладчик Красимира Николова; 

- 2 бр. със съдия – докладчик Любка Милкова; 

- 3 бр. със съдия – докладчик Ирена Колева. 

 

 за периода 01.01.2013г. – 01.10.2013г. –  21 бр., от които: 

- 1 бр. със съдия – докладчик Павлина Тонева; 

- 4 бр. със съдия – докладчик Еманоел Вардаров; 

- 4 бр. със съдия – докладчик Цветелина Цонева; 

- 3 бр. със съдия – докладчик Красимира Николова; 

- 5 бр. със съдия – докладчик Любка Милкова; 

- 4 бр. със съдия – докладчик Ирена Колева. 

 

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, по КТ:  

 

- на доклад на съдия Е. Вардаров: 

гр. дело № 1653/2011г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в деня 

на подаване на исковата молба и образуване на делото (15.07.2011г.). Протоколът за 

случаен избор съдържа само съдията –докладчик, на който е разпределено делото и 

подпис на разпределящия. Спазени са сроковете по чл. 311, чл. 312 ГПК, както и чл. 15, 

ал.6 ЗЗДт. Още с разпореждането по чл. 131 ГПК съдът е наредил да се изиска от 

Д”СП” – Стражица доклад – становище за положението на малолетното дете. Социален 

доклад е постъпил на 29.07.2011г. Делото е насрочено в триседмичен срок с 

определение (в деня на постъпване на отговор от ответника), което съдържа и подробен 

доклад. С определението са допуснати писмени и устни доказателства. В първото 

открито съдебно заседание (17.10.2011г.) е приключило съдебно дирене и съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение, което ще подлежи да обжалване в срок, считано 

от 31.10.2011г. Решението е постановено преди посочената дата – на 18.10.2011г., не е 

обжалвано и на 03.11.2011г. (видно от положения печат) е влязло в законна сила. Върху 

него има отбелязване за издаден изпълнителен лист и за събрана държавна такса. По 

молба на ищцата от 08.11.2011г., е постановено разпореждане от 09.11.2011г. за 

издаване на изпълнителен лист. На същата дата са издадени изпълнителните листове, 

които се съдържат по делото в оригинал – не са потърсени и получени от ищцата; 
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гр. дело № 1095/2012г. – С разпореждане по чл. 131 ГПК от 28.05.2012г., 

постановено (на следващия работен ден) след постъпване на исковата молба по чл. 144 

СК и образуване на делото (23.05.2012г.), съдът е наредил да се изпрати препис на 

исковата молба с приложенията за отговор на ответника. По делото се съдържа 

протокол за избор само на съдията-докладчик и подпис на разпределящия. Ответникът 

е уведомен на 29.05.2012г., а отговорът е депозиран на 07.08.2012г. С разпореждане на 

основание чл. 312, ал.1 и ал.2 ГПК от 08.06.2012г. (за разлика от предходното дело, по 

което е постановено определение), при спазване на едномесечния срок по чл. 312, ал.1 

ГПК, съдът е внесъл делото за разглеждане в о.с.з на 25.06.2012г., допуснал като 

доказателства представените с исковата молба документи и е изготвил доклад по 

делото. Спазен е триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Проведени са две 

съдебни заседания – на 25.06.2012г. и на 03.07.2012г., когато съдът е приключил 

съдебното дирене, дал е ход на устните състезания и е обавил, че ще се произнесе с 

решение, което „на основание чл. 315, ал.2 ГПК би могло да се обжалва, считано от 

18.07.2011г. пред ОС-Велико Търново”. Датата не е спазена – съдебният акт, с който са 

отхвърлени предявените искове, е постановен по-рано – на 04.07.2012г. Решението не е 

обжалвано и е влязло в законна сила, видно от положения печат – на 02.08.2012г.;  

гр. дело № 1345/2013г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден 

след постъпване на исковата молба в съда, образуване и разпределение на делото. 

Протоколът за случаен избор съдържа съдиите, между които е направен той и подпис 

на разпределящия. Още с разпореждането по чл. 131 ГПК съдът е наредил да се изиска 

от Д”СП” - Горна Оряховица доклад – становище по чл. 15, ал.6 ЗЗДт за двете 

малолетни деца, чиято издръжка се претендира от майката, като техен законен 

представител. Социален доклад е постъпил на 12.08.2013г. Ответникът е уведомен на 

08.08.2013г., но отговор не е постъпил. С разпореждане по чл. 312, ал. 2 ГПК, в 

едномесечния срок по чл. 312, ал.1 ГПК, съдът е допуснал доказателствата по делото, 

изготвил е подробен доклад и е внесъл делото за разглеждане в  о.с.з. на 30.09.2013г. В 

това съдебно заседание е приключило съдебно дирене и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение до 14.10.2012г. (вместо 14.10.2013г.). Решението е постановено на 

30.09.2013г. и съобщения са изпратени на страните. Делото не е отбелязано с жълт 

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

 

- на доклад на съдия Ц. Цонева:  

гр. дело № 1983/2012г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 03.10.2012г. е 

постановено на 5-я ден след подаване на исковата молба, образуване и разпределение 

на делото (на 29.09.2012г.). Изискването по чл. 311, ал. 1 ГПК не е спазено стриктно. 

Впоследствие, с определение от 28.11.2012г., съдът е наредил разписката за залепено 

уведомление по чл. 47, ал.1 ГПК да се приложи към делото, назначил е особен 

представител на ответника и е наредил да се изпрати искане до АС при ВТАК за 

определяне на адвокат. С определение от 10.12.2012г. е назначен адвокат И.И. за особен 

представител на ответника и е наредено да се връчат преписи от исковата молба и 

приложенията към нея на особения представител за отговор. Същият е уведомен на 
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11.12.2012г. и на 27.12.2012г. е постъпил отговор по делото. На същата дата – 

27.12.2012г. е постъпил и отговор от упълномощения адвокат на ответника. С 

разпореждане от 02.01.2013г. съдът е отменил определението, с което е назначил 

особен представител, докладвал е делото, допуснал е гласни и писмени доказателства, 

наредил е, на основание чл. 15,ал.6 ЗЗДТ, да се уведоми по факс, телефон или чрез 

известие за доставяне обратна разписка на Д”СП”-Горна Оряховица, като се укаже, че 

същите следва да се съобразят с датата на съдебното заседание и да представят 

социален доклад, както по пощата, така и по факс. На 16.01.2013г. е постъпил 

социалния доклад, съдържащ становище на Дирекцията. Проведени са две съдебни 

заседания, за които не е била призована Д”СП” и навършилото 10-годишна възраст дете 

на е било изслушано. Съобразно разпоредбана 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 съдът да изслуша навършилото 10 - годишна възраст дете 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. Във 

второто по делото о.с.з. на 12.02.2013г. съдът е обявил съдебното дирене за 

приключено, дал е ход на устните състезания и е определил, че ще постанови 

решението си на 26.02.2013г., от която дата, съгласно чл. 315, ал.2 ГПК, тече 

двуседмичен срок за обжалването му. Актът е постановен на посочената дата, не е 

обжалван и видно от положения печат, е влязъл в законна сила на 13.03.2013г.. Върху 

него са положени два печата – за издадени изпълнителни листове за присъдената 

месечна издръжка и в полза на ТД на НАП – Варна. Разпореждането за издаване на 

изпълнителен лист е от 12.03.2013г., а молбата от ищцата е от 04.03.2013г. Копия от 

изпълнителните листове се съдържат по делото; 

гр. дело № 728/2013г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 

следващия ден, след подаване на исковата молба, образуване и разпределение на делото 

(07.05.2013г.). На 27.06.2013 г. е постъпил отговор от ответника, уведомен на 

06.06.2013г. С разпореждане от 02.07.2013г. е изготвен доклад по делото, допуснати са 

като доказателства представените с исковата молба документи, наредено е да се 

уведоми компетентната Д”СП”, като се изиска социален доклад за положението на 

непълнолетното дете и делото е насрочено за 15.07.2013г., съобразно изискването по 

чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Социален доклад е постъпил на 10.07.2013г. В първото по делото 

о.с.з. е изслушано навършилото 10-годишна възраст дете в присъствието на социален 

работник, съобразно изискването по чл. 15, ал.1 ГПК. В о.с.з. на 26.07.2013г. съдът е 

обявил съдебното дирене за приключило, дал е ход на устните състезания и е посочил 

деня, в който ще обави решението си – 06.08.2013г., от която дата тече срок за 

обжалване пред ВТОС. С определение от 05.08.2013г. съдът е отменил протоколното 

определение от 26.07.2013г. и е указал на страните, че постановеното решение № 

404/05.08.2013г. ще подлежи на обжалване по общия ред – в двуседмичен срок от 

връчването му на страните. Указано е препис от определението да се връчи на страните, 

ведно със съдебното решение. Съдебният акт е влязъл в законна сила, видно от 
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положения печат. Върху него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист, 

копие от който се съдържа по делото. Не е спазен чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС – делото не е 

отбелязано с жълт етикет; 

 

- на доклад на съдия И. Колева:  

гр. дело № 2303/2011г. – Исковата молба е постъпила в РС на 14.10.2011г., а 

делото е образувано и разпределено в същия ден. Разпореждането по чл. 131 ГПК е 

постановено на 17.10.2011г. -  три дни след подаване на исковата молба. Ответникът е 

уведомен на 20.10.2011г., а отговор е постъпил на 18.11.2011г. С разпореждане от 

23.11.2011г. съдът (едва тогава) е установил, че при извършената служебна проверка на 

редовността на исковата молба, същата не отговаря на изискванията на чл. 127, ал.1,т.3 

ГПК и я е оставил без движение, с указания за ищеца да посочи цената на исковете. Не 

е спазена разпоредбата на чл. 311, ал.1 ГПК. След отстраняване на нередовностите с 

молба от 28.11.2011г., съдът с разпореждане от 01.12.2011г. е насрочил о.с.з. на 

16.12.2011г., съобщил е доклада на страните, допуснал е като доказателства 

представените с исковата молба документи, както и гласни доказателства. Проведено е 

едно о.с.з., когато съдът е обявил съдебното дирене за приключило, дал е ход на 

устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, 

изтичащ на 30.12.2011г. От тази дата тече срок за обжалване. С разпореждане от 

01.02.2012г. съдът е определил нова дата за обявяване на решението – 01.02.2012г., на 

която дата е обявил решението си. Съобщение, с приложено решение за страните (без 

разпореждането от 01.02.2012г.), е връчено на 02.02.2012г. Не е спазен чл. чл. 316 ГПК. 

Делото не е отбелязано с жълт етикет, според чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС. По молба от 

08.02.2012г. и разпореждане от 10.02.2012г., е издаден изпълнителен лист, за което е 

направена надлежна бележка върху решението и копие от и.л. се съдържа по делото; 

гр. дело № 670/2012г. е образувано и рапределено в деня на подаване на 

исковата молба в съда – 04.04.2012г. С разпореждане от 05.04.2012г. исковата молба е 

оставена без движение поради нередовности и след отстраняването им с молба от 

18.04.2012г., с разпореждане по чл. 131 ГПК, съдът е наредил препис от исковата молба 

с приложенията да се изпрати на ответниците за отговор. С разпореждане от 

29.05.2012г., след като е установил, че съобщенията до ответниците са били редовно 

връчени, на основание чл. 47, ал. 1 ГПК, е допуснал правна помощ на основание чл. 47, 

ал.6 ГПК и е указал препис от разпореждането да се изпрати на АКВТ за определяне на 

особен представител. С определение от 11.06.2012г. същият е назначен и е указано 

препис от определението да му се връчи, с оглед изпълнение на процедурата по чл. 131 

ГПК. Адвокатът е уведомен на 14.06.2012г., а писменият отговор по делото е депозиран 

на 04.07.2012г. С разпореждане от 09.07.2012г. (а не в същия ден, според чл. 312, ал.1 

ГПК), съдът е насрочил о.с.з. за 27.08.2012г., докладвал е делото, допуснал е 

представените доказателства и е наредил да се уведоми Д”СП”, за воденото дело и за 

представяне на социален доклад относно положението на детето. Не е спазен 

предвидения триседмичен срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК, за насрочване на първото о.с.з. 

На 26.07.2012г. е депозиран социален доклад от компетентната Дирекция. В първото 
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о.с.з. - 27.08.2012г., не е призована Д”СП”, с оглед изискването по чл. 15, ал.1 ЗЗДт за 

изслушване на навършилото 10-годишна възраст дете (няма и мотиви за евентуалното 

увреждане на неговите интереси, ако бъде изслушано). В това о.с.з. съдът е обявил 

устните състезания за приключени и е съобщил, че ще се произнесе с решение в 

законоустановения срок, който изтича на 10.09.2012г. С решение от същата искът е 

уважен. Същото не е обжалвано и е влязло в законна сила. Върху решението е положен 

печат за издаден изпълнителен лист, копие от който се съдържа по делото. Спазени са 

изискванията по чл. 315,ал.2 и чл. 316 ГПК. Делото е отбелязано с жълт етикет, според 

чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС; 

гр. дело № 191/2013г. – Исковата молба е постъпила в РС на 12.02.2013г., а 

делото е образувано и разпределено същия ден. Разпореждането по чл. 131 ГПК е 

постановено на следващия ден - 13.02.2013г. Ответникът е уведомен на 22.02.2013г., а 

становище (жалба) е постъпило от него на 26.02.2013г. С разпореждане по чл. 312 ГПК 

от 04.03.2013г. (не е спазено изискването по чл. 312,ал.1 ГПК), съдът е насрочил о.с.з. 

за 26.03.2013г., докладвал е делото, указал е да се уведоми Д”СП”- Горна Оряховица за 

воденото дело и за изготвяне на социален доклад за положението на малолетното дете. 

Спазени са изискванията на чл. 312, ал.1, т.1 ГПК и чл. 15, ал.6 ЗЗДт. Социалният 

доклад е постъпил по делото на 22.03.2013г. Проведено е едно о.с.з., когато съдът е 

обавил съдебното дирене за приключило, дал е ход на устните състезания и е обявил, че 

ще се произнесе с решение в законоустановения срок, изтичащ на 09.04.2013г., от която 

дата започва да тече срок за обжалване. Решението е постъновено ден по-рано – на 

08.04.2013г. и е връчено на страните на 15.04.2013г. Същото не е обжалвано и е влязло 

в законна сила. Върху решението е положен печат за издаден изпълнителен лист, копие 

от който се съдържа по делото. Спазени са изискванията на чл. 316 ГПК и чл. 92, ал.5 

ПАРОАВАС - делото е отбелязано с жълт етикет. 

 

- на доклад на съдия К. Николова:  

гр. дело № 963/2011г. – Исковата молба е постъпила в РС на 05.05.2011г., а 

делото е образувано и разпределено на 09.05.2011г. – 4 дни по–късно. Разпореждането 

по чл. 131 ГПК е постановено в деня на образуване на делото. Ответникът е уведомен 

на 11.05.2011г., а отговор не е постъпил в едномесечния срок. С подробно 

разпореждане от 14.06.2011г. е насрочено о.с.з. за 12.07.2011г., съобщен е доклада на 

страните, допуснати са като доказателства представените с исковата молба документи, 

както и гласни доказателства и е указано да се уведоми Д”СП” – Горна Оряховица за 

настоящото дело, засягащо интересите на малолетните деца, както и да се изиска 

социален доклад. Същият е постъпил по делото на 07.07.2011г. Проведено е едно о.с.з. 

(на 12.07.2011г.), когато съдът е обявил съдебното дирене за приключило, дал е ход на 

устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, 

изтичащ на 26.07.2011г., от която дата започва да тече срок за обжалване. Спазен е чл. 

316 ГПК. Делото не е отбелязано с жълт етикет, според чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС. 

Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила. Върху него е положен печат за 

издаден изпълнителен лист, копие от който се съдържа по делото; 
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гр. дело № 851/2012г. е образувано и рапределено в деня на подаване на 

исковата молба в съда – 25.04.2012г. С разпореждане от 26.04.2012г. по чл. 131 ГПК, 

съдът е наредил препис от исковата молба с приложенията да се изпрати на ответника 

за отговор. Ответникът е уведомен на 14.05.2012г. С определение от 23.05.2012г. е 

предоставена правна помощ на ищцата по нейна молба, а с определение от 05.06.2012г. 

е назначена Д.Б. за неин адвокат. Разпореждането от 05.06.2012г. е делото да се 

докладва след изтичане срока за отговор. С разпореждане по чл. 312 ГПК от 

21.06.2012г. (една седмица след като е изтекъл едномесечния срок - не се спазва 

стриктно чл. 312,ал.1 ГПК) съдът е насрочил о.с.з. за 20.07.2012г., докладвал е делото, 

допуснал е писмени доказателства и е указал да се уведоми Д”СП”- Горна Оряховица за 

воденото дело и за изготвяне на социален доклад за положението на двете малолетни 

деца, както и становище относно възможността на бащата да им заплаща издръжка. Не 

е спазен триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. За насроченото о.с.з. на 

20.07.2012г. и двете страни са уведомени на 27.06.2012г. С разпореждане в з.з. (без 

дата) делото е пренасрочено за 25.07.2012г., без да е посочена причина и без подпис на 

съда. На 19.07.2012г. са изпратени нови съобщения на страните, ищцата е уведомена на 

20.07.2012г., а за ответника има приложена обратна разписка, подписана на 23.07.2012г. 

Социалният доклад е постъпил по делото на 13.07.2012г. В о.с.з. на 25.07.2012г. съдът, 

след като е приел, че и двете страни са уведомени редовно, е дал ход на делото. В това 

о.с.з. съдебното дирене е обявено за приключило, даден е ход на устните състезания и е 

съобщено, че съдът ще се произнесе с неприсъствено решение в законоустановения 

срок, който изтича на 08.08.2012г. Решението е постъновено ден по-рано – на 

31.07.2012г. и е връчено на страните на 02.08.2012г. и на 09.08.2012г. Същото не е 

обжалвано и е влязло в законна сила. Върху решението е положен печат за издаден 

изпълнителен лист, копие от който се съдържа по делото. Спазени са изискванията на 

чл. 316 ГПК. Съгласно чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС, делото не е отбелязано с жълт етикет; 

гр. дело № 91/2013г. – Исковата молба е постъпила в РС на 18.01.2013г., а 

делото е образувано и разпределено същия ден. Разпореждането по чл. 131 ГПК е 

постановено след 3 дни – на 21.01.2013г. С определение от 22.03.2013г. съдът е приел за 

редовно връчено съобщение чрез залепване на уведомлението по реда на чл. 47, ал.1 

ГПК, допуснал е правна помощ по реда на чл. 47, ал.6 ГПК и е наредил да се отправи 

искане до АКВТ за определяне на адвокат. С определение от 29.03.2013г. е назначен 

особен представител – адвокат Д.Н., на който е указано да се връчи препис от исковата 

молба с приложенията за отговор в едномесечен срок. Адвокатът е уведомен на 

05.04.2013г., отговор е постъпил на 09.04.2013г. и с разпореждане по чл. 312 ГПК от 

11.04.2013г. съдът е насрочил о.с.з. за 07.05.2013г., докладвал е делото и е наредил да се 

уведоми Д”СП” – Горна Оряховица за изготвяне на социален доклад за положението на 

детето, като докладът да съдържа и данни за възможностите на ответника да заплаща 

издръжка на малолетното дете. Спазени са изискванията на чл. 15, ал.6 ЗЗДт. 

Социалният доклад е постъпил на 26.04.2013г. Проведено е едно о.с.з., когато съдът е 

обавил съдебното дирене за приключило, дал е ход на устните състезания и е обявил, че 

ще се произнесе с решение в законоустановения срок, който изтича на 21.05.2013г. 
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Решението е постъновено ден по-рано – на 20.05.2013г. и е връчено на страните. 

Същото не е обжалвано и е влязло в законна сила. Върху решението е положен печат за 

издаден изпълнителен лист, копие от който се съдържа по делото. Спазени са 

изискванията на чл. 316 ГПК и чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС - делото е отбелязано с жълт 

етикет. 

 

- на доклад на съдия Л. Милкова:  

гр. дело № 19/2011г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в деня на 

подаване на исковата молба, образуване и разпределение на делото – на 09.12.2011г. 

Ответникът е уведомен на 13.12.2011г., а отговорът не е депозиран по делото. С 

разпореждане от 21.01.2012г. (срокът по чл. 312, ал.1 ГПК не е спазен стриктно) съдът е 

изготвил доклад, допуснал е като доказателства представените с исковата молба 

документи и е насрочил о.с.з. за 09.02.2012г., при спазване на триседмичния срок по чл. 

312, ал.1, т.1 ГПК. Проведено е едно о.с.з., когато съдът е обавил съдебното дирене за 

приключило, дал е ход на устните състезания и е съобщил, че ще се произнесе с 

решение на 23.02.2012г., считано от която дата тече двуседмичен срок за въззивното му 

обжалване. Решението е постановено на посочената дата. Спазени са изискванията на 

чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. На страните са връчени и съобщения за изготвения съдебен 

акт - на 24.02.2012г.  Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила. Върху него е 

положен печат за влизането му в сила и за издаден изпълнителен лист, копие от който 

се съдържа по делото. Спазени са изискванията на чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС - делото е 

отбелязано с жълт етикет; 

гр. дело № 1035/2012г. е образувано и разпределено на следващия ден след 

постъпване на исковата молба в съда - 16.05.2012г. Върху нея е положена ръкописна, 

трудночетлива резолюция на докладчика, с дата 17.05.2012г.  Разпореждането по чл. 

131 ГПК е постановено същия ден и с ръкописно нареждане (изготвено на гърба на 

разпореждането), съдът е изискал писмени обяснения от деловодителя за неизпълнение 

на разпореждане от 17.05.2012г. Ответникът е уведомен на 06.06.2012г. По делото се 

съдържа обяснение на деловодител Л.Д. от 10.07.2012г. относно неизпълнение на 

разпореждане от 17.05.2012г., в което пропускът е обяснен с разпореждането на съда по 

чл. 131 ГПК от същата дата , в което се сочи, че предявените искове са процесуално 

допустими и предвид големия обем работа на състава. На същата дата е изпратено 

съобщение до ищеца, с указание да представи в едноседмичен срок писмени 

доказателства, с оглед произнасяне на молбата за правна помощ по чл. 95 ГПК. С 

разпореждане от 18.07.2012г. (не е спазено изискването по чл. 312, ал.1 ГПК), съдът е 

насрочил о.с.з. за 27.07.2012г., изготвил е доклад по делото, допуснал е като 

доказателства приложените към исковата молба документи и е наредил да се уведоми 

Д”СП”- Горна Оряховица за изготвяне на социален доклад за положението на 

малолетните деца. Спазени са разпоредбите на чл. 312, ал.1, т.1 ГПК и чл. 15, ал.6 ЗЗДт. 

Проведени са три съдебни заседания – на 27.07.2012г., на 29.08.2012г. и на 24.09.2012г., 

когато съдът е обавил съдебното дирене за приключило, дал е ход на устните 

състезания и е обявил, че ще се произнесе „с решение на 08.10.2012г., което не подлежи 
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на обжалване”. С ръкописно определение от 26.09.2012г., съдът е изменил 

протоколното определение от 24.09.2012г. относно датата, на която съдът ще обави 

решението си – от 08.10.2012г. на 26.09.2012г. Решението е постановено на 

26.09.2012г., а съобщения за определението от 26.09.2012г. и за постановеното решение 

са изпратени и връчени на страните. Спазени са изискванията на чл. 315, ал.2 и чл. 316 

ГПК. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила. Върху него е положен печат 

за влизането му в сила и за издаден изпълнителен лист, копие от който се съдържа по 

делото. Спазено е изискването по чл. 92, ал. 5 ПАРОАВАС - делото е отбелязано с жълт 

етикет; 

гр. дело № 165/2013г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден след 

подаване на исковата молба, образуване и разпределение на делото (на 05.02.2013г.). С 

определение от 04.03.2013г. съдът е разрешил да се призове ответника И.Б.Т. жител на 

Тунис чрез публикация в ДВ и е насрочил о.с.з. за 18.04.2013г., за която дата да се 

призоват страните, а ответникът да се призове по реда на чл. 48, ал.1 ГПК. Обявлението 

е публикувано в ДВ от 15.03.2013г. В о.с.з. на 18.04.2013г. съдът не е дал ход на делото, 

назначил е особен представител, определил е размер на възнаграждение и е наредил да 

се изпрати искане до АКВТ за определяне на адвокат. Делото е отложено, „с ново 

насрочване”. С определение от 29.04.2013г. е назначен адв. Д.Б. за особен представител 

на ответника и е наредено препис от исковата молба с приложенията да се връчат за 

отговор, съобразно чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на адвокат Д.Б. на 

08.05.2013г., а отговор е постъпил по делото на 10.06.2013г. С разпореждане от 

17.06.2013г. (не е спазен срока по чл. 312, ал.1 ГПК), съдът е насрочил о.с.з. на 

08.07.2013г., изготвил е доклад по делото, разпоредил е изслушване на непълнолетното 

дете в присъствието на социален работник, за което да се изпрати съобщение на Д”СП”, 

като се изиска социален доклад за положението на детето. С разпореждането е 

задължена и майката на детето да осигури присъствието му в о.с.з. Спазен е 

триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. На 08.07.2013г. е постъпил социален 

доклад по делото. В първо съдебно заседание е постигната съдебна спогодба, одобрена 

от съда и производството по делото е прекратено. Върху протоколното определение е 

положен печат за издаден изпълнителен лист, оригиналът от които и приложено копие 

се съдържа по делото. Липсва отбелязване с жълт етикет, съобразно изискването по чл. 

92, ал.5 ПАРОАВАС. 

 

От извършената проверка, може да се направят следните изводи: 

Изискването по чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС – делата, чието разглеждане е свързано 

с кратки процесуални срокове, да се  обозначават с жълт етикет, не винаги е спазвано. 

Нормата на чл. 311, ал.1 от ГПК за разглеждане на исковата молба в деня на 

постъпването й в някои случаи е нарушавана - съдът не винаги е извършвал в срок 

проверка по делото. По част от делата, разпорежданията на съдията - докладчик за 

изпращане на исковите молби до ответниците за отговор в едномесечен срок, на 

основание чл. 131 ГПК, са постановявани своевременно.  
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Съдиите с разпореждания са насрочвали делата в първо о.с.з. /с едно 

изключение по дело, описано по-горе/, за разлика от други съдилища, където 

констатираната практика е различна, но в повечето случаи – с определения.  

Установи се нееднаква практика по отношение на: моментът на постановяване 

на акта за 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), но не и в деня на изтичане на срока, 

според цитираната разпоредба, която е спазвана по-скоро по изключение. 

С акта за насрочване на делото съдиите са съобщавали доклада на страните. 

Еднаква практика бе установена по отношение на доказателствата – документите, 

представяни с исковите молби - съдиите допускат доказателствата с разпореждането за 

насрочване на делото, докато в други проверени съдилища - доказателствата се 

„приемат” с определението за насрочване на делото в първото о.с.з. 

Триседмичният срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК се спазва по правило. Съдебното 

дирене е приключвало в едно съдебно заседание, по-рядко в две или три о.с.з. Съдът 

във всички случаи е спазвал чл. 315, ал.2 ГПК, като е посочвал ден, в който ще обяви 

решението си, но рядко е спазвана тази дата. Установи се нееднаква практика по 

отношение на определената дата, от която съдът е посочил, че тече срок за въззивно 

обжалване. Част от съдиите спазват датата или пък сочат „до” определена дата, когато 

ще бъде постановен съдебният акт. Други съдии отменят с нарочно определение 

протоколното определение за определяне на дата на постановяване на съдебният акт и 

указват страните да бъдат уведомени - за определението и за постановеното решение. В 

трети случаи, посочената дата е променена с разпореждане. Двуседмичният срок по чл. 

316 ГПК, за постановяване на съдебния акт, е спазван по всички от проверените дела. 

По повечето бързи производства са издадени и изпълнителни листове, за което е 

направено отбелязване върху постановените решения. Констатирана бе много добра 

практика по отнашение на печата за влизане в сила на съдебния акт, както и на 

приложените копия от издадените изпълнителни листове, съобразно нормата на чл. 

49,ал.2 ПАРОАВАС (което рядко е срещано от проверяващия екип в други районни 

съдилища в страната.) 

 Установи се, че по дела, образувани по искови молби за издръжки на деца, 

Д”СП” (по техния постоянен и настоящ адрес) е била призовавана. Когато са засегнати 

права и интереси на малолетни и непълнолетни деца,  компетентната Д”СП” е била 

уведомена за изготвяне на становище или социален доклад. Препоръчително е стриктно 

да се спазват разпоредбите на ГПК относно образуване, движение и приключване на 

дела, разглеждани по реда на бързото производство, както и разпоредбите на Закона за 

закрила на детето - конкретно за спазване и прилагане изискването по чл. 15, ал.1 ЗЗДт. 

Законодателят е зъдължил във всяко съдебно производство, по което се засягат права 

или интереси на детето, то задължително да се изслушва, ако е навършило 10-годишна 

възраст, освен ако това би навредило неговите интереси. В тази връзка, ще бъдат 

направени съответните препоръки. 
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Б. по Закона за закрила на детето; 

 

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

- гр.дело № 71/2011г. (решението е постановено в двудневен срок),  гр. дело № 

1/2013г. (решението е постановено в същия ден) - двете на доклад на съдия Е. 

Вардаров; 

- гр.дело № 2164/2012г. (решението е постановено в едномесечен срок), гр. 

дело № 28/2013г. (решението е постановано в едномесечен срок) - двете на доклад на 

съдия Ц. Цонева; 

- гр.дело № 2574/2011г. (решението е постановено в едномесечен срок),  гр. 

дело № 1/2013г. (решението е постановено ден след обявяване на делото за решаване) - 

двете на доклад на съдия К. Николова; 

- гр.дело № 2556/2011г. (решението е постановено в едномесечен срок), гр. 

дело № 1005/2013г. (решението е постановано в едномесечен срок) - двете на доклад на 

съдия Л. Милкова; 

- гр.дело № 296/2011г. (решението е постановено в едномесечен срок),  гр. дело 

№ 1051/2013г. (решението е постановено в същия ден) - двете на доклад на съдия И. 

Колева. 

При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДт не бяха установени 

нарушения на производството. Към делата са приложени протоколи за случаен избор на 

съдията-докладчик, подписани от Зам. председателя на съда, извършил 

разпределението. 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. Голяма част от 

съдебните актове са постановявани преди изтичане на едномесечния срок, като в някои 

случаи, дори в същия ден, когато съдът е приключил съдебното дирене. 

Констатираната отлична практика на съдиите от РС-Горна Оряховица за 

предсточно постановяване на съдебните актове следва да бъде подчертана и поощрена. 

По тези дела липсва фактическа и правна сложност, но бързото правораздаване е 

задължително, отчитайки социалния аспект, с оглед своевременна защита на правата и 

законните интереси на децата при настаняването им в семейство на роднини или 

близки, в приемно семейство или в специализирана институция. 

 

В. по Закона за защита срещу домашното насилие. 

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

ЗЗДН:  

- гр.дело № 869/2011г., гр. дело № 1695/2013г. - двете на доклад на съдия Е. 

Вардаров; 

-  гр.дело № 1594/2013г., гр. дело № 1338/2013г. - двете на доклад на съдия Ц. 

Цонева; 
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- гр.дело № 1198/2013г., гр. дело № 309/2011г. - двете на доклад на съдия К. 

Николова; 

- гр.дело № 1310/2011г., гр. дело № 330/2013г. - двете на доклад на съдия Л. 

Милкова; 

- гр.дело № 822/2012г.,  гр. дело № 1558/2013г. - двете на доклад на съдия И. 

Колева. 

 

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, като по някои дела, о.с.з. е 

насрочвано в по-кратък срок (гр.дело № 1594/2013г., гр. дело № 869/2011г., гр. дело № 

1198/2013г., гр. дело № 1310/2011г.).  

Когато молбата е съдържала 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 № 

1695/2013г., гр.дело № 1338/2013г., гр. дело № 1198/2013г., гр. дело № 309/2011г., гр. 

дело № 1310/2011г. 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.  

По проверените дела няма данни да е уведомявана компетентната Д”СП”, когато 

са били засегнати права и законни интереси на деца (актът на насилие е бил извършен в 

тяхно присъствие - пр. гр.дело № 869/2011г.), съобразно изискванията на чл. 15 ЗЗДт.  

Всички съдебните актове са постановени същия ден, котато в о.с.з. съдът е 

обявил съдебното дирене за приключило. По този вид дела, съдът се е произнасял с 

решение в открито съдебно заседание, съгласно изискването по чл. 15,ал.1 от ЗЗДН. По 

проверените дела не е извършван инстанционен контрол, с изключение на гр.дело № 

309/2011г., по което въззивният съд е отменил решението на първоинстанционния съд и 

вместо него е постановил друго, с което молбата, подадана по реда на ЗЗДН, е 

отхвърлена. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 

Общо за проверявания период те са 13 бр.: 6 бр. за 2011г. (3 бр. на доклад на съдия 

Николова, 1 бр. на доклад на съдия Милкова, 2 бр. на доклад на съдия Колева), 5 бр. за 

2012г. (по едно дело на всеки от 5-те съдии) и 2 бр. към 01.10.2013г. и двете на доклад 

на съдия Колева. От тях са прекратени с определения 4 бр., 2 бр. дела са с отменен ход 

поради новонастъпили обстоятелства, а по останалите дела ходът е отменен поради 

необходимостта от представяне на допълнителни доказателства и поради констатирани 

процесуални нарушения. 

С постановени определения за прекратяване на производството: 
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Гр.д. № 1669/2010г. е образувано и разпределено (докладчик съдия Кр. Николова), 

в деня на получаването на исковата молба – 21.07.2010г., с посочено правно основание 

чл.109а ЗС, за определяне на граници на недвижим имот и възстановяване на 

незаконосъобразно владяна част от него. След указания от 22.07.2010г. към ищците за 

отстраняване на нередовности,  постановени разпореждане по чл. 131 ГПК от 

28.07.2010г. и определение по чл. 140 ГПК от 26.10.2010г., проведени съдебни 

заседания на 23.11.2010г., (с доклад по делото и разпит на свидетели) и на 18.03.2011 г. 

с приемане на заключение на вещо лице, съдебното дирене е обявено за приключено и 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 18.04.2011г. С определение № 

163/04.07.2011г., с преценката, че искът е недопустим, поради липсата на две от 

предпоставките за предявяването му, протоколните определения от 18.03.2011 г. са 

отменени, исковата молба е оставена без разглеждане и производството по делото е 

прекратено. С определение № 421/26.07.2011г. по гр.д. № 870/2011г. въззивната 

инстанция е потвърдила съдебния акт, а съгласно определение № 593/19.12.2011г. по 

гр.д. № 514/2011г., ВКС не е допуснал касационно обжалване; 

Гр. дело № 1958/2011г. е образувано на 30.08.2011г., по иск на ООД срещу 

физическо лице, с правно основание  чл. 415, ал. 1 ГПК, за установяване 

съществуването на оспорено парично притезание по издадена, на основание чл. 410 

ГПК, заповед за изпълнение. След като с молба от 19.04.2012г. длъжникът е оттеглил 

възражението си срещу издадената заповед и същата е влязла в сила, с определение от 

20.04.2012г., съдия Л.Милкова е отменила определението от 12.03.2012 г. за даване ход 

на устните състезания, оставила е без разглеждане иска като недопустим и е прекратила 

производството по делото; 

 Гр. дело № 785/2012г., за делба на движимо и недвижимо имущество, е 

образувано на 17.04.2012г. и разпределено в същия ден на доклад на съдия И.Колева. С 

решение от 23.10.2012г., неоспорено, съдът е допуснал съдебна делба на съсобствените 

имоти, движими вещи и ППС, като производството е продължило във втора фаза и 

обявено за решаване в о.с.з. на 12.04.2013г. В срока за произнасяне страните са 

депозирали писмена молба, на основание чл. 232 ГПК, за оттегляне на иска за делба, 

поради постигнато извънсъдебно споразумение. В резултат, на 05.06.2013г., съдът е 

отменил протоколното определение от 12.04.2013г. и е прекратил производството по 

делото в частта му за съдебна делба. Същото е продължило по отношение на 

претенцията по чл. 31, ал. 2 ЗС, по която съдът се е произнесъл с решение № 210 от 

02.07.2013г., влязло в сила на 23.07.2013г. С разпореждане от 17.09.2013г. е наредено 

издаването на изпълнителен лист  в полза на ищцата; 

 Гр. дело № 939/2013г. е образувано на 07.06.2013г., по постъпила в същия ден 

искова молба по чл. 50 СК, за развод по взаимно съгласие. Разпределено е на доклад на 

съдия И.Колева, видно от надлежно изготвен протокол за случаен избор, също от 

07.06.2013г., с посочване на имената на петимата съдии, между които е проведен 

избора. С определение от 10.06.2013г., делото е насрочено за 25.06.2013г., като е 

изискан социален доклад от Д„СП”-Г.Оряховица за малолетното дете и страните са 

уведомени да се явят лично пред съдебния състав. В с.з. са приети представените 
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писмени доказателства, а молителите са поискали утвърждаване на постигнатото 

помежду им споразумение, с оглед което съдът е обявил устните състезания за 

приключени и е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, 

изтичащ на 25.07.2013г. С молба, входирана в съда на 03.07.2013г., молителят А.Г.Г. е 

заявил, че не желае развод, поискал е отмяна на определението и възобновяване на 

производството по делото. Искането е уважено с изготвено на ръка, върху молбата, 

определение № 367/08.07.2013г. В с.з. на 12.07.2013г., поради оттегляне на молбата от 

страна на съпруга, производството по делото е прекратено.  

          

 Отменен ход поради новооткрити, след приключването на съдебното дирене, 

обстоятелства - 2 бр. дела: 

Гр. дело № 1497/2010 г. е образувано на 05.07.2010 г., по искова молба за развод 

от същата дата, разпределено на доклад на съдия Кр. Николова. В нея е отразено, че от 

брака няма родени деца. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 07.07.2010 г., като 

ответникът не е намерен на посочения адрес. След двукратно връчване на съдебните 

книжа по реда на чл. 47 ГПК, с определения от 26.10.2010 г. и 08.11.2010 г., на 

ответника С.С.Д. е назначен особен представител – адвокат от ВТАК,  на когото са 

дадени указания. Писмен отговор от последния е депозиран на 07.12.2010г. С 

определение по чл. 140 ГПК от 10.12.2010г., съдът е допуснал доказателствата и е 

насрочил делото в о.с.. на 01.02.2011г., пренасрочено с разпореждане, поради 

заболяване на съдията-докладчик, за 15.03.2011г. В това заседание, проведено с 

участието на ищцата И.В.Д. и процесуалния й представител, възражения по доклада не 

са направени, напротив, пълномощникът в пледоарията си е поддържал, че страните 

нямат родени от брака деца, след което съдът е приел писмените доказателства, 

разпитал е свидетел и е обявил съдебното дирене за приключено. На 05.04.2011г. по 

делото е постъпила молба от адв. Б., в която е посочила новонастъпило обстоятелство – 

че след предявяването на иска, на 26.11.2010г., ищцата е родила дете. Съобразявайки 

задължението си по чл. 322, ал. 2 ГПК, за произнасяне по упражняването на 

родителските права, съдът е отменил определенията си от 15.03.2011г., дал е указания 

към ответника и след изтичане на едномесечния срок за отговор, с определение от 

09.08.2011г. е насрочил делото в о.с.з. за 11.10.2011г., с уведомяване на Д”СП”- Горна 

Оряховица за изготвяне на социален доклад, когато е и приключено съдебното дирене. 

Решение № 516 е постановено на 05.01.2012г., влязло в сила на 08.02.2012г., 

(отбелязано с попълнен печат с подпис на секретар) издаден е и изпълнителен лист; 

Производството по гр. дело № 129/2012г. е било образувано на 20.01.2012г. по 

постъпила в този ден искова молба от физическо лице против АД със седалище в гр. 

Г.Оряховица, с правно основание чл. 128, т. 2, вр. чл. 242, чл. 220, ал. 1 и чл. 224, ал.1 от 

Кодекса на труда, разпределено съгласно протокол, пак от 20.01.2012г., на доклад на 

съдия И.Колева. С протоколно определение от 06.04.2012г. е бил даден ход на устните 

състезания и делото - обявено за решаване. С молба от 09.04.2012г. назначеното вещо 

лице по делото е уведомило съда, че след изслушването й и приемането на изготвената 

експертиза, е направила допълнителни уточнения в счетоводството на ответното 
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дружество и е установила нови обстоятелства, от значение по спора, с оглед което 

съдът е отменил определението си от 06.04.2012г., назначил е повторна СИкЕ и е 

насрочил о.с.з. за 24.04.2012г., когато за допълнителни доказателства заседанието е 

отложено за 15.05.2012г. Заседания са проведени и на 29.05.2012г. и на 12.06.2012г., 

(пренасрочено от 08.06.2012г., поради участие на съдията в семинар). Решение № 373 е 

постановено на 18.07.2012г., влязло в сила на 03.08.2012г. Съгласно нарочен акт – 

разпореждане № 2326/10.08.2012г. е издаден изпълнителен лист в полза на ищеца, 

получен лично от него на 21.08.2012г. 

Отмяна хода на делото за събиране на доказателства и поради констатирани от 

съда процесуални нарушения: 

Гр. дело № 1666/2010 г. е образувано на 21.07.2010 г., по искова молба от В.С.В., 

против ЕООД, с правно основание чл. 222, ал. 3 КТ, разпределено на доклад на съдия 

И.Колева. С протоколно определение от 15.02.2011г. съдът е обявил устните състезания 

за приключени и е обявил, че ще се произнесе с решение до 15.03.2011г. В срока за 

произнасяне, на 23.02.2011г., е постановено определение, с което е отменен даденият 

ход по съществото на спора, на основание чл. 227 ГПК е конституирано като ответник 

ЕАД, като правоприемник на участвалото в процеса ЕООД, а последното, поради 

преобразуване чрез вливане, е  заличено като страна в производството. Разпоредено е да 

се изпрати препис от исковата молба на ответника, с указание за писмен отговор в 

едномесечен срок, с определение по чл. 140 ГПК от 31.03.2011 г. е насрочено о.с.з. за 

19.04.2011 г., с назначена ССчЕ, в което заседание съдебното дирене е приключено. 

Решението с № 229 е от 01.06.2011 г., потвърдено с решение на въззивната инстанция. С 

определение № 40/25.01.2012г. по гр.д. № 1766/2011 г. ВКС е оставил без разглеждане 

като недопустима касационната жалба на В.С.В., на основание чл. 69, ал. 1, т. 1, вр. чл. 

68 ГПК.  

В този случай отмяната на определението не е оправдана, тъй като на л.18 по 

делото е приложено възражение от ответното дружество, че не е пасивно легитимирано 

да отговаря по предявените искове.На 25.10.2010 г. е постановено и разпореждане, с 

което производството е оставено без движение, с констатацията за нередовност на 

исковата молба, насочена срещу ненадлежна страна, пълномощното на директора на 

поделението-ответник и на участващия в производството адвокат са  подписани от 

Изпълнителния директор на ЕАД, приложено е и удостоверение, че ответното ЕООД, 

след 24.09.2010 г. не съществува като юридическо лице. Проверката на съда в ТР на 

тези факти, видно и от обстоятелствената част на отменителното определение, е 

извършена едва след поддържаното в пледоарията възражение на процесуалния 

представител на ответната страна. 

Гр. дело № 2405/2010 г. е образувано на 29.10.2010 г. по постъпила в същия ден 

искова молба по КТ, разпределено съгласно протокол от тази дата на доклад на съдия 

Л.Милкова. С разпореждане от 02.11.2010 г. исковата молба е оставена без движение с 

указания за отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 17.11.2010 г. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 19.11.2010г., писмен отговор от ответника е 
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депозиран на 23.12.2010 г., с приложено заверено копие от заповед № 229/30.08.2010г. 

за прекратяване на трудово правоотношение. С определение по чл. 140 ГПК са 

допуснати представените доказателства, включително и СИкЕ, определено е в.л. и 

размер на депозит и е насрочено о.с.з. за 10.03.2011г., пренасрочено (поради заболяване 

на съдията), за 31.03.2011г., за което страните и в.л.са уведомени своевременно по 

телефона. В това заседание е изготвен доклада по делото, приети са доказателствата, 

включително и заключението на вещото лице и е приключено съдебното дирене, като 

съдът е обявил, че ще се произнесе на 02.05.2011г. С определение от 04.05.2011г., с 

преценката, че релевантни и съществени по делото факти досежно датата и начина на  

връчване на заповед № 229/30.08.2010г. и становището на ищеца за прекратяването на 

трудовия му договор, съдът е отменил определението от 31.03.2011г., дал е указания на 

ответника и е насрочил о.с.з. за 30.05.2011 г., отложено по доказателствата за 

16.06.2011г., когато съдебното дирене е обявено за приключено. Решение № 354 е 

постановено на 19.07.2011г., потвърдено от въззивния съд в оспорената му част; 

Гр. дело № 922/2012г. е образувано на 09.05.2012г., по искова молба от същия 

ден, подадена на основание чл. 34 ЗС, за делба на придобити по наследство три ниви. 

Разпределено е на доклад на съдия Е.Вардаров. След  дадени указания за отстраняване 

на нередовности, разпореждане по чл. 131 ГПК и определение по чл. 140 ГПК, с което 

са допуснати доказателствата, в о.с.з. на 01.07.2012г. съдът е дал ход на делото, приел е 

доказателствата и е обявил съдебното дирене за приключено. С решение № 

485/02.08.2012г. делбата на трите имота е допусната при равни за страните квоти. След 

проведени три с.з. във втората фаза на делбата и изготвена експертиза, с протоколно 

определение от 03.12.2012г., съдебното дирене е обявено за приключено. С определение 

от следващия ден – 04.12.2012г., съдът е отменил определението и е внесъл е делото в 

с.з. на 18.12.2012г., с връчване на страните на изготвения проект за разделителен 

протокол. В с.з. на тази дата възражения не са направени и с решение № 

778/18.12.2012г. е обявен за окончателен съставеният проект за делба. Решението е 

влязло в сила и в с.з. на 18.02.2013г., на основание чл. 352 ГПК, жребият е бил изтеглен 

и производството по делото – прекратено поради извършване на делбата; 

Гр. дело № 493/2009 г. не е проверено, тъй като е изпратено по въззивна жалба 

във ВТОС. От компютърната разпечатка на същото е видно, че делото е било 

образувано на 17.03.2009 г., разпределено на доклад на съдия Р.Велкова. С решение, 

произнесено от съдия Кр. Николова на 17.05.2013г., предявените облигационни искове 

са били частично уважени. Ходът по същество е отменян с определение от 24.08.2012г., 

тъй като съдът е констатирал своевременно и редовно увеличение на размера на иска за 

присъждане на обезщетение за подобрения, която молба е била връчена на ответника за 

запознаване и изразяване на становище. И след като съдът не се е произнесъл по 

направеното искане по реда на чл. 214 ГПК, процесуалният пропуск е следвало да бъде 

отстранен; 

Гр. дело № 1172/2010 г. е образувано на 25.05.2010г., по искова молба входирана в 

същия ден, с правно основание чл. 422, ал. 1, вр. чл. 415 ГПК, разпределено на доклад 

на съдия Ирена Колева.  В проведеното с.з. на 08.02.2011г. делото е счетено за изяснено 
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от фактическа страна и е обявено за решаване. В срока за произнасяне съдът е 

констатирал, че е пропуснал да укаже на ищеца за кои твърдяни от него факти не е 

посочил доказателства, поради което е лишил ищцовата страна от предоставената й 

законова възможност да направи доказателствените си искания. С.з. е насрочено за 

05.04.2011г., в което е допълнен изготвеният доклад по делото и е дадена възможност 

на ищцовото дружество да представи доказателства за валидността на джирото, както и 

за надлежното предявяване на записната заповед. О.с.з. е насрочено за 19.04.2011 г., 

когато делото е обявено за решаване. Решението с № 230 е от 30.05.2011 г., с което 

искът е бил отхвърлен, е потвърдено от въззивната инстанция; 

Гр.дело № 1104/2008 год. е за делба, образувано на 24.06.2008 г. С решение № 

750/20.12.2008 г. същата е допусната да се извърши между много страни и за няколко 

имота. Във втората фаза делото е на доклад на съдия Кр.Николова, двукратно отменяла 

хода по същество, поради констатирани процесуални нарушения. С определение № 

296/17.08.2010 г. - съдът е съставил разделителен протоколи го е обявил на страните, но 

не е изпълнил изискванията заключението и  приложените към него скици да се 

изпратят на началника на ОСЗ за одобряване на предложения проект, а с определение 

№ 581/28.02.2011г. – тъй като изготвеният въз основа на заключението проект, одобрен 

от ОСЗ, се е оказало, че не съответства на правата на страните по решението за 

допускането на делбата. Действително и двете определения отстраняват пропуски на 

съда, които съставляват основания за отмяна на съдебния акт, но е желателно за в 

бъдеще да се избягват подобни нарушения, за да не се забавя производството . 

Гр. дело № 475/2011 год. е за делба, образувано на 09.03.2011 г., разпределено на 

доклад на съдия Т.Димитрова, постановила решението за допускане на делбата № 

596/01.02.2012г., при равни квоти за тримата съделители. На 04.07.2012 г. делото е 

преразпределено, съгл. Заповед № 185/15.05.2012г., на доклад на съдия Цв.Цонева. В 

с.з. на 24.10.2012г., съдебното дирене е обявено за приключено. С определение от 

26.10.2012г. ходът е отменен, производството е възобновено и е съставен проект за 

разделителен протокол, предявен на страните. Заседание по евентуални възражения е 

било насрочено за 13.11.2012г., когато присъствено е обявено решението по 

разделителния протокол, оставено в сила с решение от 05.04.2013г. по гр. д. № 

167/2013г. на ВТОС.  С определение от 22.07.2013 г. е насрочено заседание по чл. 352 

ГПК, в което жребият е бил изтеглен, след което, с определение производството по 

делото е било прекратено. 

Проверяващите отчитат, че отмяната на хода по същество е допустимо от закона 

правно средство, но то следва да се използва в краен случай, а не предимно за 

поправяне на процесуални нарушения или за попълване на делото с относими 

доказателства. Анализът на последноописаните седем броя дела налага препоръката за 

по-детайлно проучване на материалите по делото преди приключването на съдебното 

дирене, с оглед предотвратяване на ненужно удължаване на производството и 

вероятността за заплащане на обезщетения по реда на Гл. 3а ЗСВ. В тази връзка, ще 

бъде направена съответната препоръка. 
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ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

а. заповедни производства – 

 

За 2011 г. общият брой заповедни производства са 2442, от които са свършени  

2414 бр., за 2012г. общ брой заповедни производства 1664, от които свършени са 1661 

бр., за периода на 2013г. общ брой заповедни производства 1086 бр., от които свършени 

- 1071 бр. 

 

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

за издаване на заповед за изпълнение:  

- гр.дело № 1054/2013г., гр. дело № 1121/2011г. – двете на доклад на съдия Е. 

Вардаров; 

- гр.дело № 1353/2013г., гр. дело № 1125/2013г. - двете на доклад на съдия Ц. 

Цонева; 

- гр.дело № 313/2012г.,  гр. дело № 482/2013г. - двете на доклад на съдия К. 

Николова; 

- гр.дело № 1368/2012г., гр. дело № 504/2013г. - двете на доклад на съдия Л. 

Милкова; 

- гр.дело № 879/2013г.,  гр. дело № 1204/2012г. - двете на доклад на съдия И. 

Колева. 

 

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, без изключение. 

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 предсрочно, още същия ден на подаване на заявленията (ч.гр.дело № 

1054/2013г.) или на следващия ден (ч.гр. дело № 1353/2013г., ч.гр.дело № 1121/2011г., 

ч.гр.дело № 879/2013г.). Изключение правят ч.гр.дело № 1368/2012г., ч.гр.дело № 

504/2013г., ч.гр.дело № 1125/2013г.,  по които заповедта за изпълнение е издена след 

изтичане на законоустановения тридневен срок.  

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. Копия от изпълнителните листове се съдържат по делата, съобразно чл. 49, ал.2 

ПАРОАВАС. 

 

б. обезпечения по чл. 390 ГПК – 
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 За периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г. 

 

съдия № на дело дата на образуване 
дата на постановяване 

на съдебния акт 

ПАВЛИНА ТОНЕВА 1660/2011г. 18.07.2011г. 18.07.2011г. 

ЕМАНОЕЛ ВАРДАРОВ 

636/2011г. 

2111/2011г. 

2361/2011г. 

25.03.2011г. 

19.09.2011г. 

24.10.2011г. 

25.03.2011г. 

19.09.2011г. 

24.11.2011г. 

ТЕОДОРИНА 

ДИМИТРОВА 

160/2011г. 

1038/2011г. 

2315/2011г. 

31.01.2011г. 

16.05.2011г. 

17.10.2011г. 

01.02.2011г. 

17.05.2011г. 

18.10.2011г. 

КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА 

637/2011г. 

1140/2011г. 

2103/2011г. 

25.03.2011г. 

25.05.2011г. 

16.09.2011г. 

25.03.2011г. 

25.05.0212г. 

17.09.2011г. 

ЛЮБКА МИЛКОВА 

635/2011г. 

1261/2011г. 

2416/2011г. 

2788/2011г. 

25.03.2011г. 

08.06.2011г. 

27.10.2011г. 

17.11.2011г. 

25.03.2011г. 

08.06.2011г. 

27.10.2011г. 

17.11.2011г. 

ХРИСТО ПОПОВ 1608/2011г. 11.07.2011г. 19.07.2011г. 

ИРЕНА КОЛЕВА 

634/2011г. 

969/2011г. 

2297/2011г. 

25.03.2011г. 

09.05.2011г. 

13.10.2011г. 

25.03.2011г. 

10.05.2011г. 

13.10.2011г. 

 

 

 За периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г. 

 

 

съдия № на дело дата на образуване 
дата на постановяване 

на съдебния акт 

ЕМАНОЕЛ ВАРДАРОВ 
1953/2012г. 

2475/2012г. 

21.09.2012г. 

07.12.2012г. 

21.09.2012г. 

07.12.2012г. 

ТЕОДОРИНА 

ДИМИТРОВА 
843/2012г. 25.04.2012г. 26.04.2012г. 

ЦВЕТЕЛИНА ЦОНЕВА 

1155/2012г. 

1914/2012г. 

2191/2012г. 

06.06.2012г. 

12.09.2012г. 

26.10.2012г. 

06.06.2012г. 

13.09.2012г. 

26.10.2012г. 

ЗЛАТИНА ЛИЧЕВА 
1539/2012г. 

1540/2012г. 

25.07.2012г. 

25.07.2012г. 

26.07.2012г. 

25.07.2012г. 

КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА 

538/2012г. 

1583/2012г. 

15.03.2012г. 

01.08.2012г. 

16.03.2012г. 

01.08.0212г. 

ЛЮБКА МИЛКОВА 
2312/2012г. 

2606/2012г. 

13.11.2012г. 

19.12.2012г. 

14.11.2012г. 

19.12.2012г. 

ИРЕНА КОЛЕВА 

161/2012г. 

1235/2012г. 

1921/2012г. 

26.01.2012г. 

15.06.2012г. 

17.09.2012г. 

26.01.2012г. 

15.06.2012г. 

17.09.2012г. 
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 За периода 01.01.2013г. – 01.10.2013г. 

 

 

съдия № на дело дата на образуване 
дата на постановяване 

на съдебния акт 

ЕМАНОЕЛ ВАРДАРОВ 9/2013г. 07.01.2013г. 07.01.2013г. 

ЦВЕТЕЛИНА ЦОНЕВА 
271/2013г. 

894/2013г. 

25.02.2013г. 

29.05.2013г. 

25.02.2013г. 

30.05.2013г. 

ПЛАМЕН СТАНЧЕВ 
1461/2013г. 

1473/2013г. 

16.08.2013г. 

19.08.2013г. 

16.08.2013г. 

19.08.2013г. 

КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА 

274/2013г. 

914/2013г. 

992/2013г. 

1242/2013г. 

1243/2013г. 

1244/2013г. 

26.02.2013г. 

04.06.2013г. 

14.06.2013г. 

17.07.2013г. 

17.07.2013г. 

17.07.2013г. 

26.02.2013г. 

05.06.2013г. 

14.06.2013г. 

17.07.2013г. 

17.07.2013г. 

17.07.2013г. 

МИЛЕНА 

КАРАГЬОЗОВА 
1413/2013г. 12.08.2013г. 12.08.2013г. 

ЛЮБКА МИЛКОВА 

275/2013г. 

276/2012г. 

1548/2013г. 

26.02.2013г. 

26.02.2013г. 

02.09.2013г. 

26.02.2013г. 

26.02.2013г. 

03.09.2013г. 

ИРЕНА КОЛЕВА 
80/2013г. 

965/2013г. 

15.01.2013г. 

12.06.2013г. 

16.01.2013г. 

13.06.2013г. 

 

На случаен принцип бяха проверени частни граждански дела по състави, както 

следва: 

- на доклад на съдия Е. Вардаров: 

ч.гр.д. № 2475/2012 г. - С определение, постановено в деня на постъпване на 

молбата в РС- Горна Оряховица, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез 

налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до размера на дълга. Определен е 

началният момент, от който тече двуседмичен срок за предявяване на бъдещите искове 

– „считано от датата на връчване на настоящото определение”. Обезпечителната 

заповед, издадена на 12.12.2012г., е получена на 13.12.2012г. С определение от 

14.01.2013г., във връзка с подадена молба за уредени финансови отношения и 

освобождаване на внесената гаранция, съдът е отменил допуснатото обезпечение и е 

указал да се освободи внесената от молителя гаранция; 

ч.гр.д. № 636/2011 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на подаване на молбата в съда. Обезпечителната 

мярка е налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до размера на дълга. 

Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск – „считано от датата на 

връчване на настоящото определение”. Обезпечителната заповед от 25.03.2011г. е 

получена на 28.03.2011г., а молителят е получил определението на 29.03.2011г. В 

посочения от съда едномесечен срок, по делото е представена предявената искова 

молба; 
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- на доклад на съдия Ц. Цонева: 

ч.гр.д. № 894/2013 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено ден след подаване на молбата. Съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до 

размера на дълга. Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск един 

месец, „считано от получаване на заповедта за обезпечение”. Обезпечителната заповед 

от 30.05.2013г. е получена на 06.06.2013г. В посочения от съда едномесечен срок, по 

делото е представено доказателство за предявената искова молба; 

ч.гр.д. № 1155/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на подаване на молбата в РС-Горна Оряховица. 

Съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки на 

длъжника до размера на дълга и е наредил да се издаде обезпечителна заповед след 

представяне на вносна бележка за внесена парична гаранция. Определен е началният 

момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове – „считано 

от получаване на заповедта за обезпечение”. Молителят е уведомен, гаранцията не е 

внесена и обезпечителна заповед не е издадена; 

 

- на доклад на съдия Л. Милкова: 

ч.гр.д. № 2312/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено ден след подаване на молбата в РС. Определен е началният 

момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове – „считано 

от датата на връчване на постановеното определение”. Обезпечителната заповед, 

издадена на 14.11.2012г., е връчена на молителя на 14.11.2012г. и определението е 

връчено на същата дата – 14.11.2012г. По подадената молба за отмяна на обезпечението, 

поради уредени финансови отношения от 11.12.2012г., с определение от 12.12.2012г. 

съдът е отменил допуснатото обезпечение; 

ч.гр.д. № 275/2013 г. – Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на подаване на молбата в РС-Горна Оряховица. 

Съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск, чрез налагане на запор върху банкови 

сметки на длъжника до размера на дълга. Определен е началният момент, от който тече 

едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове – „считано от датата на връчване 

на постановеното определение”. Обезпечителната заповед, издадена на 26.02.2013г., е 

получена на 06.03.2013г., а определението е връчено на молителя на 05.03.2013г. С 

определение от 08.05.2013г., след като не е уважена молбата за удължаване на 

посочения от съда срок, на основание чл. 390, ал. 2 ГПК, съдът е отменил служебно 

допуснатото обезпечение; 

 

- на доклад на съдия И. Колева: 

ч.гр.д. № 2297/2011 г. – С определение, постановено в деня на постъпване на 

молбата в РС-Горна Оряховица, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иска, чрез 

налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до размера на дълга. Определен е 
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началният момент, от който тече  едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове 

– „считано от получаване на съобщението от страна на молителя”. Обезпечителната 

заповед, издадена на 13.10.2011г., е получена на 14.10.2011г., а съобщението с препис 

от определението е връчено на молителя на 21.10.2011г. С определение от 22.11.2011г., 

на основание чл. 390, ал. 3 ГПК, съдът е отменил служебно допуснатото обезпечение; 

ч.гр.д. № 161/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Съдът е допуснал обезпечение 

на бъдещ иска, чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника, до размера 

на дълга. Определен е началният момент, от който тече едномесечния срок за 

предявяване на иск – „считано от получаване на съобщението от страна на молителя”. 

Обезпечителната заповед е издадена на 26.01.2012г., а определението е връчено на 

молителя на 01.02.2012г. С определение от 07.03.2012г., на основание чл. 390, ал. 3 

ГПК, съдът е отменил служебно допуснатото обезпечение; 

 

- на доклад на съдия К. Николова: 

ч.гр.д. № 1140/2011 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Съдът е допуснал обезпечение 

на бъдещ иска, чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до размера на 

дълга. Определен е началният момент, от който тече едномесечен срок за предявяване 

на иск – „считано от датата на постановяване на настоящото определение”. По подадена 

от молителя молба от 06.06.2011г., съдът с определение от 01.07.2013г., на основание 

чл. 402,ал.2 ГПК, е отменил допуснатото обезпечение; 

ч.гр.д. № 914/2013 г. – С определение, постановено ден след постъпване на 

молбата в РС-Горна Оряховица, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез 

налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до размера на дълга. Определен е 

началният момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове 

– „считано от датата на връчване на настоящото определение”. Обезпечителната 

заповед, издадена на 05.06.2013г., е получена същия ден и определението е връчено на 

05.06.2013 г. В посочения едномесечен срок не е представено доказателство за предявен 

иск и по разпореждане на съдията-докладчик от 03.09.2013г. е изпратено съобщение на 

молителя за спешно представяне на доказателство за предявен иск. Същият е уведомен 

на 10.09.2013г. и с молба от тази дата по делото е представено доказателство за 

предявен иск. С определение от 07.06.2011г., на основание чл. 390, ал. 2 ГПК, съдът е 

отменил служебно допуснатото обезпечение. По делото е осъществен инстанционен 

контрол - въззивната инстанция ОС - Велико Търново с определение от 22.08.2013г. по 

в. ч. гр.дело № 889/2013г. е потвърдила определението на първоинстанционния съд. 

 

При проверката бе констатирано, че почти всички съдебните актове са 

постановени в срока по чл. 395, ал.2 ГПК– в деня на подаването на молбата или на 

следващия ден. Изследвани са кумулативнодадените предпоставки за уважаване на 

молбите по чл. 390 от ГПК . По всички дела е посочен срок за предявяване на бъдещ 

иск, съгласно чл. 390, ал.2 ГПК – 1 месец.  
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Съдът е отменял, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, допуснатото обезпечение, 

поради непредставено доказателство за предявен иск в посочения срок ( пр.- ч.гр.д. № 

161/2012 г., ч.гр.д. № 161/2012 г.). 

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, а именно – „считано от получаване на обезпечителната 

заповед”; „считано получаване на съобщението от страна на молителя”, „считано от 

датата на връчване на постановеното определение”, „считано от датата на 

постановяване на настоящото определение”. Проверяващият екип счита за уместно да 

препоръча на съдиите в РС – Горна Оряховица 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 01.10.2013г., са както следва: 
 

За периода 01.01.2011г.-31.12.2011г. 

 

Съдия-

докладчик 
№ на делото 

Дата на 

отсроченото 

съдебно 

заседание 

Причини 
Дата на следващо 

съдебно заседание 

Т.Димитрова 638/2011г. 07.11.2011г. Служебна заетост  24.11.2011г. 

Кр. Николова 1389/2010г. 28.01.2011г. Отпуск по болест 15.04.2011г. 

Кр. Николова 1636/2010г. 28.01.2011г. Отпуск по болест 15.03.2011г. 

Кр. Николова 1669/2010г. 28.01.2011г. Отпуск по болест 18.03.2011г. 

Кр. Николова 691/2009г. 01.02.2011г. Отпуск по болест 18.03.2011г. 

Кр. Николова 2099/2009г. 01.02.2011г. Отпуск по болест 30.03.2011г. 

Кр. Николова 2382/2010г 01.02.2011г. Отпуск по болест 25.02.2011г. 

Кр. Николова 2406/2010г. 01.02.2011г. Отпуск по болест 11.03.2011г. 

Л.Милкова 1482/2010г. 07.03.2011г. Отпуск по болест 31.03.2011г. 

Л.Милкова 1597/2010г. 07.03.2011г. Отпуск по болест 31.03.2011г. 

 

 За периода 01.01.2012г.-31.12.2012г. 

 

Съдия-

докладчик 
№ на делото 

Дата на 

отсроченото 

съдебно 

заседание 

Причини 
Дата на следващо 

съдебно заседание 

Кр.Николова 851/2012г. 20.07.2012г. Отпуск по болест 25.07.2012г. 

И. Колева 2085/2011г. 06.03.2012г. Платен отпуск на съдията 09.03.2012г. 

И. Колева 129/2012г. 08.06.2012г. Участие в семинар 12.06.2012г. 
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И. Колева 682/2012г. 08.06.2012г. Участие в семинар 12.06.2012г. 

И. Колева 1025/2012г. 08.06.2012г. Участие в семинар 22.06.2012г. 

И. Колева 201/2011г. 23.11.2012г. Платен отпуск на съдията 27.11.2012г. 

И. Колева 1542/2012г. 23.11.2012г. Платен отпуск на съдията 27.11.2012г. 

И. Колева 1646/2012г. 23.11.2012г. Платен отпуск на съдията 27.11.2012г. 

И. Колева 1837/2012г. 23.11.2012г. Платен отпуск на съдията 27.11.2012г. 

И. Колева 2006/2012г. 23.11.2012г. Платен отпуск на съдията 27.11.2012г. 

 

    

      Гр.дело № 2085/2011г. е пренасрочено от докладчика с разпореждане от 29.02.2012г., а 

молбата за отпуск е депозирана на 02.03.2013г., като при разрешаване ползването на платен 

годишен отпуск, Председателят е извършил проверка и е констатирал, че към 06.03.2012г. съдия 

И.Колева няма насрочени дела. 

     

     Гр.дела №№ 1542/2012г., 1646/2012г., 1837/2012г. и 2006/2012г. са пренасрочени от 

докладчика с разпореждания от 14.11.2012г., а молбата за отпуск е депозирана на 21.11.2013г., 

като при разрешаване ползването на платен годишен отпуск Председателят е извършил 

проверка и е констатирал, че към 23.11.2012г. съдия И.Колева няма насрочени дела. 

 

 

 

 

За периода 01.01.2013 - 01.10.2013г. 

 

Съдия-

докладчик 
№ на делото 

Дата на 

отсроченото 

съдебно 

заседание 

Причини 
Дата на следващо 

съдебно заседание 

Кр.Николова  1863/2012г. 08.01.2013г. Отпуск по болест 08.02.2013г. 

Кр.Николова 2431/2012г. 11.01.2013г. Отпуск по болест 08.02.2013г. 

Кр.Николова 2141/2012г. 15.01.2013г. Отпуск по болест 12.02.2013г. 

Кр.Николова 2503/2012г. 15.01.2013г. Отпуск по болест 12.02.2013т. 

Л.Милкова 1392/2012г. 18.03.2013г. Отпуск по болест 29.04.2013г. 

Л.Милкова 2218/2012г. 18.03.2013г. Отпуск по болест 29.04.2013г. 

Л.Милкова 493/2013г. 25.04.2013г. Отпуск по болест 10.06.2013г. 

Л.Милкова 478/2013г. 25.04.2013г. Отпуск по болест 10.06.2013г. 

Л.Милкова 2396/2012г. 25.04.2013г. Отпуск по болест 10.06.2013г. 

Л.Милкова 34/2013г. 25.04.2013г. Отпуск по болест 10.06.2013г. 

Л.Милкова 1567/2012г. 25.04.2013г. Отпуск по болест 10.06.2013г. 

 

 

 

Проверката не констатира честа практика на отсрочване на цели съдебни 

заседания. Делата са отсрочени главно поради участие в семинар и отпуск по болест. 

Препоръчително е в бъдеще съдебните заседания да не се отсрочват при отсъствия на 

съдията-докладчик, като при възможност се разглеждат от друг състав, в интерес на 
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страните в процеса, каквата е практиката в редица съдилища в страната, включително и 

в гр. София. 

 

 

ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 за 2011г. 
 

РЕШЕНИЯ 
 

                       ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 
Обжалвани 

съд. актове 

Потвър-

дени 

Изме- 

нени 

Отме-

нени 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвър-

дени 

Изме-

нени 

Отме-

нени 

Павлина Тонева 0 0 0 0 2 1 1 0 

Еманоел Вардаров 30 18 8 4 13 8 0 5 

Теодорина Димитрова 32 22 9 1 10 9 0 1 

Пламен Станчев 1 1 0 0 1 0 0 1 

Златина Личева 3 3 0 0 19 7 4 8 

Красимира Николова 23 12 7 4 4 3 0 1 

Милена Карагьозова 0 0 0 0 3 2 0 1 

Любка Милкова 26 18 4 4 9 6 0 3 

Христо Попов 1 1 0 0 1 0 0 1 

Росица Велкова 3 1 1 1 1 1 0 0 

Ирена Колева 23 14 7 2 11 6 1 4 

Общо 142 90 36 16 74 43 6 25 

 

 за 2012г. 
 

РЕШЕНИЯ 
 

                       ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 
Обжалвани 

съд. актове 

Потвър-

дени 

Изме- 

нени 

Отме-

нени 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвър-

дени 

Изме-

нени 

Отме-

нени 

Павлина Тонева 0 0 0 0 3 3 0 0 

Еманоел Вардаров 27 16 8 3 15 12 0 3 

Теодорина Димитрова 37 30 6 1 9 7 0 2 

Цветелина Цонева 3 2 1 0 3 1 0 2 

Пламен Станчев 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Златина Личева 1 0 1 0 7 4 0 3 

Красимира Николова 39 32 5 2 6 1 2 3 

Милена Карагьозова 0 0 0 0 2 1 0 1 

Любка Милкова 33 24 8 1 7 3 1 3 

Христо Попов 0 0 0 0 1 1 0 0 

Росица Велкова 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ирена Колева 32 27 3 2 2 0 1 1 

Общо 172 131 32 9 55 33 4 18 

 

 

 за периода 01.01.2013 - 01.10.2013г. 

 

РЕШЕНИЯ 
 

                       ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 
Обжалвани 

съд. актове 

Потвър-

дени 

Изме- 

нени 

Отме-

нени 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвър-

дени 

Изме-

нени 

Отме-

нени 

Павлина Тонева 0 0 0 0 0 0 0 0 

Еманоел Вардаров 22 19 1 2 9 5 1 3 

Теодорина Димитрова 6 6 0 0 0 0 0 0 

Цветелина Цонева 23 21 1 1 8 8 0 0 

Пламен Станчев 0 0 0 0 1 0 0 1 

Златина Личева 0 0 0 0 1 0 0 1 

Красимира Николова 23 18 1 4 7 5 0 2 

Милена Карагьозова 0 0 0 0 5 4 0 1 

Любка Милкова 22 16 4 2 3 1 0 2 

Христо Попов 0 0 0 0 2 1 0 1 

Росица Велкова 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ирена Колева 16 12 1 3 8 4 1 3 

Общо 112 92 8 12 44 28 2 14 

 

Видно от изготвената 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 минимален брой. Преобладаващи са потвърдените актове, 
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което е показател за добро професионално ниво и допълнителен стимул за повишаване 

качеството на правораздаването в Районен съд-Горна Оряховица. 

 
 

 

ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

Общ брой постановени съдебни решения по съдии и по години: 

 

За периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. 
 

съдия 
брой постановени 

решения 

Павлина Тонева 2 

Еманоел Вардаров 125 

Теодорина Димитрова 124 

Пламен Станчев 14 

Златина Личева 15 

Красимира Николова 112 

Милена Карагьозова 7 

Любка Милкова 124 

Христо Попов 13 

Росица Велкова - 

Ирена Колева 135 

Общо: 671 бр. 

 

 

За периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. 

 

съдия 
брой постановени 

решения 

Павлина Тонева 3 

Еманоел Вардаров 136 

Теодорина Димитрова 92 

Цветелина Цонева 69 

Пламен Станчев 14 

Златина Личева 8 

Красимира Николова 183 

Милена Карагьозова 7 
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Любка Милкова 162 

Христо Попов 10 

Росица Велкова 0 

Ирена Колева 166 

Общо: 850  бр. 

 

За периода 01.01.2013г. – 01.10.2013г. 

 

съдия 
брой постановени 

решения 

Павлина Тонева 3 

Еманоел Вардаров 94 

Цветелина Цонева 81 

Пламен Станчев 23 

Златина Личева - 

Красимира Николова 95 

Милена Карагьозова 13 

Любка Милкова 95 

Христо Попов 6 

Росица Велкова - 

Ирена Колева 90 

Общо: 500 бр. 

 

 

 

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ СЛЕД ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ 

СРОК 

 
по чл. 235 ал.5 ГПК – едномесечен и по чл. 316 ГПК - двуседмичния срок  

 

        За периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. 

 

съдия - 

докладчик 
№ дело 

правно 

основание 

дата на 

която делото 

е обявено за 

решаване 

дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

забава/в дни 

и месеци/ 

след 

едномесечни

я срок по 

чл.235, ал.5 

ГПК 

забава/в дни и 

месеци/ след 

двуседмичния 

срок 

по чл.316 ГПК 

        общ брой 

просрочени 

дела по 

съдии 

ПАВЛИНА 

ТОНЕВА 
- - - - - - - 
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ЕМАНОЕЛ 

ВАРДАРОВ Гр.д.№323/

2011г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

06.06.2011г

. 

22.06.2011г

. 
- 2 дни 

 1 бр. 

ТЕОДОРИНА 

ДИМИТРОВ

А  
Гр.д.№179/

2011г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

08.09.2011г

. 

21.01.2012г

. 
- 3 м. 8 дни 

 

 

 

      4 бр. 
ТЕОДОРИНА 

ДИМИТРОВ

А 
Гр.д.№135

9/2011г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

21.11.2011г

. 

19.12.2011г

. 
- 14 дни 

ТЕОДОРИНА 

ДИМИТРОВ

А 
Гр.д.№199

0/2011г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

05.03.2012г

. 

20.03.2012г

. 
- 1 ден 

ТЕОДОРИНА 

ДИМИТРОВ

А 
Гр.д.№257

0/2011г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

22.03.2012 
11.05.2012г

. 
- 6 дни 

ПЛАМЕН 

СТАНЧЕВ 
- - - - - - 

- 

ЗЛАТИНА 

ЛИЧЕВА 
- - - - - - 

- 

КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА 
Гр.д.№157

4/2011г. 
130-издръжка 

18.11.2011г

. 

05.04.2012г

. 
- 4 м. 23 дни 

 

 

      3 бр. КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА 
Гр.д.№207

5/2011г. 
130-издръжка 

22.11.2011г

. 

21.01.2012г

. 
- 1 м. 16 дни 

КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА Гр.д.№119

0/2013г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

08.07.2011г

. 

10.08.2011г

. 
 19 дни 

МИЛЕНА 

КАРАГЬОЗО

ВА 
- - - - - - 

- 

ЛЮБКА 

МИЛКОВА 

Гр.д.№603/

2011г. 
130-издръжка 

16.05.2011г

. 

13.06.2011г

. 
- 13 дни 

 

 

 

      3 бр. 

ЛЮБКА 

МИЛКОВА Гр.д.№121

0/2011г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

06.10.2011г

. 

06.12.2011г

. 
- 1 м. 16 дни 

ЛЮБКА 

МИЛКОВА Гр.д.№299

6/2011г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

14.02.2012г

. 

29.02.2012т

. 
- 1 ден 

ХРИСТО 

ПОПОВ 
- - - - - - 

- 

РОСИЦА 

ВЕЛКОВА 
- - - - - - 

- 
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ИРЕНА 

 КОЛЕВА 

Гр.д.№988/

2011г. 
130-издръжка 

09.09.2011г

. 

05.10.2011г

. 
- 12 дни 

 

 

 

 

      4 бр. 

ИРЕНА 

 КОЛЕВА 

Гр.д.№131

6/2011г. 
130-издръжка 

09.09.2011г

. 

30.09.2011г

. 
- 7 дни 

ИРЕНА 

 КОЛЕВА 
Гр.д.№220

8/2011г. 

140- 

изменение на 

издръжка 

25.11.2011г

. 

21.12.2011г

. 
- 12 дни 

ИРЕНА 

 КОЛЕВА 

Гр.д.№230

3/2011г. 
130-издръжка 

16.12.2011г

. 

01.02.2012г

. 
- 1 м. 3 дни 

Общо: 15 бр.  

 

За периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. 

 

съдия - 

докладчик 
№ дело 

правно 

основание 

дата на 

която делото 

е обявено за 

решаване 

дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

забава/в дни 

и месеци/ 

след 

едномесечни

я срок по 

чл.235, ал.5 

ГПК 

забава/в дни и 

месеци/ след 

двуседмичния 

срок 

по чл.316 ГПК 

          общ брой 

просрочени 

дела по 

съдии 

ПАВЛИНА 

ТОНЕВА 
- - - - - - - 

ЕМАНОЕЛ 

ВАРДАРОВ 
- - - - - - - 

ТЕОДОРИНА 

ДИМИТРОВА 

 

Гр.д.№7/20

12г. 

510 – искове 

по КТ за 

обезщетение 

по чл.200 КТ 

12.04.2012г

. 
27.04.2012 - 1 ден 

 

 

 

     2 бр. 

ТЕОДОРИНА 

ДИМИТРОВА 

 

Гр.д.№403/

2012г. 

 

140- 

изменение на 

издръжка 

 

10.05.2012г

. 

 

28.05.2012г

. 

 

- 

 

4 дни 

ЦВЕТЕЛИНА 

ЦОНЕВА Гр.д.№759/

2012г. 

140- 

изменение на 

издръжка 

27.08.2012г

. 

11.09.2012г

. 
- 1 дни 1 бр. 

ПЛАМЕН 

СТАНЧЕВ 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
ЗЛАТИНА 

ЛИЧЕВА 
- - - - - - - 

КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА Гр.д.№184/

2012г. 

140- 

изменение на 

издръжка 

06.04.2012г

. 

23.04.2012г

. 
- 3 дни 

 

      

 

 

 

 

 

     7 бр. 

КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА Гр.д.№307/

2012г. 

140- 

изменение на 

издръжка 

10.04.2012г

. 

25.04.2012г

. 
- 1 ден 

КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА Гр.д.№101/

2012г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

24.04.2012г

. 

23.05.2012г

. 
- 15 дни 
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КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА Гр.д.№142/

2012г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

23.03.2012г

. 

17.04.2012г

. 
- 11 дни 

КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА Гр.д.№340/

2012г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

11.04.2012г

. 

19.05.2012г

. 
- 24 дни 

КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА Гр.д.№590/

2012г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

13.07.2012г

. 

01.08.2012г

. 
- 4 дни 

КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА Гр.д.№108

7/2012г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

25.04.2012г

. 

21.08.2012г

. 
- 13 дни 

 

МИЛЕНА 

КАРАГЬОЗО

ВА 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ЛЮБКА 

МИЛКОВА 

Гр.д.№250

4/2012г. 

130-издръжка 07.03.2013г

. 

29.03.2013г

. 
- 8 дни 

 

      2 бр. 

ЛЮБКА 

МИЛКОВА Гр.д.№263

1/2012г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

16.05.2013г

. 

13.06.2013г

. 
- 14 дни 

ХРИСТО 

ПОПОВ 
- 

- 
- - - - 

- 

РОСИЦА 

ВЕЛКОВА 
- 

- 
- - - - 

- 

ИРЕНА 

 КОЛЕВА Гр.д.№119/

2012г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

17.04.2012г

. 

06.06.2012г

. 
- 1 м. 5 дни 

 

 

 

 

      4 бр. ИРЕНА 

 КОЛЕВА 

Гр.д.№202

7/2012г. 

130-издръжка 13.11.2012г

. 

06.12.2012г

. 
- 9 дни 

ИРЕНА 

 КОЛЕВА Гр.д.№263

2/2012г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

16.04.2013г

. 

16.05.2013г

. 
- 16 дни 

ИРЕНА 

 КОЛЕВА Гр.д.№569/

2012г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

28.05.2012г

. 
13.06.201 - 2 дни 

Общо: 16 бр.  
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За периода 01.01.2013г. – 01.10.2013г. 

 

съдия - 

докладчик 
№ дело 

правно 

основание 

дата на 

която делото 

е обявено за 

решаване 

дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

забава/в дни 

и месеци/ 

след 

едномесечни

я срок по 

чл.235, ал.5 

ГПК 

забава/в дни и 

месеци/ след 

двуседмичния 

срок 

по чл.316 ГПК 

        общ брой 

просрочен

и дела по 

съдии 

ПАВЛИНА 

ТОНЕВА 
- - - - - - - 

ЕМАНОЕЛ 

ВАРДАРОВ 
- - - - - - - 

ЦВЕТЕЛИНА 

ЦОНЕВА 
- - - - - - - 

ПЛАМЕН 

СТАНЧЕВ 
- - - - - - - 

ЗЛАТИНА 

ЛИЧЕВА 
- - - - - - - 

КРАСИМИРА 

НИКОЛОВА Гр.д.№122/

2013г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

02.04.2013г

. 

18.04.2013г

. 
- 2 дни 

    1 бр. 

МИЛЕНА 

КАРАГЬОЗО - 
- 

- - - - 
- 

ЛЮБКА 

МИЛКОВА Гр.д.№12/2

013г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

04.03.2013г

. 

22.03.2013г

. 
- 4 дни 

 

      2 бр. 

ЛЮБКА 

МИЛКОВА 
Гр.д.№123/

2013г. 

140- 

изменение на 

издръжка 

22.04.2013г

. 

08.05.2013т

. 
- 2 дни 

ХРИСТО 

ПОПОВ 
- 

- 
- - - - 

- 

РОСИЦА 

ВЕЛКОВА 
- 

- 
- - - - 

- 

ИРЕНА 

 КОЛЕВА Гр.д.№458/

2013г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

28.05.2013г

. 

25.06.2013г

. 
- 14 дни 

 

2 бр. 

ИРЕНА 

 КОЛЕВА Гр.д.№747/

2013г. 

520 – искове 

по КТ за 

отмяна на 

уволнение 

27.08.2013г

. 

19.09.2013г

. 
- 9 дни 

Общо: 5бр.  

 

От предоставената справка и извършената на място проверка относно 

приключване на съдебните актове за проверяваните периоди, се установи следното: 
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Голяма част от актовете са постановявани в законоустановените срокове по чл. 

235, ал.5 ГПК и  чл. 316 ГПК или в разумен срок. Изключение правят съдия Теодорина 

Димитрова и съдия Красимира Николова, които са допуснали забава над три (дори над 

4 месеца) по цитираните по-горе дела, с което са нарушили изискването по чл. 316 ГПК 

съдебните актове по дела, разглеждани по реда на бързото производство, да се 

постановяват в двуседмичен срок. В тази връзка, проверяващият екип счита за 

наложително да препоръча административния ръководител да предприеме 

необходимите мерки за преодоляване на допуснатите нарушения. Същевременно, 

намира за уместно като препоръча стриктно спазване на определените в процесуалните 

закони срокове, които според чл. 12, ал.2 ГПК, са задължителни, да изиска справки за 

първото полугодие на 2014г. и  в края на 2014г. 
                                                      

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

От проверените дела, описани в обстоятелствената част на настоящия акт е 

видно, че образуваните в РС-Горна Оряховица граждански дела са администрирани, 

движени и приключвани в разумни срокове, без нарушения и пропуски, 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 – Горна 

Оряховица по гражданските дела е много добра. Отделните служби работят в 

необходимото взаимодействие и координация. 

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 Зам. председателя на РС-Горна Оряховица- съдия Е. Вардаров. Съобразно нормата на 

чл. 9 ЗСВ, разпределението на делата се извършва електронно, на принципа на 

случайния подбор, съобразно поредността на постъпването им. Протоколите от 

извършеното разпределение след 26.10.2012г. вече съдържат имената на всички съдии, 

между които е направен подборът. Дотогава те са били изготвяни само за делото, със 

съответния докладчик. Протоколите от всички разпределени дела се пазят на отделен 

файл и се архивират от системния администратор. Делата са описват в табличен вид - за 

яснота и прегледност. 

При извършената проверка на дейността по разпределението на гражданските 

дела, не бяха установени грешки. Не се констатира нарушаване на принципа на случаен 

избор при разпределяне на делата, съгласно нормата на чл. 9 от Закона за съдебната 

власт. 
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Регистратурата и деловодството работят много добре. 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. 

Върнатите отрязъци 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 без забава. 

Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно и точно. 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 съобразно изискванията, с констатираните 

слабости. Проверявани са периодично от административния секретар. 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 пропуски, да бъдат 

отстранени. Задължително е да се въведе Регистър на съдебните актове по чл. 235,ал.5 

ГПК, какъвто не се води в РС-Горна Оряховица, съобразно изискването по чл. 62, ал.4 

ПАРОАВАС. 

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 отклонения от 

сроковете по чл. 311 и сл. ГПК. 

Част от исковите молби са оставяни без движение за отстраняване на допуснати 

нередовности. Не бе констатирана съществуващата слабост, установена в редица 

съдилища като честа практика (а по-скоро като изключение) - многократно оставяне на 

исковите молби/молби без движение, поради различни нередовности.  

Съдебните заседания са насрочвани в рамките на едномесечен и двумесечен срок 

Делата, образувани по реда на бързото производство, са насрочват в триседмичен срок. 

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. Голяма част от 

проверените дела 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, с изключение на едно забавено администриране по дело, описано в 

обстоятелствената част от акта. 

Препоръчително е всички съдии от РС-Горна Оряховица да изготвят съдебните 

актове с предоставената им техника и софтуерни продукти, а не небрежно и често пъти 

– нечетливо,  на ръка (както бе констатирано за някои от тях). 
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Желателно е, в интерес на страните и срочно приключване на делата, да не се 

отсрочват заседания, а съдиите взаимно да се заместват. Когато това се налага по 

внезапно възникнали причини, разпорежданията следва да се мотивират - в някои от 

проверените дела това е направено (заболяване на докладчика или участие в семинар), 

но в други - не е ( напр. по  гр.д. № 777/2013г.). 

Проверката на ненасрочените дела установи, че 110 бр. от тези дела са 

постъпили и образувани през м. септември /48 броя/, през м. август /40 броя/ и през м. 

юли /22 броя/, като в голямата си част тези дела са в процедура по размяна на книжата. 

По тях съдиите са постановили разпореждането по чл. 131 ГПК, след като са приели 

исковите молби за редовни и процесуално допустими. Делата са докладвани 

своевременно и съдиите са се произнасяли без забава. От образуваните през м. юли   

ненасрочени граждански дела само две са без движение. Останалите са в процедура по 

чл. 131 ГПК. От образуваните през м. август ненасрочени граждански дела без 

движение са шест, а от образуваните през м. септември – без движение са осем. Само по 

две дела (гр.д. № 1758/2013 г., образувано на 27.09.2013 г. и гр.д. № 1773/2013 г., 

образувано на 30.09.2013 г.) съдът не се е произнесъл към 07.10.2013 г. 

Ненасрочените, образувани преди 2013 г. граждански дела са делбени и по 

всички има постановени решения по допускане на делбата, т.е. първата фаза на 

делбеното производство е приключена. Подадените по делата въззивни жалби се 

администрират. 

По повечето от все още ненасрочените, образувани през м. юли и август дела, 

исковата молба е оставяна без движение с цел привеждането й в съответствие със 

законовите изисквания. Често по молба на страните срокът за отстраняване на 

констатираните от съдията нередовности е бил продължаван при наличието на 

условията по чл. 63 ГПК. 

Съдиите са се произнасяли с разпорежданията си за оставяне на исковата молба 

без движение или по чл. 131 ГПК в разумни срокове, максимално до петнадесет дни от 

образуване на делото. Много редки са изключенията с произнасяне в едномесечен срок, 

обикновено по време на съдебната ваканция и при ползване на редовен  платен отпуск 

от съдията-докладчик.  

По направените в исковата молба искания за допускане обезпечаването на 

предявените искове, съдиите се произнасят с определение незабавно след отстраняване 

на нередовностите по исковата молба.  

На ищците се дават възможности да изправят исковата си молба, като понякога 

съдът им указва задължението за отстраняване на нередовности повече от два пъти, 

както и възможностите за предоставяне на правна помощ при наличие на 

предпоставките за това. 

Основните причини за  това, образуваните преди м. август 2013 г.  граждански 

дела,  все още да не са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание, са: 

наложителността подадената нередовна искова молба да се приведе в съответствие с 

изискванията на закона, необходимостта от провеждане на процедурата по чл. 47, ал. 1 

и ал. 2 ГПК при връчване на съобщението по чл. 131 ГПК на ответната страна, свързана 



 

 74 

и с установяване на актуални постоянни и настоящи адреси, назначаване на особен 

представител по чл. 47 ГПК, многобройност на ответниците и трудности при 

откриването им на посочените в исковата молба неактуални адреси. По гр.д. № 

496/2013 г. исковата молба е оставяна без движение три пъти, като всеки път съдията-

докладчик е сочил нови нередовности за отстраняване, вместо да ги посочи 

изчерпателно и пълно още с първия си акт по преценката на редовността и 

процесуалната допустимост на исковата молба. След като ищцовата страна е 

отстранила нередовностите, посочени с първото разпореждане на съда, исковата молба 

е била приета за редовна и преписи от нея са били връчени на ответнците. След като са 

постъпили и отговорите им, съдът е оставил исковата молба без движение за втори път. 

По делото все още не е разпоредено връчване на преписи от поправените искови молби 

и производството е без движение, което е последица от недостатъчно задълбочената 

проверка, във връзка с преценката по чл. 129 ГПК. Такъв е проблема по гр.д. № 

277/2013 г.,  по което съдът многократно е продължавал срока за изпълнение на 

указанията по отстраняване на нередовностите на исковата молба, вместо да го 

продължи еднократно в разумен период. По цитираното дело бяха установени и 

обективни причини във връзка с конституирането на нови ответници – необходими 

другари в делбеното производство.  

По гр.д. № 701/2013 г. и гр.д. № 906/2013 г., исковите молби са били оставени 

без движение, след като преди това са приети за редовни, връчени са преписи на 

ответниците и те са депозирали писмените си отговори по тях. Несвоевременната 

проверка по чл. 129 ГПК е довело до това, процедурата по чл. 131 ГПК да се извърши 

на два пъти по делата. 

В останалите случаи, по проверените, оставени без движение искови молби 

повече от един път, се касае до констатирани допуснати нови нередовности след 

подаване на уточнителните молби от ищците. 

С изключение на констираните по делата ръкописни съдебни актове, най-вече 

по искания за продължаване на срока по чл. 63 ГПК, актове на съдиите са изготвени 

прецизно и съдържат реквизитите по чл. 254 ГПК.  

По отношение на разпорежданията, с които съдъте оставял исковата молба без 

движение, с указание за вписването й, то удачно би било да се обсъди и съобрази 

практиката с Тълкувателно решение № 3 от 19.07.2010 г. по т.д. № 3/2009г. на ОСГК на 

ВКС. 

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, чл. 315 и чл. 316 ГПК. Проверените дела са разглеждани и приключвани в 

разумни срокове. Делата, образувани по реда на бързото производство, са разпределяни 

и администрирани в някои случаи до няколко дни след подаване на исковата молба в 
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съда, което не кореспондира с изискването по чл. 311, ал.1 ГПК. Насрочвани са в 

триседмичен срок, според чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. 

Видно от описаните по-горе дела, съдът в случаите, 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, 

включително и по отношение решенията за изслушване на деца или за неизслушването 

им при опасност за вреда на техните интереси, които следва да бъдат мотивирани. 

Не бе констатирана противоречива съдебна практика при постановяване на 

съдебен акт за насрочване на първото по делото о.с.з. и изготвяне на писмен доклад за 

страните- съдът е постановявал разпореждане по чл. 312, ал.2 ГПК, за разлика от 

практиката в редица районни съдилища в страната, където съдът с определение е 

насрочвал делото в о.с.з. и е съобщавал доклада на страните. 

Установи се нееднаква практика по отношение на: 

-момента на постановяване на акта за 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, но 

разпоредбата на чл. 312, ал.1 ГПК не се спазва стриктно и актът се постановява до 

няколко дни след изтичане на срока/постъпване на отговора;  

- определената дата, на която съдът ще постанови съдебния акт – чл. 315,ал.2 

ГПК – В случаите, когато тя не е спазена, някои съдии с нарочно определение сочат 

друга дата и указват препис от същото, заедно с решението да се изпрати на страните. В 

други случаи - с разпореждане променят датата, без то да се връчва на страните, а в 

трети - не се произносят по този въпрос, въпреки, че съдебното решение е обявено на 

друга дата и в протокола е отбелязяно, че от този момент тече срок за въззивно 

общалване. 

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

или забавяне на производството, с констатираните изключения, описани в 

обстоятелствената част от Акта.  

По гражданските дела, по които производството е спряно, не се установиха 

нарушения или забавяне на съдопроизводството. 

Образуваните преди 01.01.2012 г. и неприключени към м. октомври 2013 г.  4 бр. 

граждански дела в РС – Горна Оряховица са за делба, с приключена първа фаза. 

Основни причини за забавяне на производствата по тях са: неустановени от ищеца 

актуални съсобственици на имотите, чиято делба се иска и/или непосочени актуални 

адреси на ответниците - съделители за уведомяване и призоваване, конституиране на 
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процесуални правоприемници на мястото на починали в хода на делото страни, 

свързано със спиране на производството, несвоевременно изпълнение от страните на 

задължението им за внасяне на депозит за изготвяне на допуснати експертизи или 

несвоевременно изпълнение на задължението за представяне на заключение в срок от 

вещите лица.  

По частните граждански дела, голяма част от които са дела, образувани по реда 

на заповедното производство, съдът се е произнасял своевременно, в някои случаи и 

след законовия тридневен срок. Не бяха констатирани други грешки и пропуски или 

нарушения в производствата по издаване на заповед за изпълнение и изпълнителни 

листове. Следва да се подчертае добрата практика в РС-Горна Оряховица, съобразена и 

с нормата на 49, ал.2 ПАРОАВАС - по всички дела се съдържа копие от издадения 

изпълнителен лист. 

 По всички проверени дела, по които е допуснато обезпечение на бъдещ иск по 

реда на чл. 390 и сл. ГПК, съдиите са определили срок за предявяване на бъдещия иск - 

1 месец. Не по всички, обаче, е спазен срока по чл. 395,ал.2 ГПК съдебният акт да бъде 

постановен в деня на подаване на молбата. Изследвани са кумулативнодадените 

предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК. По всички дела е посочен 

срок за предявяване на бъдещ иск, съгласно чл. 390, ал.2 ГПК – 1 месец.  

Установена е нееднаква практика, констатирана от ИВСС, както тук, така и при 

извършените в различни съдилища комплексни проверки и тематични проверки по 

обезпечителните производства. Констатирани са различия в съдебните актове на 

съдиите от РС-Горна Оряховица при определяне на началния момент, от който тече  

срока за предявяване на бъдещ иск и те са следните: 

                 1. считано от датата на получаване на съобщението от страна на 

молителя; 

                 2. считано от датата на връчване на постановеното определение;  

                 3. считано от датата на постановяване на настоящото определение;  

                 4. считано от датата на получаване на обезпечителната заповед. 

 

   В други 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. А в трети случаи, се установи, че началният момент се 

определя като „по-ранната дата между датата на връчване на определението или датата 

на връчване на обезпечителната заповед”. 

Проверяващият екип счита за уместно да препоръча на съдиите в РС на общо 

събрание да обсъдят съдебна практиката по отношение на молби за обезпечение по чл. 

390 и сл. ГПК 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 
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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.   

Съдът е отменял, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, допуснатото обезпечение, 

поради непредставено доказателство за предявен иск в посочения срок. 

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, 

(предвид и разпоредбите на  Глава 3а ЗСВ), 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 

производства, с констатираните в обстоятелствената част на Акта изключения, които 

следва да бъдат преодоляни. В тази връзка, проверяващият екип 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-Горна Оряховица 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, в Книгата за 

открити заседания и в Регистъра на съдебните решения, като същия ден делата са 

връщани в канцеларията на съда (с изключение на едно от проверените дела).  

Като много добра практика следва да се отбележи въведеният печат за влизане в 

сила на съдебните актове, положен върху стр. 1 от акта, съдържащ подпис и дата, след 

което се издава и изпълнителен лист по съответния ред. 

По проверените дела, включително и делата, образувани по реда на бързото 

производство, съдът е посочвал деня, в който ще обяви решението си в съдебния 

регистър, но тази дата почти винаги не е спазвана. Когато съдебните актове не са 

постановявани в определения ден, за това са изпращани съобщения на страните. Част от 

съдиите с определение са променяли протоколното определение и са сочили друга дата, 

с връчване на препис от определението на страните, а други не са се произнасяли 

изрично, въпреки че съдебният акт е обявен на друга дата, от която в протокола от 

последното о.с.з. е посочено, че започва да тече срок за въззивното обжалване.  

Препоръчително е по всички дела да се 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, а обявената 

дата да се спазва. 

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 
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на законоустановения едномесечен срок по чл. 235, ал.5 ГПК, двуседмичния срок по чл. 

316 ГПК - при бързите производства, предприемане на необходимите дисциплиниращи 

мерки от страна на административния ръководител, 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-Горна Оряховица с конкретните, индивидуално постигнати резултати 

през съответната година.  

В хода на извършената комплексна планова проверка се установи, че 

Председателят на съда, Зам. председателят на съда и останалите съдии, разглеждащи 

граждански дела, както и съдебните служители в РС-Горна Оряховица полагат усилия 

за точно и качествено 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 съда 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. Председателят на РС - Горна Оряховица да продължи много 

добрата организация и контрол на дейността в РС – Горна Оряховица, като 

наред с това предприеме необходимите мерки за отстраняване и недопускане 

на пропуски и нарушения, за спазване изискванията на ГПК и ПАРОАВАС 

при движение и приключване на делата, както и при водене на деловодните 

книги и регистри; 
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2. Съдиите от РС – Горна Оряховица по всички дела, по които са 

засегнати права и законни интереси на малолетни и непълнолетни деца, да 

уведомяват  компетентната Дирекция «Социално подпомагане» по настоящия 

им адрес 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 10-годишна възраст деца по делата, по 

които се засягат техните права и законни интереси, като мотивират изрично 

причините за взетото решение; 

 

 

3. Съдиите от РС – Горна Оряховица да извършват по-задълбочено 

предварително проучване на делата преди насрочването им в открито 

съдебно заседание и преди обявяване на устните заседания за приключени, с 

цел недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство, в 

интерес на страните в процеса; 

 

4. Съдиите от РС – Горна Оряховица да спазват законово-

предвидените срокове по движение на делата, в това число при бързото 

производство и да постановяват съдебните актове в законоустановените 

сроковете по чл.  235, ал.5 и чл. 316 ГПК;  

 

5. Съдиите от РС – Горна Оряховица на общо събрание да анализират 

и обобщят практиката на съда по: 

- оставяне на исковите молби без движение, в това число и по прилагане на 

Тълкувателно решение № 3 от  19.07.2010 г. по т.д. № 3/2009г. на ОСГК на 

ВКС;   

- 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;  

- отсрочване на съдебни заседания; 

 

6. Председателят на РС – Горна Оряховица 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. 
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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.5 и т. 6, а за 

останалите препоръки, определям срок постоянен. 

 

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

Горна Оряховица 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 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 - Горна Оряховица, който на Общо събрание да запознае 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 – Велико Търново, на 

електронен носител. 

                                                  

 

                                                    ИНСПЕКТОР:                                                                                                        

                                                                                 ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 

 


