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Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – СВИЩОВ по гражданските дела е 

проведена в изпълнение на Заповед № ПП-01-69/18.09.2013г. 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 23.09.2013г. – 27.09.2013г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експертите ДИАНА ИВАНОВА и МАРИЯ 

ТОДОРОВА. 

 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Свищов 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. – 25.09.2013г. 

 

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 - Свищов 

справки, съобразно писмо изх. № И-01-72/12.07.2013г. 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 

 

Районен съд – Свищов  е поместен в сграда - собственост на Министерство на 

Правосъдието, заедно с Районна прокуратура - Свищов. 

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

съдебните служители ползват шест помещения – за канцеларии.  Съдът разполага с 

две  съдебни зали. 

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

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

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

Администрацията не изпитва недостиг на  техника, във връзка със създаването и 

поддържането на електронните папки.  

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

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

САС , въведена със Заповед № 293/01.09.2008 г., считано от 01.10.2008 г. 

Разпределението на делата в РС- Свищов  се извършва на принципа на 

случайния избор, в изпълнение изискването по чл. 9 от ЗСВ, считано от м. септември 
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2008 г. и към настоящия момент, се осъществява с програмния продукт за случайно 

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

Председателят на съда със заповед № 263/10.11.2009г. е утвърдил правила за 

начина за достъп до публикуваните в Интернет страницата съдебни актове на РС- 

Свищов.  

Със заповед № 269/18.10.2012г. са утвърдени Вътрешни правила за 

класифициране на съдебни дела и работа с материали, съдържащи класифицирана 

информация.  

В съда са внедрени следните програмни продукти: 

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

от ВСС, която функционира от м. Септмеври  2008 г.; 

 -  АИС” Бюро съдимост”, която функционира от м. 01.2008г.; 

 - “JES” - СИС, която функционира от м. 01. 2001 г.; 

 - Финансово счетоводна програма –Web БП – Конто 66, внедрена от 

м.01.2010г.  

 -  „ТРЗ” -  функционира от м.01. 2002 г.; 

 - „ Платежни документи”  –  функционира от м. 07.2008 г.  

 - „ Граждански договори” –  функционира от м.10.2010 г. 

 -  Правно-информационна система „Сиела” – от м.01.2002 г. 

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

В РС- Свищов, считано от м. януари 2013г., е утвърдено щатно разписание от 23 

души, от които 5 щ. бр. съдии,  1 щ. бр. ДСИ, 1 съдия по вписванията и 16  щ. бр. 

съдебни служители.  

Административното ръководство на РС –  Свищов се осъществява от 

Административен ръководител – председател на съда – Теодора Богомилова 

Стоянова - Христова и административен секретар - Добринка Великова.  

Административният ръководител - Председател на съда Теодора Стоянова е 

започнала професионалната си дейност в съдебната система, като съдебен кандидат в 

ОС - Велико Търново, от 02.12.1996 г. до 01.12.1997 г. С решение на ВСС по 

протокол № 6 от 18.02.1998 г. е назначена за съдия и е встъпила в длъжност на 

27.02.1998 г. до 09.06.1999 г. С решение  на ВСС по протокол № 22/09.06.1999 г. е 

назначена за  Председател на Районен съд- Свищов и изпълнява длъжността до 

31.03.2004 г. С решение на ВСС по протокол № 10 от 31.03.2004 г. е назначена за 

изпълняващ длъжността председател, за периода от 31.03.2004 г. до 14.10.2004 г.  С 

решение на ВСС по протокол № 31 от  13.10.2004 г. е назначена за  Административен 

ръководител-председател  на съда и  изпълнява длъжността до 04.11.2009 г. С 

решение на ВСС по Протокол № 23 от 12.07.2005 г., е повишена на място в ранг 

„Съдия в АС”. 
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С решение на ВСС по протокол № 41 от 22.10.2009 г. е назначена  за 

Административен ръководител-председател на РС-Свищов, встъпила в длъжност на 

04.11.2009 г.  

 За периода 01.01.2011 г. – 16.09.2013 г. Административен секретар на съда е 

Добринка Николаева Великова. Същата е започнала трудовата си дейност в съда,  

като архивар, на 01.08.1975г. Със заповед от 04.02.1981г. е преназначена за 

Административен секретар.  Към 16.09.2013 г. има трудов стаж в съдебната система  

повече от 38 години.  

       В Районен съд - Свищов няма назначени зам. председател и съдебен 

администратор. 

Районните съдии при Районен съд – Свищов, за периода янеари 2011 г. – 

септември 2013 г., са както следва: 
2011 г.  

№ 

по 

ред  

Име и  

 фамилия  

          

Период от време 

1. Теодора Стоянова м. януари  - м. декември 2011 

2. Диана Радева  м. януари  - м. декември 2011 

3. Мариета Спасова  м. януари  - м. декември 2011 

4. Пенка Йорданова м. януари  - м. декември 2011 

5. Ивайло Йорданов м. януари  - м. декември 2011 

2012 г. 

№ 

по 

ред  

Име и  

 фамилия  

         

Период от време 

1. Теодора Стоянова м. януари  - м. декември 2012 

2. Диана Радева  м. януари  - м. декември 2012 

3. Мариета Спасова  м. януари  - м. декември 2012 

4. Пенка Йорданова м. януари  - м. март 2012 

от м. април по майчинство 

5. Ивайло Йорданов м. януари  - м. декември 2012 

2013 г. 

№ 

по 

ред  

Име и  

 фамилия  

 

Период от време 

1. Теодора Стоянова м. януари  - до момента 

2. Диана Радева  м. януари  - до момента 

3. Мариета Спасова  м. януари  - до м. януари 2013г. 

4. Пенка Йорданова От м. 01.01.2013  до  01.06.2013 по 

майчинство 

От 01.06.2013  до 14.06.2013 работни дни 

От 17.06.2013  до 01.09.2013 в платен 

годишен отпуск  

от 01.09.2013– до момента 

5. Ивайло Йорданов м. януари  - до момента 
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3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ 

 СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

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

16 бр. съдебни служители. Няма назначен съдебен администратор при РС- Свищов.  

Административен секретар е Добринка Великова , назначена на 04.02.1981 г. 

Администрацията на РС- Свищов  се състои от обща и специализирана 

администрация. 

Общата администрация се състои от 3 бр. служители – административен 

секретар, главен счетоводител и системен администратор. 

Към 15.04.2013г. в специализираната администрация работят общо 10 

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

 „Регистратура” и   „Бюро съдимост” - 1 деловодител, 

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

наказателни дела, 

 „Архив”- 1 съдебен архивар,  

 „Съдебни секретари”- заети 3 бр., 1 бр. незаета - от 01.02.2013 г. до 01.04.2014г. 

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

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

 Техническите длъжности - 2 бр., 

 Чистачи – 2 бр. 

 Със Заповед № 293/01.09.2008г., считано от 01.10.2008г., в Районен съд – 

Свищов е внедрена и функционира деловодната програма на САС “Съдебно 

деловодство” на “Информационно обслужване” АД – Варна. 

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

носител по деловодната програма на САС «Съдебно деловодство» и на хартиен 

носител – Азбучен указател за граждански и наказателни дела, Описна книга за 

открити заседания за граждански и наказателни дела, Книга за открити заседания 

гаждански дела и наказателни дела,  Книга за привеждане в изпълненине на влезлите 

в сила присъди и определения и Книга за веществени доказателства, Книга за откази 

и приемане на наследство. 

        Книгата по чл. 50 ал.1 т. 4 – Книга за закрити и разпоредителни заседания – се 

води на електронен носител и се разпечатва ежеседмично; 

Книгата по чл. 50 ал.1 т. 7 – Книга за получени и върнати призовки се води 

единственно на хартиен носител. 

Книгите: Книга за провеждане на разпити и свидетели, Книга за глобите, Книга 

за заведените предложения по публична продан,  Разносна книга се водят само на 

хартиен носител. 

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

се води на хартиен носител, считано от 2010 г. по реда, определен в Заповед № 

289/30.11.2010г, както и на електронен носител - в деловодната програма САС 

“Съдебно деловодство”, съдържащ следните данни: вид и номер на делото, номер и 
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дата на акта и диспозитив. Длъжностните лица, отговорни за водене на регистъра са 

съдебните секретари Галина Иванова, Антоанета Енчена и Петя Братанова, 

определени със Заповед № 289/30.11.2010 г 

Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се получават 

автоматично от деловодната програма САС “Съдебно деловодство” на 

“Информационно обслужване” АД -  за граждански дела.  

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

функциониращата „Съдебна административна система” (САС).  

Със заповед № 376/17.12.2008 г. е  утвърдена Наредба за документооборота на 

съдебните дела, актутализирана със Заповед № 162/04.11.2011 г., съгласно която е 

определен реда за движението на всички съдебни книжа по гражданските, 

наказателните и изпълнителните дела в РС - Свищов. 

Съгласно заповед № РД-06-90/03.04.2013г., се извършват периодични проверки 

на 6 месеца на деловодните книги и регистри, които се водят на хартиен носител, от 

комисия в състав двама съдии и административния секретар. Аналогични заповеди са 

издавани за предходни периоди, на всеки шест месеца, считано от 19.05.2008г. 

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

- Азбучник – за 2011г. – 1 том – не е прошнурована и подпечатана; за 2012г. – 1 

том - номериран, прошнурован и подпечатан; за 2013г. – 1 том. Книгата за 2011г.  

съдържа разпечатки от деловодната програма, а за 2012г и 2013г. – се водят на 

електронен и на книжен носител. Проверявани са от комисия, което се удостоверява 

с протокол; 

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

том; Книгите са проверявани периодично от определената със заповед комисия, 

което е удостоверено с протокол; 

-Книга за открити съдебни заседания на гр. дела – за  2011г. - 1 том (не е 

подпечатана, на места се води нечетливо), за 2012г. - 1том (подпечатана е само в 

края, на места вписаната информация е нечетлива, за 2013г. - 1 том (не  е 

подпечатана и прошнурова, на места се води нечетливо;  

-Книга за закрити заседания – за  2011г. - 1том, за 2012г. – 1 том, за 2013г. – 1 

том; Книгата е обща, не е подпечатана в началото, съдържа разпечатки от 

деловодната програма. Извършвани са периодични проверки от назначената 

комисия; 

-Книга за връчени книжа и призовки (получени от други съдилища); - 2011г. – 1 

том и за 2012 г., 2013 – общо в един том. Води се нечетливо, номерирана, 

прошнурована и подпечатана. 

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

номерирана, но в началото не съдържа печат и подпис; 

-Изходящ дневник 2011г.,  2012г. – общо в един класьор – съдържа извадки от 

деловодната програма. Не са прошнуровани и подпечатани. Съдържат печат и 

подпис на Председателя на съда в края на класьора; за 2013 г. – 1 класьор. Не е 

прошнурован и подпечатан, съдържа извадки от деловодната програма; 
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-Входящ дневник 2011г., 2012 г. – води се в общ класьор, номериран е, но не е 

подпечатан и прошнурован, 2013 г. – води се един класьор- номериран е, няма 

подпис и печат; 

- Регистър на съдебните решения за периода  2011 г., 2012 г., 2013 г., води се  

всяка година по един регистър. Не е подпечатан, номериран и прошнурован. 

Съдържа разпечатки от деловодната програма; 

- Регистър за предоставени данни от НБД „ Население” – за 2013 – една книга, 

без подпис и печат;  

- Регистър по ЗЗДН – 1 том - номерирана, прошнурована, без печат в началото; 

Със заповед № 223/27.09.2011 г. са утвърдени Вътрешни правила за изпращане 

на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.  

 

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

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

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

решения - решение по гр. дело № 1115/2011г., решение по гр. дело № 614/2011г., 

решение по гр. дело № 1026/2011г., решение по гр. дело № 1125/2011г., решение по 

гр. дело № 13/2011г., решение по гр. дело № 202/2011г. 

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

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

датата на акта в Регистъра на съдебните решения. 

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 върху съответните книги и ругистри. Всички книги и 

регистри да се водят четливо, да са прошнуровани, номерирани подпечатани и 

подписани от Председателя на съда, а допуснатите пропуски да се отстранят.  
 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
      ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

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

книжата в съда, от съдебен деловодител. Разпределението на делата на принципа на 

случайния избор, съгласно чл. 9 от ЗСВ, се извършва от месец септември 2008 г.  и 

към настоящия момент се осъществява чрез програмния продукт за случайно 

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

Председателят на съда е утвърдил със заповед № 264/10.11.2009 г. Вътрешни 

правила за случайно разпределение на делата в РС – Свищов, актуализирани със 

Заповед № 27/25.01.2011 г., Заповед № 13-А/16.01.2012 г., Заповед № 100-

А/23.04.2012 г., Заповед № РД-06-185/15.08.2013 г.  Разпределението на делата  се 

извършва съобразно поредността на постъпването им и определена процентна 
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натовареност, съгласно  издавани  заповеди  на основание чл. чл.9 от ЗСВ за 

разпределението на делата : Заповед № 296/09.09.2008г., № 10/12.01.2009г., № 

36/06.02.2009г., № 208/0.09.2009г., № 211/01.09.2009г., № 244/09.10.2009г., № 

01/04.01.2010г., № 179/30.06.2010г., № 13/04.01.2011г., № 139/14.06.2011г., № 

188/25.07.2011г., № 06/04.01.2012г., № 99/20.04.2012г., 162/04.07.2012г., № РД-06-

04/02.01.2013г., №  РД.-06-162/15.07.2013г., №  РД-06-184/15.08.2013г.,  

Разпределението на гражданските дела се извършвло от съдия Пенка 

Йорданова, съгласно заповед № 244/09.10.2009 г., до 20.04.2012 г. След излизането 

на съдия Йорданова в отпуск по майчинство , със Заповед № 99/20.04.2012 г. 

разпределението на гражданските дела се извършва от съдия Мариета Спасова. 

Същата разпределяла дела до 01.08.2013 г., след което е заела съответната длъжност 

в РС - Дряново. Със Заповед № РД-06-184/15.08.2013 г., за разпределението на 

гражданските дела е определена съдия Пенка Йорданова, а при отсъствие от Т. 

Стоянова или дежурния съдия. Разпределението се отразява в протокол, подписан от 

съдията, който се съхранява в архива на програмата. Делата от гражданско правен 

характер са в две групи - граждански дела по общия ред и частни граждански дела. 

Определен е  процентът натовареност на съдебните състави – 100 % на съдиите и 50 

% на Председателя на съда за гражданските  дела по общия ред и 100% на всички 

съдии за частните граждански дела . 

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за всички 

видове дела, с изключение на определени наказателни производства, които се 

разпределят по дежурство, а обезпечителните производства до 15.08.2013г. са 

разпределяни на случаен принцип. Със Заповед №РД-06-184/15.08.2013г. на 

Председателя, този вид частни дела се разпределят „по дежурство”, предвид краткия 

срок за произнасяне.  

 Производствата, които следва да се разглеждат и решават в кратки процесуални 

срокове- заповедни производства по реда на чл. 410 от ГПК и по реда на чл. 417 от 

ГПК, молби за незабавна защита по ЗЗДН, молби по ЗЗД  се разпределят между  

всички съдии. Предварително се изключват от разпределение тези съдии, които 

отсъстват продължително - годишен  отпуск или болнични, за което са издадени 

нарочни Заповеди № 188/25.07.2011г., №162/4.07.2012г., №РД06-162/15.07.2013г.  

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата има 

Административния ръководител-председател за разпределение на наказателните 

дела, както и съдия Пенка Йорданова - за разпределение на гражданските дела. На 

проверяващите бяха  предоставени заповеди № 296/09.09.2008 г., № 11/12.01.2009 г., 

36/06.02.2009 г., № 210/01.09.2009 г., № 211/01.09.2009 г., № 244/09.10.2009 г., № 

01/04.01.2010 г., № 179/30.06.2010 г., №12/04.01.2010 г., № 13/04.01.2011 г., 

№139/14.06.2011 г., № 187/25.07.2011г., № 188/25.07.2011г.,  № 06/04.01.2012 г., 

№08/04.01.2012 г., № 99/20.04.2012 г. № 146/19.06.2012 г., № 162/04.07.2012 г., № 

РД-06-04/02.01.2013 г., № РД-06-06/02.01.2013 г., № РД-06-171/26.07.2013 г., № РД-

06-162/15.07.2013 г., № РД-06-184/15.08.2013 г. за определяне на съдия, който да 

извършва случайния избор на делата, в отсъствието на административния 

ръководител. 
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Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите в съда 

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

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

предават същия ден на Административния секретар за поставяне на печат за 

образуване на делото. Адм.секретар докладва на Административния ръководител – за 

разпределение на наказателните дела и на съдията, определен със заповед - за 

разпределение на гражданските дела.  

Месечният  график на дежурствата се изготвя от Административния 

ръководител, а в негово отсъствие от съдия Д. Радева, съгласно заповед № 

10/12.01.2009 г.,  № 208/01.09.2009 г. № 179/30.06.2010 г., № 07/04.012012 г., № РД-

06-05/02.01.2013 г. 

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

периода на съответното дежурство искания, както следва: разпити пред съдия на 

обвиняеми лица и на свидетели по чл.222 и чл.223 НПК; незабавни производства по 

чл. 363 и сл. НПК; вземане мярка за неотклонение и други мерки за процесуална 

принуда; претърсвания и изземвания, обиск; НАХ по УБДХ; обезпечителни 

производства по чл. 390 и сл. от ГПК.  

На съдиите Теодора Стоянова, Пенка Йорданова, Диана Радева, Ивайло 

Йорданов и Мариета Спасова се разпределят наказателни и граждански дела, 

съобразно заповед № 296/09.09.2008 г.,№36/06.02.2009 г., № 211/01.09.2009 г., № 

244/09.10.2009 г., № 01/04.01.2010 г., № 179/30.06.2010 г.,  № 13/04.01.2011 г.,   № 

188/25.07.2011г., № 06/04.01.2012 г.,  № 99/20.04.2012 г. , № 162/04.07.2012 г., № РД-

06-04/02.01.2013 г. ,  № РД-06-162/15.07.2013 г., № РД-06-184/15.08.2013 г. 

Председателят на съда, със Заповед № 56/23.03.2010 г. е възложил  на 

оправомощен служител -  Маргарита Пешева – съдебен деловодител, която разполага  

с електронен подпис и съобразно разпоредбите на Наредба № 14/18.11.2009 г. на МП 

за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до 

Национална база данни „Население”, да извършва справките, за което има 

предоставен достъп. 

 

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

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

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

на случаен принцип.  

 
2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

Общи данни за РС-Свищов  за периода 01.01.2011г. 16.09.2013г. 

 

През 2011г. в РС – Свищов са постъпили общо  1252 бр. дела (в това число  268 

бр. гр. дела по общия исков ред и  984 бр. частни гр.дела), останали несвършени от 

минали години – 123 бр. дела или общо за разглеждане – 1375 бр.  дела (в това число   
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390 бр. гр.дела по общия исков ред и 985  ч.гр.дела). От тях  свършени през 2011г. са  

1282.бр. дела или 299 бр. гр. дела и 983 бр. частни гр.дела.  

 

През 2012г. в РС  - Свищов  са постъпили общо  1113  бр. дела (в това число 272 

бр. гр. дела по общия исков ред и 841 бр. частни гр.дела), останали несвършени от 

минали години – 93 бр. дела или общо за разглеждане – 1206 бр.  дела (в това число 

363 бр. гр.дела по общия исков ред и 843 бр. ч.гр.дела). От тях  свършени през 2011г. 

са 1120  бр. дела или 279  бр. гр. дела и 841 бр. частни гр.дела.  

 

През периода 01.01.2013г.- 16.09.2013 г. са постъпили общо  616 бр. дела, (в 

това число 207 бр. гр. дела по общия исков ред  и 409  бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 87 бр. дела или общо за разглеждане – 703 бр.  дела 

(в това число 291 бр. гр.дела по общия исков ред  412 бр. ч.гр.дела). От тях  

свършени са  607 бр. дела (в това число 409 бр. гр. дела и 198  бр. частни гр.дела) . 

 

Граждански дела, образувани по общия исков ред:  

   
 2011 г. 

 

№ 

по 

ред 

  

Име и фамилия 

на съдия 

 

Висящи 

към 

01.01.2011г. 

 

Постъпили 

през 2011 г. 

 

Свършени 

дела 

Общ брой 

гр.дела за 

разглеждане 

по общия 

исков ред 

1.  Теодора Стоянова 12 32 34 44 

2.  Пенка Йорданова 29 62 70 91 

3. Диана Радева 25 59 66 84 

4. Мариета Спасова 25 59 59 84 

5. Ивайло Йорданов 31 56 70 87 

  122 268 299 390 

 

 

 2012 г. 

 

№ 

по 

ред 

  

Име и фамилия 

на съдия 

 

Висящи 

към 

01.01.2012г. 

 

Постъпили 

през 2012 г. 

 

Свършени 

дела 

Общ брой 

гр.дела за 

разглеждане 

по общия 

исков ред 

1.  Теодора Стоянова 11 39 39 50 

2.  Пенка Йорданова 19 8 26 27 

3. Диана Радева 18 75 68 93 

4. Мариета Спасова 25 76 79 101 

5. Ивайло Йорданов 18 74 67 92 

  91 272 279 363 
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 до 10.09.2013 г. 

№ 

по 

ред 

  

Име и фамилия 

на съдия 

 

Висящи 

към 

01.01.2013г. 

Постъпили 

за периода 

01.01.2013 

16.09.2013 г. 

Свършени 

дела   за 

периода 

01.01.2013 

16.09.2013 г. 

Общ брой 

гр.дела за 

разглеждане 

по общия 

исков ред 

1.  Теодора Стоянова 9 26 22 35 

2.  Пенка Йорданова 4 19 1 23 

3. Диана Радева 27 64 65 91 

4. Мариета Спасова 20 34 50 54 

5. Ивайло Йорданов 24 64 60 88 

  84 207 198 291 

 

Частни Граждански дела 

2011г. 
№ 

по 

ред 

  

Име и фамилия 

на съдия 

 

Висящи 

към 

01.01.2011г. 

 

Постъпили 

 през 

 2011. 

 

Свършени 

дела    

 

Общ брой 

Ч.гр.дела  

1.  Теодора Стоянова  189 189 189 

2.  Пенка Йорданова  206 206 206 

3. Диана Радева 1 194 194 195 

4. Мариета Спасова  207 207 207 

5. Ивайло Йорданов  188 187 188 

  1 984 983 985 

2012г. 
№ 

по 

ред 

  

Име и фамилия 

на съдия 

 

Висящи 

към 

01.01.2012г. 

 

Постъпили  

през 

2012 

 

Свършени 

дела    

 

Общ брой 

Ч.гр.дела  

 

1.  Теодора Стоянова  199 199 199 

2.  Пенка Йорданова  25 25 25 

3. Диана Радева 1 202 201 203 

4. Мариета Спасова  199 199 199 

5. Ивайло Йорданов 1 216 217 217 

  2 841 841 843 

За периода на 2013г. 
№ 

по 

ред 

  

Име и фамилия 

на съдия 

 

Висящи 

към 

01.01.2013г. 

Постъпили 

за периода 

01.01.2013 

16.09.2013 г. 

Свършени 

дела   за 

периода 

01.01.2013 

16.09.2013 г. 

 

Общ брой 

Ч.гр.дела  

 

1.  Теодора Стоянова  78 78 78 

2.  Пенка Йорданова  30 30 30 

3. Диана Радева 2        110 109 112 

4. Мариета Спасова  92 92 92 

5. Ивайло Йорданов 1 99 100 100 

  3 409 409 412 
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Обобщени данни за гражданските дела - общо и по съдии – докладчици: 
 

2011г. 

№ 

по 

ред 

  

Име и фамилия 

на съдия 

Постъпили 

 дела през 

 2011.  

Останали 

несвършени  

01.01.2011г. 

 Общ брой 

дела за 

разглеждане  

Свършени 

дела през 

2011 г. 

1.  Теодора Стоянова 221 12 233 223 

2.  Пенка Йорданова 268 29 297 276 

3. Диана Радева 253 26 279 260 

4. Мариета Спасова 266 25 291 266 

5. Ивайло Йорданов 244 31 275 257 

  1252 123 1375 1282 

 

2012г. 

№ 

по 

ред 

  

Име и фамилия 

на съдия 

Постъпили 

 дела през 

 2012.  

Останали 

несвършени  

01.01.2012г. 

 Общ брой 

дела за 

разглеждане  

Свършени 

дела през 

2012 г. 

1.  Теодора Стоянова 238 11 249 238 

2.  Пенка Йорданова 33 19 52 51 

3. Диана Радева 277 19 296 269 

4. Мариета Спасова 275 25 300 278 

5. Ивайло Йорданов 290 19 309 284 

  1113 93 1206 1120 

 

За периода на 2013г. 

№ 

по 

ред 

  

Име и фамилия 

на съдия 

Постъпили 

 дела до 

16.09.2013 г. 

Останали 

несвършени  

01.01.2013г. 

 Общ брой 

дела за 

разглеждане  

Свършени 

дела до 

16.09.2013 г. 

1.  Теодора Стоянова 104 9 113 100 

2.  Пенка Йорданова 49 4 53 31 

3. Диана Радева 174 29 203 174 

4. Мариета Спасова 126 20 146 142 

5. Ивайло Йорданов 163 25 188 160 

  616 87 703 607 

 

 

Като  материя  от гражданските дела по общия исков ред преобладават делата 

по следните закони: ЗЗД, СК, КТ, а по частните гр. дела  -  чл. 410 и чл. 417 ГПК. 
 
т.2 Съдии, съдебни състави и натовареност при разпределение на делата 

 за 2011г. 

 
Име на съдия състав          период натовареност       

1. Теодора Стоянова                                                                                      м.01-м.12/ 2011 г. 29.20  

2. Пенка Йорданова  м.01-м.12/ 2011 г.               32.25  

3. Мариета Спасова  м.01-м.12/ 2011 г.                   33.60  

4. Диана Радева   м.01-м.12/ 2011 г.              31.70  

5. Ивайло Йорданов   м.01-м.12/ 2011 г. 30.20  
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 за 2012г. 

 
Име на съдия състав          период  натовареност       

1. Теодора Стоянова                                                                                      м.01-м.12/ 2012 г. 33.91   

2. Пенка Йорданова  м.01-м.03/ 2012 г.               17.66  

3. Мариета Спасова  м.01-м.12/ 2012 г.                   36.83  

4. Диана Радева   м.01-м.12/ 2012 г.              37.50  

5. Ивайло Йорданов   м.01-м.12/ 2012 г. 39.08 

 

 за периода на 2013г. 

 
Име на съдия състав          период натовареност       

1. Теодора Стоянова                                                                                      м.01-м.06/ 2013 г. 16.16   

2. Пенка Йорданова          -м.06/2013 г.-14 дни 35.00  

3. Мариета Спасова  м.01-м.06/ 2013 г.                   31.00  

4. Диана Радева   м.01-м.06/ 2013 г.              34.00  

5. Ивайло Йорданов   м.01-м.06/ 2013 г. 28.83  

 
 

 В Районен съд  - Свищов всички съдии разглеждат и наказателни дела. 

Съдебни помощници няма. 
 

Общата натовареност по щат и действителна натовареност (граждански и 

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

 

 за 2011г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 34.28; 

        Натовареност по щат към свършени дела –  31.78; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 34.28 

        Действителна натовареност към свършени дела – 31.78 

 

 за 2012г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 32.85; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 30.35; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 38.65; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 35.71 

 

 за първото полугодие на 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 28.13; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 24.30; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 33.76; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 29.16 
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Информация по съдебни състави: 

 

 за 2011г. 

 
     съдия Разпределени 

дела 
гр. дела 

 

решени                  прекратени 

              частни гр.дела 

 

решени                  прекратени 

 

 

общо 

Т. Стоянова  233 27 7 188 1 223 

П.Йорданова 297 57 13 203 3 276 

Д.Радева 279 50 16 190 4 260 

М.Спасова 291 48 11 202 5 266 

И.Йорданов 275 55 15 185 2 257 

общо 1375 237 62 968 15 1282 

 за 2012г. 

 

 за първото полугодие на 2013г. 

 

 

НАСРОЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 

 

Бяха изискани и проверени граждански дела, насрочени в открити съдебни 

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

Съдия Пенка Йорданова – с.з. на 07.10.2013 г., начален час – 10,00 часа. 

Насрочени за разглеждане: 2 граждански дела и  едно НОХД до обяд, едно НЧХД от 

13,00 часа. 

Проверени са насрочените за разглеждане граждански дела: 

Гр.д. № 228/2013 г. е образувано на 29.04.2013 г., след като от ВТАС, на 

основание чл. 23, ал. 3 ГПК, е изпратено за разглеждане гр.д. № 7125/2013 г. по 

     съдия Разпределени 

дела 
гр. дела 

 

решени                  прекратени 

              частни гр.дела 

 

решени                  прекратени 

 

 

общо 

Т.Стоянова 249 30 9 195 4 238 

П.Йорданова 52 18 8 25 - 51 

Д.Радева 296 51 17 199 2 269 

М.Спасова 300 61 18 193 6 278 

И.Йорданов 309 55 12 209 8 284 

общо 1206 215 64 821 20 1120 

     съдия Разпределени 

дела 
гр. дела 

 

решени                  прекратени 

              частни гр.дела 

 

решени                прекратени    

 

 

общо 

Т.Стоянова 63 14 1 33 1 49 

П.Йорданова 23 - - 22 - 22 

Д.Радева 142 38 9 70 2 119 

М.Спасова 137 37 8 72 1 118 

И.Йоданов 128 41 7 56 3 107 

общо 493 130 25 253 7 415 
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описа на Районен съд – Плевен, ведно с всички приложения към него. Разпределено е 

на съдия Мариета Спасова. С разпореждане от з.з. на 09.05.2013 г. съдията –

докладчик е оставил исковата молба на Ваня Начков против ЧСИ Цветозар 

Найденов, с която е предявен иск с правно основание чл. 441 ГПК, вр. чл. 45 ЗЗД за 

сумата от 70 лева, без движение. На ищеца са дадени конкретни задължителни 

указания за отстраняване на констатираните нередовности: да изложи 

обстоятелствата, на които основава иска си, като посочи по кое изпълнително дело са 

извършени твърдяните незаконосъобразни действия от ответника, в какво се 

изразяват и да опише претърпяните вреди. Да посочи в какво точно се изразява 

искането до съда, както и да представи квитанция за платена дължима д.т. в размер 

на 50 лева, като му е указано, че има право да ползва правна помощ съобразно 

разпоредбата на чл. 23, ал. 2 ЗПП. Съобщението с препис от разпореждането са 

връчени на 20.05.2013 г. и на 21.05.2013 г. от ищеца е постъпило становище. Във 

връзка с направеното искане по чл. 83, ал. 2 ГПК, от 22.05.2013 г., съдът му е указал 

да представи доказателства относно трудова заетост, притежавани недвижими имоти 

и МПС. След молба от ищеца от 05.06.2013 г., с определение от з.з. на 11.06.2013 г. 

ищецът е освободен от заплащане на д.т. по делото в размер на 40 лв., 

представляваща част от дължимата д.т. в пълен размер от 50 лв. С молба от 

25.06.2013 г. ищецът е представил документ за платената д.т. от 10 лв. С 

разпореждане от 28.06.2013 г. съдът отново е оставил исковата молба без движение, 

тъй като ищецът не е изпълнил дадените му с предишното разпореждане указания, 

освен плащането на д.т. След молба, входирана на 16.07.2013 г. в съда, съдия 

Спасова, на 17.07.2013 г. е разпоредила връчване на препис от исковата молба с 

приложенията на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Отговорът е постъпил 

в срок, на 01.08.2013 г.  На 15.08.2013 г. е определен нов докладчик по делото – 

съдия Пенка Йорданова – заповед № РД – 06-184/15.08.2013 г. на председателя на РС 

– Свищов. С определение от з.з. на 05.09.2013 г., по чл. 140 ГПК, съдия Йорданова е 

насрочила делото за разглеждане в първо о.с.з. на 07.10.2013 г.; 

Гр.д. № 281/2013 г. Образувано на 26.04.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба, с която е предявен иск за делба на сънаследствени земеделски 

земи. Разпределено е на съдия М. Спасова. С разпореждане от з.з. на 29.04.2013 г., на 

основание чл. 129, ал. 2 ГПК, исковата молба е оставена без движение и ищецът е 

задължен в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представи вписана 

в Службата по вписванията при РС – Свищов искова молба,  с предупреждение за 

връщането й и прекратяване на производството при неизпълнение. Екземпляр от 

вписаната на 26.04.2013 г. искова молба е представен в съда на 08.05.2013г. На 

09.05.2013 г. съдията-докладчик е разпоредил връчване на препис от молбата с 

приложенията на отвениците за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Съобщенията са 

връчени на ответниците съответно на 15.05.2013 г. и на 20.05.2013 г. В срока, на 

06.06.2013 г., е постъпил отговор само от един от тях. С определение по чл. 140 ГПК 

от 24.06.2013 г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 11.09.2013 г.  На 

15.08.2013 г. е определен нов докладчик по делото – съдия Пенка Йорданова – 

заповед № РД – 06-184/15.08.2013 г. на председателя на РС – Свищов. В с.з. на 
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11.09.2013 г. е даден ход на делото и по молба и изрично настояване на станите, да не 

се докладва и да не се приемат писмените доказателства, е отложено за 07.10.2013 г., 

тъй като били в процес на доброволно уреждане на отношенията във връзка с 

прекратяване на съсобствеността. 

 

Съдия Теодора Стоянова - с.з. на 08.10.2013 г. Начален час – 09,30 часа. 

Насрочени са шест НАХД и  три граждански дела, вкл. едно брачно дело.  

Проверени са насрочените за разглеждане граждански дела: 

Гр.д. № 415/2013 г. е образувано на 04.07.2013 г. по постъпила в съда на 

03.07.2013 г. искова молба вх. № 2694, трудов спор, предявено е искане за заплащане 

на неизплатено дължимо трудово възнаграждение, ведно с мораторни и законни 

лихви. С разпореждане от 04.07.2013 г. съдията-докладчик е открил процедурата по 

размяна на книжата – чл. 131 ГПК, на 09.08.2013 г. е приел върнатото в цялост, 

поради ненамиране на адреса, съобщение до ответника за редовно връчено на 

основание чл. 47, ал. 5 ГПК. След изтичане на едномесечния срок, с определение № 

332 по чл. 140 ГПК, от з.з. на 11.09.2013 г., съдът е  насрочил делото за разглеждане в 

о.с.з. на 08.10.2013 г.; 

Гр.д. № 356/2013 г. e образувано на 11.06.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба, с която е предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. По делото 

е приложено ч.гр.д. №661/2011 г. по описа на РС – Свищов, с докладчик – съдия 

Пенка Йорданова, издала заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 417 

ГПК от 02.08.2011 г. и към датата на разпределението - в отпуск за отглеждане на 

малко дете. На 11.06.2013 г. съдия Стоянова е приела исковата молба за редовна и 

предявения иск за допустим, поради което е разпоредила връчване на преписи от нея 

и приложенията на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. На 17.06.2013 г. 

съобщението е връчено лично на ответника и неговият отговор е постъпил в съда на 

17.07.2013 г. С определение № 288/22.07.2013 г. по чл. 140 ГПК, съдът е насрочил 

делото за разглеждане в о.с.з. на 03.09.2013 г., когато е даден ход, не е докладвано и е 

отложено, тъй като ищецът не е внесъл депозита за допуснатата съдебно-

икономическа експертиза. Насрочено е за 08.10.2013 г.;  

Гр.д. № 521/2013 г.  е образувано на 31.07.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба  вх. № 3083 за развод – чл. 49, ал. 1 СК. Процедурата по размяна 

на книжата с връчване на преписи на ответника е открита с разпореждане от з.з. на 

01.08.2013 г. На 16.09.2013 г., в срока за отговор, е постъпила молба от страните, че 

са постигнали съгласие за прекратяване на брака на основание чл. 50 СК с 

приложено постигнато между тях  споразумение по чл. 51 СК. С определение от з.з. 

на 16.09.2013 г. съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 08.10.2013 г. 

 

Съдия Диана Радева – с.з. на 14.10.2013 г. Начален час – 10,00 часа. Насрочени 

до обяд четири граждански дела, вкл. едно брачно и от 13,30 часа – след обяд – две 

НАХД. 

Проверени са насрочените за разглеждане граждански дела: 
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Гр. дело № 378/2013 г. Образувано е на 19.06.2013 г. по постъпила в съда на 

18.06.2013 г. искова молба вх. № 2492, развод-чл. 49, ал. 1 СК. В молбата си ищцата е 

направила искане за освобождаване от заплащане на държавна такса и разноски по 

производствотото и за назначаване на служебен адвокат, който да я представлява по 

делото. С определение от 24.06.2013 г. съдията –докладчик  е оставил без уважение и 

двете искания, като неоснователни. Съобщението с препис от определението е 

получено от ищцата на 26.06.2013 г. и след влизането му в сила, съдът, с 

разпореждане от з.з. на 05.07.2013 г., е започнал процедурата по размяна на книжата 

по реда на чл. 131 ГПК. От ответника, получил съобщението на 10.07.2013 г., в 

едномесечния срок не е постъпил писмен отговор. С молба от 13.08.2013 г. ответнкът 

е поискал предоставяне на правна помощ и с разпореждане от същата дата съдът му е 

указал да представи доказателства за доходи, имуществено, здравословно, семейно 

състояние, трудова заетост, възраст и други. Съобщението с указанията е връчено на 

ответника на 28.08.2013 г. С определение от 09.09.2013 г. съдът мотивирано и на 

основание чл. 95, ал. 5 ГПК е оставил молбата му без уважение като неоснователна. 

Определението не е обжалвано. С друго определение от 09.09.2013 г., по чл. 140 

ГПК, съдът е насрочил  о.с.з. на 14.10.2013 г. и е допуснал писмените и устните 

доказателства.; 

Гр.д. № 424/2013 г. Образувано е на 05.07.2013 г. по постъпила на 04.07.2013 г. 

искова молба вх. № 2716, с която е предявен иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Делото е 

докладвано незабавно след образуването му на съдията-докладчик, който на същата 

дата е разпоредил връчване на преписи от исковата молба с приложенията на 

ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. С молба от 09.07.2013 г. ищецът е 

представил екземпляр от вписаната на 04.07.2013 г. искова молба. В срока по чл. 131, 

ал. 1 ГПК, на 23.08.2013 г.,  в съда е постъпил отговора на ответника и с определение 

по чл. 140 ГПК от 27.08.2013 г. съдът е насрочил о.с.з. на 14.10.2013 г.; 

Гр.д. № 516/2013 г. Образувано е на 29.07.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба вх. № 3046, с която е предявен отрицателен установителен иск 

срещу „Е. П.” АД, че ищецът не дължи сумата за коригирана ел. енергия за 

определен период от време.  С разпореждане от 30.07.2013 г. е наредено връчване на 

препис от приетата за редовна искова молба на ответника, за отговор по реда на чл. 

131 ГПК. Съобщението е връчено на 06.08.2013 г. и писменият отговор на ответника 

е постъпил в съда на 05.09.2013 г. С определение от 11.09.2013 г., по чл. 140 ГПК, 

съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 14.10.2013 г. и се е произнесъл по 

доказателствата; 

Гр.д. № 608/2013 г. Образувано на 12.09.2013 г. по постъпила на 11.09.2013 г.  

молба вх. № 3521 за промяна на име - чл. 19, ал. 1  ЗГР. С разпореждане от 

13.09.2013г. съдът е наредил връчването на преписи от молбата на заинтересованите 

страни – РП – Свищов и община – Свищов и е насрочил о.с.з. на 14.10.2013 г. 

 

Съдия Ивайло Йорданов – с.з. на 11.10.2013 г., с начален час – 9,30 часа, е 

насрочено за разглеждане едно НЧХД. След обяд, с начален час – 13,30 часа е 

насрочени  четири граждански дела, от които са проверени: 
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Гр.д. № 203/2013 г. е образувано на 14.03.2013 г. по подсъдност, след 

определение от 15.02.2013 г. за прекратяване на гр.д. № 7156/2012 г. по описа на 

Старозагорския районен съд.  Разпределено е на 14.03.2013 г. Предявени са 

осъдителни облигационни искове. С разпореждане от 15.03.2013 г. е открита 

процедурата по чл. 131 ГПК за размяна на книжата. Писменият отговор на ответника 

е постъпил на 07.05.2013 г. и с определение от 13.05.2013 г. по чл. 140 ГПК е 

насрочено с.з. на 06.06.2013 г., когато е даден ход, изслушани са страните – без 

възражения по проекто-доклада, конституирано е  трето лице –помагач, приети са 

доказателства, заменено е вещото лице и делото е отложено за 09.07.2013 г. В с.з. ход 

на делото не е даден поради нередовна процедура по призоваване. С разпореждане от 

08.08.2013 г., на основание чл. 47, ал. 6 ГПК, съдът е разпоредил ищецът да внесе 

сума за възнаграждението на служебния защитник и с определение от 09.09.2013 г. е 

назначен адвокат от ВТАК за особен представител. В с.з. на 12.09.2013 г.  е даден ход 

на делото и за събиране на доказателства е отложено за 11.10.2013 г.; 

Гр.д. № 285/2013 г. е образувано на 29.04.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба, с която е предявен открицателен установителен иск  с правно 

основание чл. 124, ал. 1 ГПК. Разпределено е на 29.04.2013 г. С разпореждане от 

същия ден на съдия Спасова исковата молба е оставена без движение и са дадени 

указания за внасяне на дължима д.т., които са изпълнени на 13.05.2013 г. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 13.05.2013 г. Отговорът е постъпил на 

24.06.2013 г. С определение от 02.07.2013 г. е  изготвен подробен проекто-доклад. 

Съдия Йорданов е насрочил  о.с.з. на 12.09.2013 г., допуснал е   исканите устни и 

писмени доказателства, вкл. съдебно-електротехническа експертиза. На 12.09.2013 г. 

е даден ход на делото, изслушани са становища на страните, разпитани са свидетели, 

прието е заключението на в.л., приети са писмени доказателства и за събиране на 

доказателства  е отложено за 11.10.2013 г.; 

Гр.д. № 19/2013 г. е образувано на 14.01.2013 г. по искова молба от същия ден, 

разпределено на същата дата на конкретен докладчик- съдията по заповедното 

производство. Предявен е иск по чл. 422 ГПК. С  разпореждане по чл. 131 ГПК от 

15.01.2013 г. е наредено връчване на препис от исковата молба с приложенията на 

ответника за писмен отговор. С разпореждане от 12.02.2013 г. е наредено връчване 

по чл. 47 ГПК на съобщението до ответника.  С разпореждане от 11.03.2013 г., на 

основание чл. 47, ал. 6 ГПК, на ответника е предоставена правна помощ по делото, 

като ишецът е задължен да внесе сумата за възнаграждението на особения 

представител. С определение от 08.04.2013 г. за особен представител е назначен 

адвокат от ВТАК, представил писмен отговор по исковата молба на 16.05.2013 г. С 

определение № 210 от 29.05.2013 г. по чл. 140 ГПК  е насрочено с.з. на 27.06.2013 г., 

отсрочено по молба на вещото лице за 09.07.2013 г. На тази дата е даден ход на 

делото, прието е заключението и за събиране на доказателства, вкл. за прилагане на 

ч. гр. дело № 1217/2011 г. по описа на РС – Свищов по заповедното производство, е 

отложено за 12.09.2013 г., когато отново е отложено за прилагане на частното 

гражданско дело, намиращо се по частна касационна жалба във ВКС. 
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                                      НЕНАСРОЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

Към  16.09.2013г. общият брой на ненасрочените дела е 37, в т.ч.  по съдии-

докладчици  – Теодора Стоянова 5 бр., Пенка Йорданова 8 бр., Диана Радева 11бр., 

Ивайло Йорданов 13бр.  

В посочения брой ненасрочени дела не са включени 5 бр. спрени производства и  

1 бр. делбено дело в архив. 

Проверени бяха всички ненасрочени дела към момента на проверката -

24.09.2013 г. 

 На доклад на съдия Диана Радева, от разпределени през м. юли – две дела  и 

през м. август – шест дела: 

Гр.д. № 486/2013 г., образувано на 17.07.2013 г., по постъпила на същата дата в 

съда искова молба, обективно кумулативно съединени два иска с правно основание 

чл. 327 ТЗ, вр. чл. 86 ЗЗД. С разпореждане от з.з. на 18.07.2013 г. исковата молба е 

оставена без движение с указания за представяне на документ за платената дължима 

д.т. в размер на 172, 32 лева. След отстраняване на нередовностите с молба от 

19.08.2013 г., с разпореждане от з.з. на същата дата съдията-докладчик е открил 

процедурата по размяна на книжата – чл. 131 ГПК. Съобщението до ответника – ЮЛ, 

търговец, е върнато в цялост в съда на 26.08.2013 г. със забележка, че апартаментът 

на посочения адрес е продаден на друго лице и там не живее представляващия 

ответното дружество. След извършена справка по ТР, че седалището на фирмата не е 

променено, на 27.08.2013 г. съдията е разпоредил залепване на уведомление по чл. 

47, ал. 1 ГПК. Уведомлението е залепено на 03.09.2013 г. и до 18.09.2013 г. в 

канцеларията на съда не се е явил никой за получаване на съдебните книжа. С 

разпореждане от 18.09.2013 г., на основание чл. 50, ал. 2 ГПК, съобщението е прието 

за връчено на 18.09.2013 г. и е наредено делото да се докладва след изтичане на 

едномесечния срок за отговор; 

Гр.д. № 522/2013 г. е образувано на 31.07.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба. Предявена е отмяна на незаконно дисциплинарно наказание 

„предупреждение за уволнение”. С разпореждане от 01.08.2013 г., съдия Ивайло 

Йорданов е приел исковата молба за редовна,  искът  - за допустим и на основание 

чл. 131 ГПК е наредил връчване на преписи  на ответника за отговор в едномесечен 

срок. Съобщението с препис от разпореждането са редовно  връчени на 23.08.2013 г. 

Писменият отговор на ответника е постъпил на 20.09.2013 г. в съда; 

Гр.д. № 531/2013 г. е образувано на 06.08.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба. Предявени са два обективно кумулативно съединени иска по чл. 

55, ал. 1 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД. С разпореждане от з.з. на 06.08.2013 г. съдията-докладчик 

е оставил исковата молба без движение и е указал внасяне на дължима д.т. и 

представяне на документ за плащането. Указанията са изпълнени с молба от 

04.09.2013 г. и с разпореждане по чл. 131 ГПК от з.з. на същата дата е открита 

процедурата по размяна на книжата. Съобщението е връчено на ответника на 

17.09.2013 г. и тече едномесечен срок за отговор; 
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Гр.д. № 538/2013 г., образувано на 09.08.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда вписана искова молба за делба на недвижими съсобствени имоти-земеделски 

земи, срещу осем ответници с адреси в с. Драгомирово и гр. Ловеч.  Разпореждането 

на съдия Ивайло Йорданов по чл. 131 ГПК е от 13.08.2013 г.. След връщане на 

съобщенията с отбелязвания до трима от ответниците, че са починали, ищцата е 

депозирала вписана допълнителна молба в съда на 29.08.2013 г., с която е направила 

искане за заличаване на трите лица като ответници и за конституиране на техните 

наследници, както и за изменение в искането по отношение на дяловете. С 

определение № 319 от з.з. на 04.09.2013 г. съдията-докладчик е прекратил 

производството срещу тримата починали първоначални ответници, в качеството на 

ответници е конституирал техните наследници и с разпореждане от същата дата по 

чл. 131 ГПК отново е нареждил връчване на преписи от исковата молба и от 

допълнтелната молба на ответниците, вкл.  новоконституираните. На 05.09.2013 г. в 

съда е постъпил писмен отговор от едни от ответниците, съобщенията до двама от 

тях са върнати в цялост с отбелязване, че не живеят на адреса, а по отношение на 

останалите тече едномесечния срок за отговор; 

Гр.д. № 560/2013 г. е образувано на 19.08.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба, трудов спор, чл. 344 КТ. С разпореждане от з.з. на 20.08.2013 г. 

съдията – докладчик е  открил процедурата по размяна на книжата по  чл. 131 ГПК. 

Съобщението до ответника, върнато в цялост след изпълнение на изискванията, е 

прието за връчено на 11.09.2013 г. и е разпоредено делото да се докладва след 

изтичане на едномесечния срок за отговор. 

Гр.д. № 561/2013г. и гр.д. № 562/2013 г. са образувани на 19.08.2013 г. по 

постъпили на същата дата искания от „Банка ДСК” ЕАД по чл. 51 от ЗНаследството. 

С разпореждания от з.з. на 20.08.2013 г. съдията-докладчик е наредил издаването на 

съдебни удостоверения пред община Свищов за снабдяване с удостоверения за 

наследници и е задължил молителя да представи издадените от общината 

удостоверения в едномесечен срок от получаването им. Съдебните удостоверения са 

издадени на 20.08.2013 г.; 

Гр.д. № 577/2013 г. е образувано на 27.08.2013 г. по постъпила същия ден в съда 

искова молба от двама ищци-ФЛ срещу двама ответници-ЮЛ, с предявени 

установителни искове с правно основание чл. 440 ГПК. С разпореждане от същия ден 

съдията –докладчик е оставил исковата молба без движение и е дал указания  в 

едноседмичен срок от получаване на съобщението исковата молба да бъде вписана и 

да се приложи удостоверение за данъчна оценка на имота, след което делото да се 

докладва да определяне на дължимите д.т. С молба от 16.09.2013 г. указанията са 

изпълнени, като с разпореждане от същата дата исковата молба  е оставена отново 

без движение с указания за внасяне на дължимата д.т. в размер на 150,32 лв. и 

представяне на платежното нареждане. Указанията са изпълнени на 23.09.2013 г. и на 

същата дата е постановено разпореждането по чл. 131 ГПК; 

Гр.д. № 585/2013 г. е образувано на 30.08.2013 г. по постъпила същия ден в съда 

вписана искова молба, с предявени искове по чл. 170 ЗЗД, вр. чл. 26, ал. 2 и 3 ЗЗД и 

при условия на евентуалност – чл. 124, ал. 1 ГПК. На 04.09.2013 г. съдията-
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докладчик е постановил разпореждане по чл. 131 ГПК. Съобщенията до ответниците 

са връчени съответно на 11.09.2013 г. и на 16.09.2013 г. Тече едномесечен срок за 

отговор. 

 

На доклад на съдия Пенка Йорданова, от разпределените  през м. януари – едно 

дело, през месец юни – едно дело, през месец юли - три дела и през месец август – 

едно дело: 

Гр.д. № 85/2013 г. е образувано на 29.01.2013 г. по постъпила същия ден в съда 

искова молба, трудов спор. Разпределено е на съдия Мариета Спасова, която с 

разпореждане от з.з. на 31.01.2013 г. е приела исковата молба за редовна,  

предявените искове - за допустими и е открила процедурата по размяна на книжата 

по чл. 131 ГПК. С молба от 31.01.2013 г. ищецът е поискал предоставяне на правна 

помощ. На същата дата съдията-докладчик е дал указания на молителя да посочи за 

какви процесуални действия желае предоставянето на правна помощ и да представи 

писмени доказателства по чл. 4 от ЗПП, конкретно упоменати. След постъпване на 

искането и доказателствата, съдът  на 11.02.2013 г. е дал едноседмичен срок на 

молителя да представи доказателства за твърдяното в декларацията обстоятелство, че 

няма сключен трудов договор. Съобщението е връчено на 18.02.2013 г. На 19.03.2013 

г. в съда е постъпил отговор от ответника. С определение от з.з. на 21.03.2013 г. 

съдията-докладчик е предоставил правна помощ на ищеца под формата на 

процесуално представителство по делото до окончателното му приключване и е 

изпратил искане до АС към АК – Велико Търново за определяне на адвокат. С 

определение от з.з. на 29.03.2013 г. за процесуален представител на ищеца е 

назначена адвакат Илиева от ВТАК, която с молба от 17.04.2013 г. е заявяла, че не 

може да приеме назначението, тъй като според нея правото на иск на ищеца е 

погасено по давност. Незабавно е разпоредено да се направи ново искане пред ВТАК 

за определяне на адвокат и с определение от 25.04.2013 г. е назначен адвокат П. 

Димитров от ВТАК, който също прави отказ от процесуално представителство. След 

отказа и на адвокат Свилен Пецов, ищецът е подал молба от 18.06.2013 г., с отказ от 

искането си за служебен защитник и съдът с определение от 24.06.2013 г. е отменил 

определението си за предоставяне на правна помощ. Междувременно съдията-

докладчик е изискал от Софийския районен съд заверен препис от решение от 

10.10.2012 г. по гр.д. № 56269/2009г. и от Плевенския районен съд – заверен препис 

от решение по гр.д. № 1527/2004 г. Писмото от Плевенския районен съд е 

пристигнало в РС – Свищов на 17.06.2013г. С писмено изявление от 18.06.2013 г. 

ищецът е направил допълнение на петитума на  исковата молба с искане за 

установяване неистинността на вписаното в трудовата му книжка основание за 

прекратяване на трудовия договор и на датата, касаеща установяване на трудов стаж. 

На 20.06.2013 г. съдът е разпоредил връчване на препис от молбата на ответника за 

отговор по реда на чл. 131 ГПК. Писменият отговор е постъпил в съда на 26.07.2013 

г. с възражения по допустимостта и основателността на искането и приложени 

доказателства. На 31.07.2013 г. съдът е разпореждил на ищеца да се изпрати 

съобщение в едноседмичен срок да представи становище дали поддържа 
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първоначално предявените искове по чл. 344, ал. 1 КТ.  На 16.08.2013 г., с ръкописна 

резолюция върху писмения отговор на ответника съдът е наредил делото да се 

докладва след изпълнение на разпореждането от 31.07.2013 г. С изявление от 

03.09.2013 г. ищецът е заявил, че поддържа всички предявени искове. На 03.09.2013 

г. делото е разпределено на нов конкретен докладчик – съдия Пенка Йорданова, на 

основание заповед № РД-06-184/15.08.2013 г. на председателя на РС – Свищов и във 

връзка с преминаването на съдя Спасова на работа в друг съд. С определение № 320 

от з.з. на 04.09.2013 г. новият докладчик е прекратил производството по делото  в 

частта, в която от Т.П.И. са предявени кумулативно съединени искове с правно 

основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ – за отмяна на уволнение и с правно основание чл. 

344, ал. 1, т. 2 КТ – за възстановяване на заеманата до уволнението длъжност, като 

недопустимо /чл.299, ал. 1 и ал. 2 ГПК/. С разпореждане от същата дата, съдът е 

оставил без движение исковата молба по отношение на исковете по чл. 344, ал. 1, т. 3 

КТ, вр. чл. 225 КТ и по чл. 213, ал. 2 КТ. Дал е на ищеца едноседмичен срок да 

отстрани констатираните и посочени в мотивната част нередовности. Определението 

е връчено на страните съответно на 11.09. и на 12.09.2013 г., а разпореждането – на 

ищеца на 12.09.2013 г. На 16.09.2013 г. от ищеца е постъпила частна жалба срещу 

определението за прекратяване на производството, която се администрира; 

Гр.д. № 373/2013 г. е образувано на 17.06.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба, с предявен  иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК и е 

разпределено на съдия М. Спасова. С исковата молба е направено искане за 

освобождаване от задължението за заплащане на д.т. по делото. На 20.06.2013 г. 

съдията е дал указания на ищеца да представи в едноседмичен срок от получаване на 

съобщението доказателства за доходите на семейството, предвид чл. 83, ал. 2, т. 1 

ГПК. След изпълнението им, с определение от з.з. на 07.07.2013 г. ищецът е 

освободен от заплащане на д.т. по делото в размер на 55, 26 лв., представляваща част 

от дължимата д.т. в размер на 75,26 лв. Указано е внасянето на д.т. в размер на 20 

лева в едноседмичен срок от получаване на съобщението  с препис от определението. 

На 07.08.2013 г. ищецът е представил платежно нареждане за внесената д.т. и с 

разпореждане от същата дата съдия Ивайло Йорданов е открил процедурата по 

размяна на книжата – чл. 131 ГПК. На 15.08.2013 г., на основание заповед № РД-06-

184/15.08.2013 г. на председателя на РС – Свищов, делото е разпределено на 

конкретен докладчик – съдия   Пенка Йорданова. Писменият отговор на ответника е 

постъпил в срок, на 23.09.2013 г., но не е изтекъл едномесечния срок; 

Гр.д. № 441/2013 г. е образувано на 10.07.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба, с която е предявен иск с правно основание чл. 135, ал. 2 СК – за 

възстановяване на родителски права срещу две непълнолетни деца и едно малолетно 

дете. Бащата, заедно с Районна прокуратура – Свищов и ДСП – Свищов са посочени 

като заинтересовани страни. На 15.07.2013 г. съдията-докладчик е приел исковата 

молба за редовна и е разпоредил връчване на преписи от нея на ответниците за 

отговор по реда на чл. 131 ГПК. На 25.07.2013г. в съда е постъпила молба от бащата 

на трите деца за  предоставяне на правна помощ. На 25.07.2013 г. съдът е разпоредил 

да му изпрати съобщение в срок да представи доказателства за доходите си, 
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имущественото си състояние, семейно положение, здравословно състояние, трудова 

заетост и др. На 15.08.2013 г., на основание заповед № РД-06-184/15.08.2013 г. на 

председателя на РС – Свищов, делото е разпределено на съдия Пенка Йорданова. С 

разпореждане от 05.09.2013 г. съдия Йорданова, на основание чл. 15, ал. 8 от Закона 

за закрила на детето,  е предоставила правна помощ на трите деца – ответници и след 

отговор на искането за определяне на адвокат от ВТАК, е назначила адвокат Свилен 

Пецов за особен представител на децата. На 13.09.2013 г. съдията-докладчик е 

разпоредил връчване на преписи от исковата молба с приложенията на особения 

представител за отговор по реда на чл. 131 ГПК. На 19.09.2013 г. е направено ново 

искане до ВТАК за определяне на адвокат, тъй като адвокат Пецов се е отказал от 

процесуалното представителство, тъй като вече бил назначен за особен представител 

на бащата по друго дело – гр.д. № 426/2013 г. по описа на РС – Свищов и имало 

наличие на противоречиви интереси. Постъпилият на 16.08.2013 г. писмен отговор от  

бащата З. М. е докладван на съдията  и на 05.09.2013 г. е разпоредено да се докладва 

отново с делото след постъпване на отговора от особения представител на децата; 

Гр.д. № 485/2013 г. е образувано на 17.07.2013 г. по постъпила на 17.07.2013 г. 

искова молба, с която е предявен иск с основание чл. 143, ал. 2 СК, присъждане на 

издръжка. Разпределено е на съдия М. Спасова. На 19.07.2013 г. съдията-докладчик е 

разпоредил връчване на преписи от исковата молба с приложенията на ответника за 

отговор по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението до ответницата е върнато в цялост с 

отбелязване, че по данни на съседи лицето не живее на адреса от месеци. Извършена 

е справка от съдебен деловодител за предоставяне на данни по реда на Наредба № 

14/18.11.2009 г. за постоянен и настоящ адрес на ответницата. На 15.08.2013 г., на 

основание заповед № РД-06-184/15.08.2013 г. на председателя на РС – Свищов, 

делото е разпределено на съдия   Пенка Йорданова. С разпореждане от 10.09.2013 г. 

новият докладчик, предвид призоваването на ответницата по реда на чл. 47 ГПК, на 

основание чл. 47, ал. 6 ГПК  й е предоставил правна помощ по делото. С определение 

от 23.09.2013 г., след определяне на адвокат от ВТАК по направеното от съда искане, 

съдия Йорданова е назначила адвокат Илиева за особен представител на ответницата. 

С разпореждане от същата дата е открита процедурата по размяна на книжата – чл. 

131 ГПК; 

Гр.д. № 584/2013 г., образувано на 30.08.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба от Гаранционен фонд, гр. София, срещу Н.П.Д. за сумата от 367, 

60 лева. Разпределено на съдия П. Йорданова. Разпореждането  по чл.131 ГПК е от 

03.09.2013 г. Все още не е върнато съобщението до ответника; 

Гр.д. № 435/2013 г., образувано на 09.07.2013 г. по постъпила същия ден в съда 

искова молба, с предявен иск за възстановяване на отнето владение. Разпределено е 

на съдия М. Спасова. С разпореждане от з.з. на 15.07.2013 г. исковата молба е 

оставена без движение и на ищеца е даден едноседмичен срок от получаване на 

съобщението с препис от разпореждането да отстрани нередовностите: да уточни 

името и адреса на ответниците, да опише недвижимия имот, чието владение 

претендира да му е отнето и представи кадастрална схема за него. На 06.08.2013 г. 

ищецът е направил искане за издаване на съдебно удостоверение, а на 07.08.2013г.  е 
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депозирал пояснение към исковата си молба. Срокът за отстраняване на 

нередовностите по исковата молба е продължен с разпореждане от 07.08.2013 г. С 

разпореждане от 16.08.2013 г. исковата молба повторно е оставена без движение с 

указания за отстраняване на вече констатираните нередовности. На 09.09.2013 г. 

съдия Йорданова е разпоредила издаване на искано съдебно удостоверение, както и 

продължаване на срока за отстраняване на нередовностите по исковата молба с още  

две седмици. С молба от 12.09.2013 г. ищецът е поискал освобождаване от такси и 

разноски на основание чл. 83, ал.2, т. 5 ГПК, приложил е  три броя съдебни решения 

и е направил редица уточнения по исканията си. Срокът за отстраняване на 

нередовностите след продължаването изтича на 26.09.2013 г. С разпореждане от 

20.09.2013 г. на ищеца  е указано да представи доказателства във връзка с искането 

по чл. 83 ГПК. 

 

На доклад на съдия Теодора Стоянова:  

Проверени са всичките пет ненасрочени граждански дела: гр.д. № 453/2013 г., 

образувано на 16.07.2013 г., гр.д. № 543/2013 г., образувано на 13.08.2013 г., гр.д. 

№ 557/2013 г., образувано на 19.08.2013 г., гр.д. № 559/2013 г., образувано на 

19.08.2013 г. и гр.д. № 566/2013 г., образувано на 21.08.2013 г. Всички са 

образувани в деня на постъпване на книжата. По всички дела исковите молби са 

приети за редовни  и предявените искове – за допустими. С разпореждания до три 

дни от датата на образуване, са открити процедурите по размяна на книжата- чл. 131 

ГПК.  По гр.д. 566/2013 г. съобщението е връчено на ответника на 09.09.2011 г., по 

гр.д. № 453/2013 г. съобщението е връчено на ответника на 27.08.2013 г. и по двете 

дела тече едномесечния срок за отговор. По гр.д. № 543/2013 г. писменият отговор на 

ответника е постъпил на 23.09.2013 г. По гр.д. № 557/2013 г. и по гр.д. № 559/2013 г. 

съобщенията до ответниците не са връчени и са дадени указания за редовното им  

оформяне.  

 

На доклад на съдия Ивайло Йорданов: 

Съгласно предварителната справка на съда и според данните към 23.09.2013 г. 

ненасрочените, разпределени на съдията граждански дела са общо десет броя. 

Проверени са гр.д. №№ 460/2023 г. –образувано на 17.07.2013 г., делба; 520/2013 

г.- образувано на 31.07.2013 г., облигационен иск/заем/; 525/2013 г. –образувано на 

02.08.2013 г., изменение на издръжка; 526/2013 г. – образувано на 05.08.2013 г., чл. 

422 ГПК; 539/2013 г. – образувано на 09.08.2013 г., изменение на издръжка – чл. 150 

СК;  558/2013 г. – образувано на 19.08.2013 г., трудов спор – чл. 344 КТ; 564/2013 г. 

– образувано на 20.08.2013 г., развод – чл. 49, ал. 1 СК; 568/2013 г. – образувано на 

21.08.2013 г., развод – чл. 49, ал. 1 СК; 591/2013 г. – образувано на 04.09.2013 г., чл. 

422 ГПК  и 604/2013 г. – образувано на 10.09.2013 г., чл. 422 ГПК. 

Всички дела са образувани и разпределени в деня на постъпване на книжата в 

съда, с изключение на гр.д. № 520/2013 г., образувано и разпределено на следващия 

ден. Разпределението на делата по установителните искове по чл. 422 ГПК се 

извършва на конкретен докладчик – съдията, разглеждал производството по чл. 410 
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ГПК. По всички проверени дела исковите молби са приети от съдията-докладчик за 

редовни, а предявените искове – за допустими и е постановено разпореждане по чл. 

131 ГПК в деня на образуването на делото или на следващия ден, с изключение на 

гр.д. № 525/2013 г., по което разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на третия 

ден от образуване на делото. По всички дела съобщенията до ответната страна са 

изпратени незабавно, връчени са редовно / с изключение на гр.д. № 568/2013 г. и 

гр.д. № 558/2013 г./ и тече едномесечния срок за писмен отговор. По гр. д. № 

558/2013 г. съдът е приел върнатото в цялост съобщение на ответника – 

ЮЛ/търговец-ЕООД/ за редовно връчено, считано от 11.09.2013 г., на основание чл. 

47, ал. 5 ГПК. По делото няма приложена, нито е отразена справка по ТР относно 

седалището. 

По гр.д. № 568/2013 г., след като съобщението по чл. 131 ГПК до ответника се е 

върнало в цялост със забележка, че не живее на посочения в исковата молба адрес, на 

ищеца са дадени указания да представи удостоверение за постоянен и настоящ адрес 

на ответника, като за целта  и по негово искане, му е издадено съдебно 

удостоверение, което той не е получил от канцеларията на съда.  
 

ВИСЯЩИ, НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 23.09.2013г. производства, 

образувани преди 01.01.2012г.  
 

Общ брой   - 3 бр. Граждански дела в т.ч. съдия Диана Радева – 1 бр., съдия 

Пенка Йорданова – 1 бр., съдия Мариета Спасова – 1 бр.  

В посочения брой неприключени стари производства, не са включени 1 бр. 

спрени производства – Гр.д.№523/2004 г. – съдия докладчи Пенка Йорданова и 1 бр. 

делбено дело в архив.: гр. дело № 591//2010 г.- съдия докладчик Мариета Спасова, 

внесено в архив на 29.06.2011г. 

Проверката установи следното: 

Гр.дело № 1158/2010 г. е описано при делата с постановени определения за 

отмяна на хода по същество. Същото е за делба на прекратена СИО, с определен 

съгласно протокол от 19.11.2010 г. докладчик П.Йорданова. С решение № 

151/28.10.2011 г. делбата е допусната, като същото е потвърдено с решение № 

98/20.04.2012г. на въззивния съд. С протокол за случайно разпределение от 

13.07.2012г., поради продължителен отпуск за гледане на дете на съдия Йорданова, 

делото е преразпределено на доклад на съдия М.Спасова. С определение от 

19.07.2013г., във връзка с молба от пълномощника на ищеца, счетена за основателна, 

съдът повторно е отменил определението с даден ход на делото по същество и е 

насрочил о.с.з. за 23.09.2013г. Съгласно заповед №РД-06-184/15.08.2013 г., делото 

отново е преразпределено и към момента е на доклад на съдия Пенка Йорданова, 

провела с.з. по време на извършването на проверката. Видно от изготвения протокол 

от с.з., е последвало отлагането му за 23.10.2013г. – по искане на страните, заявили 

желанието си да положат усилия за доброволно уреждане на спора; 
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Гр.дело № 645/2011 г. е образувано на 26.07.2011г., по искова молба от П.Х.М. 

срещу Й.Х.Д., за делба, с искане за намаляване на дарение, разпределено, видно от 

извлечение от протокол за случаен избор от 26.07.2011г., на доклад на съдия 

П.Йорданова. С определение по чл. 140, ал. 1 и 3 ГПК от 20.09.2011 г., са допуснати 

доказателствата и делото е насрочено в о.с.з. за 26.10.2011г., от която дата е 

отложено за 14.11.2011 г., когато е допусната съдебно-оценъчна експертиза. В 

следващото с.з., проведено на 08.12.2011г., съдебното дирене е приключено. С 

решение № 1 от 03.01.2012г. делбата е допусната, с уважаване  на искането за 

намаляване на дарственото разпореждане. Съдебният акт е потвърден с решение № 

226/18.06.2012г. на ОС В.Търново, а съгласно определение № 274/23.05.2013г. ВКС 

не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Съгласно протокол за 

избор на докладчик от 28.05.2013г., поради продължителен отпуск за отглеждане на 

дете, делото е било с докладчик съдия М.Спасова. С определение от 28.05.2013г. е 

насрочено о.с.з. за 26.06.2013г., като е допусната СТЕ, с определени задача, вещо 

лице и размер на депозит. Заседанието е отложено при неизготвена експертиза 

поради невнесен от ответницата депозит. Последвало е изменение на определението 

в частта му за внасяне на депозита и делото е насрочено за 11.09.2013г., когато 

своевременно изготвената експертиза е депозирана, заключението е прието и е 

приключено съдебното дирене, като делото отново е с докладчик съдия П.Йорданова. 

Към момента на проверката тече срок за изготвяне на решението по извършването на 

делбата; 

Гр.д. № 849/2009г. – облигационен иск с правно основание чл. 55 ЗЗД против 

община Свищов, е образувано с разпореждане от 29.09.2009г.,  по постъпила 

предходния ден искова молба от Г.Ц.М от гр. Свищов, с определен, видно от 

положения печат докладчик съдия М.Спасова. След дадени указания с разпореждане 

по чл. 131 ГПК, от ответната страна е депозиран отговор на 02.11.2009 г., с 

приложени доказателства. С определение от 04.11.2009 г. производството по делото е 

спряно, поради преюдициалност на спора от решаването на гр.д. № 786/2009г.по 

описа на съда. За периода на спирането са правени периодични справки за 

движението на преюдициалното производство пред ОС В.Търново и ВКС. След като 

на 22.11.2012г. решението по гр.д. № 786/09г. е влязло в сила, с определение на 

съдия Спасова от 30.11.2012г. разглеждането на спора е възобновено, с допускане на 

ССчЕ. Насроченото за 28.01.2013г. о.с.з. е било отложено поради заболяване на 

ищеца, с определена дата за следващо заседание 11.03.2013г., в което е направен (и 

уважен) отвод на съдия Спасова, с мотива, че е предубедена по спора, след като е 

постановила решението по преюдициалното дело. С протокол за избор на нов 

докладчик от 11.03.2013 г. е определена съдия Диана Радева, насрочила с 

разпореждане от 12.03.2013г. о.с.з. за 19.04.2013г. – отложено при невъзможност за 

явяване на ищеца и пълномощника му, ангажирани съответно с предизборна 

кампания и участие по друго дело в друг съд, за 20.05.2013г. В това заседание е 

допуснато изменение на иска, копие от което е връчено на ответната страна за 

отговор в едномесечен срок, депозиран по делото на 20.06.2013г. С определение от 

25.06.2013г. са допуснати доказателства, изискано е за прилагане преюдициалното 
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дело и е насрочено о.с.з. на 16.09.2013г., когато е допусната съдебно-икономическа 

експертиза, приети са редица доказателства и е насрочено с.з. за  21.10.2013г. 

  
СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА към 23.09.2013г. 

 

Общ брой - 5 бр. спрени граждански производства, в т.ч. от съдия Теодора 

Стоянова - 1 бр., от съдия Пенка Йорданова – 2 бр.,  от съдия Диана Радева - 1 бр., от 

съдия Ивайло Йорданов - 1 бр. Проверката установи: 

 

Гр.д. № 523/2004 г., образувано на 19.11.2004 г., по постъпила в съда на същата 

дата искова молба от двама ищци-ФЛ, срещу ЕТ с правно основание на исковете: чл. 

59 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД, обезщетение за ползване на част от недвижим имот и лихви с 

размер общо  636 лева/546 лв. главница и 90 лв. лихви/. Последователно на доклада 

на П.Йорданова и Д.Радева. Първото с.з. е било насрочено на 12.01.2005 г. 

Производството се движи по отменения ГПК. В о.с.з., във връзка с направено от 

процесуалния представител на ответника възражение по редовността на исковата 

молба, съдът не е дал ход на делото, оставил е без движение исковата молба като 

нередовна и е дал указания за отстраняване на констатираните нередовности в срок. 

След поправяне на исковата молба с молба от 20.01.2005 г., съдът на 21.01.2005 г. е 

насрочил отново делото за първо о.с.з. на 01.03.2005г., когато ход на делото е даден. 

Проведени са пет съдебни заседания за събиране на доказателствата, вкл. съдебно-

техническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза, като две заседания са 

отложени във връзка с приемане на заключенията – неизготвени или непредставени в 

срок. В о.с.з. на 14.04.2006 г. са приети двете заключения по експертизите и писмени 

доказателства. Производството е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „а” ГПК/отм./ 

– по взаимно съгласие на страните. С определение от з.з. на 25.09.2006 г. същото е 

възобновено и делото е насрочено за 26.10.2006 г., когато по искане на ответника е 

спряно на основание на чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК до приключване на  АХД № 

268/2006 г. по описа на ВТОС. Справка по движението на преюдициалното дело е 

поискана на 08.02.2007г. и отговор е получен на 13.02.2007 г., според който  АХД № 

268/06 г. по описа на ВТОС е в процедура по размяна на жалба и предстои 

изпращането му във ВАС по компетентност. Съобщения относно запитване по 

движение на преюдициалното дело няколкократно са изпратени и връчени и на 

страните. С молба от 21.04.2008 г. от процесуалния представител на ищците е 

представено незаверено копие от решение № 491 от 03.01.2008 г. по адм.дело № 

268/2006 г. по описа на ВТОС. В молбата се твърди, че ищцата Ц.К.С. е починала, 

както и че в РС Свищов се води гр.д. № 194/2006 г., касаещо спор за материално 

право относно поземления имот, за част от който се търси обезщетението за 

ползване. Съдът е разпоредил на 29.04.2008г. да бъдат представени акт за смърт на 

ищцата и заверено копие от влязлото в сила решение на ВТОС. С молба от 

16.05.2008 г. разпореждането на съда е изпълнено, като е представено и 

удостоверение за наследници на починалата ищца. С определение от з.з. на 
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20.05.2008 г. производството по делото е възобновено и  е насрочено о.с.з. на 

03.07.2008 г., когато като ищци са конституирани правоприемниците на починалата 

страна, даден е ход на делото и производството пак е спряно на основание чл. 182, 

ал. 1, б. „г” ГПК/отм./ - до влизане в сила на решението по гр.д. № 194/2006 г. по 

описа на РС – Свищов. Първата писмена справка по движение на преюдициалното 

дело е направена с писмо № 247/2011 г. и от постъпилия отговор е видно, че на 

25.11.2010 г. решение № 214 по гр.д. № 194/2006г. е постановено, обжалвано, 

постъпил е отговор по въззивната жалба и е изпратено на 15.03.2011 г. във ВТОС. От 

ВТОС справка е поискана на 01.02.2012 г. Според отговор от 06.02.2012 г.,  в.гр.д. № 

349/2011 г. по описа на ВТОС, на 16.08.2011 г. е изпратено по компетентност на ВКС 

и не е връщано. Следва ново искане за справка до ВТОС от 15.03.2012 г., след което 

периодично са правени справки на сайта на ВКС по движението на гр.д. № 873/2011 

г. по описа на ВКС, ГК, Първо гражданско отделение, допуснато до касационно 

обжалване с определение № 740/10.09.2012 г. Последната справка е от 23.08.2013 г. и 

според нея няма постановен съдебен акт по делото, обявено за решаване на 

03.12.2012 г.;  

Гр.д. № 755/2012 г. - на доклад на съдия Диана Радева. Образувано е на 

15.10.2012 г. по постъпила на 12.10.2012г. искова молба вх. № 4305, предявен е иск 

за отмяна на дарение –чл. 227, б.”в” ЗЗД. Исковата молба е вписана на 12.10.2012 г. С 

разпореждане от з.з. на 17.10.2012 г. е оставена без движение и на ищцата е указано в 

едноседмичен срок от съобщението да довнесе дължима д.т. в размер на 16.63 лева и 

представи доказателства за внасянето, както и да конкретизира петитума на иска 

съобразно обстоятелствената част. Разпореждането е изпълнено с молба от 

06.11.2012 г. На 07.11.2012 г. съдията-докладчик е разпоредил връчване на 

ответниците на преписи от исковата молба с приложенията, с подробни указания за 

писмен отговор и последиците от неподаването му. Съобщенията са връчени на 

13.11.2012 г. Писмен отговор е постъпил от ответника Н.В.П. на 15.12.2012 г., с 

приложени доказателства. С определение от з.з. на 20.12.2012 г., на основание чл. 

140, ал. 1 и ал. 3 ГПК, съдът е насрочил първото о.с.з. на 31.01.2013 г. На 21.01.2013 

г. с молба от процесуалния представител на ответника Н.В.П. е поискал  отлагане на 

делото, поради пътуване извън страната. На 28.01.2013 г. ищцата е заявила 

съгласието си за отлагане на делото по искането на ответната страна. В о.с.з. на 

31.01.2013 г. страните не са се явили, съдът не е дал ход на делото и го е отложил за 

12.03.2013 г., когато производството е спряно по взаимно съгласие – чл. 229, ал. 1, т. 

1 ГПК. На 17.06.2013 г., на основание чл. 230, ал. 3 ГПК съдът е  възобновил 

производството и  е  насрочил о.с.з. на 09.09.2013 г., когато е даден ход делото и то 

отново е спряно, но този път на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване с 

влязло в сила решение на гр.д. № 1158/2010 г. по описа на РС – Свищов. Разпоредено 

е делото да се докладва ежемесечно от служба „Деловодство”, с оглед проследяване 

движението на преюдициалното дело и предприемане на съответните процесуални 

действия; 

Гр.д. № 4/2013 г. е образувано на 02.01.2013 г., със съдия-докладчик Теодора 

Стоянова, по искова молба вх. № 17/02.01.2013 г. с предявени кумулативно свързани 
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искове с правно основание чл. 109 ЗС. С разпореждане от з.з. на 04.01.2013 г. съдия 

М. Спасова е  оставила без движение ИМ и е указала в срок да бъде внесена 

дължимата д.т. и представен документ за извършеното по сметка на РС –Свищов 

плащане. След изпълнение, с разпореждане от з.з. на 10.01.2013 г. съдията-докладчик 

е открил процедурата по размяна на книжата по чл. 131 ГПК. Съобщенията са 

редовно връчени и в срок, на 13.02.2013 г. от ответниците е постъпил писмен 

отговор. С определение от з.з. на 18.02.2013 г., на основание чл. 140, ал. 1 и ал. 3 

ГПК, съдията - докладчик е насрочил делото в о.с.з. на 26.03.2013 г., когато  му е 

даден ход, но поради непризоваване на в.л. по допуснатата експертиза, за която не 

бил внесен депозита, е отложено. В с.з. на 09.05.2013 г., след приемане на 

заключението на в.л. и представените писмени доказателства, съдът е спрял 

производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК и е разпоредил докладването му 

след изтичане на шестмесечния срок; 

Гр.д. № 118/2013 г. – на доклад на съдия Ивайло Димитров, образувано на 

18.02.2013 г. по постъпила на 15.02.2013 г. искова молба вх. № 722. Предявен е  иск 

за делба на съсобствени недвижими имоти. С разпореждане от з.з. на 19.02.2013 г. 

съдията-докладчик  е дал възможност на ищците в едноседмичен срок от получаване 

на съобщението да впишат исковата молба, което е изпълнено на 05.03.2013 г. и 

съдът е уведомен с молба на 06.03.2013г. На 07.03.2013 г. съдът е открил 

процедурата по размяна на книжата – чл. 131 ГПК. Съобщението е редовно връчено 

на ответника и писменият отговор е постъпил в срок, на 15.04.2013 г. С определение 

от з.з. на 16.04.2013 г., по чл. 140 ГПК, делото е насрочено в о.с.з. на 21.05.2013 г., 

когато е даден ход, изслушани са страните, съдът е докладвал делото, докладът е 

приет без възражения на страните, приети са писмените доказателства и поради 

липса на други доказателствени искания, съдът е приключил съдебното дирене и е 

дал ход на устните състезания, обявил е, че ще се произнесе с решение в срок до 

21.06.2013 г. С решение № 90 от 29.05.2013 г. е допуснто извършването на съдебната 

делба. С определение № 269 от з.з. на 02.07.2013 г. съдът е насрочил първото о.с.з. 

след влизане в сила на решението по допускане на делбата за 12.09.2013 г. След 

получаване на призовките, страните са подали молби, че са в преговори за постигане 

на доброволна делба и заявяват искането и съгласието си за спиране на 

производството. С определение от з.з. на 01.08.2013 г. съдът е спрял производството 

по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Страните са предупредени за 

последиците от неподаване на молба за възобновяване в шестмесечния срок, за 

изтичане на който се следи служебно; 

Гр.д. № 192/2013 г. е образувано на 12.03.2013 г., по постъпила на 11.03.2013 г. 

искова молба  вх. № 1130, за развод, с правно основание чл. 49 СК. Съдия-докладчик 

Мариета Спасова. С разпореждане от з.з. на 13.03.2013 г. е открита процедурата по 

размяна на книжата – чл. 131 ГПК. След изтичане на срока за отговор-непостъпил, с 

определението по чл. 140 ГПК, съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 

28.05.2013 г. и е изискал от ДСП – гр. Свищов социален доклад относно 

непълнолетното дете,  с посочване на условията за отглеждането му при всеки от 

родителите, родителския капацитет и подкрепящата среда. Социалният доклад е 
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постъпил в съда на 23.05.2013 г. В с.з. на 28.05.2013 г. съдът е дал ход на делото, 

страните са поискали срок за изготвяне на споразумение с цел прекратяване на брака 

по взаимно съгласие и делото е отложено за 17.06.2013 г., когато производството е 

спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На страните са разяснени последиците 

от неподаване на искане за възобновяване на производството в шестмесечния срок. 

От проверените 5 спрени производства е видно, че три са образувани през 2013 

г. и са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, по взаимно съгласие на страните. 

По нито едно от тях шестмесечният срок, в който някоя от страните може да поиска 

възобновяване, не е изтекъл. За срока се следи служебно, по нареждане на съдията-

докладчик. По  двете спрени, на основание чл. 229, ал.1, т. 4 ГПК, респ. чл. 182, ал. 1, 

б. „г” ГПК /отм./ граждански дела се правят периодично справки по движение на 

преюдициалното дело.  

 

 

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; 

Общ брой – 83 бр.   

2011 г. – 38  бр., в т.ч. съдия Теодора Стоянова - 8 бр., съдия Пенка Йорданова -

12 бр., съдия Диана Радева -5 бр., съдия Мариета Спасова- 3 бр., съдия Ивайло 

Йорданов -10 бр.  

2012 г. -  30 бр., в т.ч. съдия Теодора Стоянова - 4 бр., съдия Пенка Йорданова -1 

бр., съдия Диана Радева -7 бр., съдия Мариета Спасова- 6 бр., съдия Ивайло 

Йорданов -12 бр.  

2013 г. -  15 бр., в т.ч. съдия Теодора Стоянова  - 1 бр., съдия Пенка Йорданова - 

0 бр., съдия Диана Радева- 3 бр., съдия Мариета Спасова - 4 бр., съдия Ивайло 

Йорданов -7 бр.  

  

 

Б. по Закона за закрила на детето; 

Общ брой - 57 бр.  

2011 г. – 12  бр., в т.ч. съдия Теодора Стоянова - 1 бр., съдия Пенка Йорданова -3 

бр., съдия Диана Радева -3 бр., съдия Мариета Спасова- 1 бр., съдия Ивайло 

Йорданов -4 бр.  

2012 г. -  21 бр., в т.ч. съдия Теодора Стоянова - 0 бр., съдия Пенка Йорданова -3 

бр., съдия Диана Радева -7 бр., съдия Мариета Спасова- 9 бр., съдия Ивайло 

Йорданов -2 бр.  

2013 г. -  24 бр., в т.ч. съдия Теодора Стоянова  - 1 бр., съдия Пенка Йорданова - 

0 бр., съдия Диана Радева- 4 бр., съдия Мариета Спасова -9 бр., съдия Ивайло 

Йорданов - 10 бр.  
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В. по Закона за защита срещу домашното насилие. 

 Общ бр.  31 бр. 

2011 г. – 13  бр., в т.ч. съдия Теодора Стоянова - 0 бр., съдия Пенка Йорданова -3 

бр., съдия Диана Радева -3 бр., съдия Мариета Спасова- 1 бр., съдия Ивайло 

Йорданов - 6 бр.  

2012 г. -  13 бр. в т.ч. съдия Теодора Стоянова - 0 бр., съдия Пенка Йорданова -1 

бр., съдия Диана Радева -2 бр., съдия Мариета Спасова- 5 бр., съдия Ивайло 

Йорданов -5 бр.  

2013 г. -  5  бр. в т.ч. съдия Теодора Стоянова  - 2 бр. съдия, Пенка Йорданова - 0 

бр., съдия Диана Радева- 2 бр., съдия Мариета Спасова - 0 бр., съдия Ивайло 

Йорданов - 1 бр.  

Установено бе, че се спазва изискването по чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС –делата, 

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

жълт етикет. 

 

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 Т. Стоянова:  

гр. дело № 614/2011г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е изготвено на 

следващия ден след постъпване на молбата в съда. Определението за насрочване е 

постановено след изтичане срока за отговор, какъвто не е постъпил по делото. 

Спазен е триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК - делото е насрочено в о.с.з. на 

14.09.2011г. Компетентната Д”СП”, не е била уведомена за представяне на социален 

доклад или становище относно интересите на малолетното дете, съобразно 

разпоредбите на чл. 15 ЗЗДт. В протокола от о.с.з., проведено на 14.09.2011г., съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение в срок до 30.09.2011г. Не е посочен конкретно 

деня, в който съдът ще обяви решението си, съгласно чл. 315, ал.2 ГПК. Решението е 

постановено в двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, не е обжалвано и върху него е 

положен печат за издаден изпълнителен лист; 

гр. дело № 1115/2011г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден 

след образуване на делото. Първоначално, същото е било разпределено на съдия 

Радева, но второто открито съдебно заседание е председателствано от съдия 

Стоянова, която е обявила и решението. Разпореждането по чл. 131 ГПК е 

постановено ден след постъпване на исковата молба в съда, образуване и 

разпределение на делото. Ответникът е уведомен на 01.12.2011г., а отговорът е 

депозиран на 28.12.2011г. С определение от 05.01.2012г. съдът е изготвил доклад по 

делото, допуснал е двама свидетели на ответника при довеждане и представените 

доказателства и е насрочил делото в о.с.з. на 23.01.2013г., при спазване на 

триседмичния срок по чл. чл. 312, ал.1,т.1 ГПК.  Компетентната Д”СП” не е била 

уведомена, съобразно изискването на чл. 15, ал.6 ЗЗДт, въпреки, че искът е за 

изменение на издръжка на непълнолетно дете. В протокола от проведеното о.с.з. е 

посочено, че решението ще бъде постановено до 05.03.2012г. и на същата дата е 
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обявен съдебния акт. Спазен е двуседмичния срок по чл. 316 ГПК. След проверка на 

делото по реда на инстанционния контрол, ОС е потвърдил решението на 

първоинстанционния съд. По делото се съдържа разпореждане на издаване на 

изпълнителен лист. Видно от направеното отбелязване, същият е издаден и получен 

от ищеца, но върху решението не е положен печат; 

- на доклад на съдия М. Спасова:  

гр. дело № 1026/2011г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден 

след подаване на исковата молба, образуване и разпределение на делото. 

Компетентната Д”СП” по постоянния и настоящ адрес на малолетното дете не е била 

уведомена за представяне на становище или социален доклад, според изискването по 

чл. 15 ЗЗДт. На 09.12.2011г. е постъпил отговор на ответника, уведомен на 

17.11.2011г. и с определение от 21.12.2011г. делото е насрочено в о.с.з. на 

10.01.2012г., при спазване на триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Устните 

състезания са приключени в първото насрочено о.с.з. и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 23.01.2012г., съобразно чл. 315, ал.2 ГПК. Решението е 

постановено преди посочената дата, при спазване на срока по чл. 316 ГПК и върху 

него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист;  

гр. дело № 98/2011г. – иск по чл. 344, ал.1 КТ. Делото е образувано и 

разпределено в деня на постъпване на исковата молба в съда – на 04.02.2011г., а 

разпореждането по чл. 131 ГПК за отговор от ответника е постановено на 

08.02.2011г. – не е спазено стриктно изискването по чл. 311 ГПК. Ответникът е 

уведомен на 10.02.2011г., а отговорът е постъпил по делото на 01.03.2011г. С 

определение от 14.03.2011г. (с отклонение от няколко дни спрямо изискването по чл. 

312, ал.1 ГПК) съдът е насрочил делото в о.с.з. на 30.03.2011г., когато е обявил 

устните състезания за приключени и ще се произнесе с решение на 12.04.2011г., 

съобразно чл. 315, ал.2 ГПК. Срокът е спазен и решението е постановено на 

посочената дата, съгласно разпоредбата на чл. 316 ГПК. След проверка на делото по 

реда на инстанционния контрол – пред ОС и ВКС, решението на РС-Свищов, с което 

съдът е признал уволнението за незаконно, е влязло в сила и върху него е положен 

печат за издаден изпълнителен лист; 

- на доклад на съдия И. Йорданов:  

гр. дело № 1125/2011г. – Разпореждането от 29.11.2011г. по чл. 131 ГПК е 

постановено ден след подаване на исковата молба, образуване на делото и 

разпределението му. Съобщението е получено на 01.12.2011г., а отговорът е 

депозиран по делото на 29.12.2011г. С определение от 05.01.2012г., (не е спазено 

стриктно изискването по чл. 312,ал.1 ГПК), съдът е съобщил доклада по делото, 

„приел” е представените с исковата молба и с отговора писмени доказателства, 

допуснал е до разпит свидетели и е насрочил делото в о.с.з. на 24.01.2012г., при 

спазване на триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Устните състезания са 

приключили във второто о.с.з., когато съдът е обавил, че ще постанови решението си 

на 10.02.2013г. Спазени са изискванията по чл. 315 и чл. 316 ГПК. След проверка на 

делото по реда на инстанционния контрол, решението на първоинстанционния съд е 

влязло в сила и върху него е положен печат за издаден изпълнителен лист; 
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гр. дело № 278/2011г. – С разпореждане по чл. 131 ГПК, постановено ден след 

образуване и разпределение на делото, съдът е наредил препис от исковата молба с 

доказателствата да се изпрати на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 

ответника на 21.04.2011г., а отговорът е постъпил по делото на 12.05.2011г. С 

определение от 26.05.2011г., съдът е докладвал делото, „приел” е представените 

посмени доказателства и е насрочил делото в о.с.з. на 15.06.2011г., съобразно 

разпоредбата на чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Устните състезания са приключили във 

второто о.с.з., когато съдът е обавил, че ще постанови решението си на 30.06.2011г. 

Спазени са изискванията по чл. 315 и чл. 316 ГПК. След проверка на делото по реда 

на инстанционния контрол пред ОС-Велико Търново, който е отменил решението на 

първоинстанционния съд и вместо него е постановил друго, съдът с разпореждане от 

08.12.2011г. е наредил да се издаде изпълнителен лист, който видно от положен 

печат върху разпореждането, е издаден на 09.12.2011г. Компетентната Д”СП” не е 

била уведомена, според чл. 15 ЗЗДт; 

- на доклад на съдия Д. Радева:  

гр. дело № 175/2011г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 

28.02.2011г., а исковата молба е подадена в съда и делото е образувано и 

разпределено на 25.02.2011г. - ден след подаване на исковата молба, образуване и 

разпределение на делото. Компетентната Д”СП” по постоянния и настоящ адрес на 

малолетното дете не е била уведомена за представяне на становище или социален 

доклад, според изискването по чл. 15 ЗЗДт. Ответникът е уведомен на 11.03.2011г., 

доклад не е постъпил по делото и с определение от 12.04.2011г. съдът е насрочил 

о.с.з. на 03.05.2011г., при спазване на триседмичния срок по чл. 312,л.1,т.1 ГПК, 

допуснал е представените доказателства, както и двама свидетели за разпит при 

довеждане. Отделно от определението за насрочване, се съдържа Доклад по делото 

от 12.04.2011г. Устните състезания са приключени в първото насрочено о.с.з. и съдът 

е обявил, че ще се произнесе с решение до 19.05.2011г. Решението е постановено 

преди посочената дата, при спазване на срока по чл. 316 ГПК и върху него е 

направено отбелязване за издаден изпълнителен лист;  

гр. дело № 719/2011г. – иск по чл. 344, ал.1 КТ. Делото е образувано и 

разпределено в деня на постъпване на исковата молба в съда – на 17.08.2011г., а 

разпореждането по чл. 131 ГПК за отговор от ответника е постановено на 

02.09.2011г., след отстраняване на нередовностите по исковата молба, оставена 

първоначално без движение с разпореждане от 18.08.2011г. Ответникът е уведомен 

на 08.09.2011г., а отговорът е постъпил на 21.09.2011г. С определение от 12.10.2011г. 

съдът е насрочил делото на 02.11.2011г., при спазване на триседмичния срок по чл. 

312, ал.1, т.1 ГПК и е допуснал представените доказателства. Отделно от 

определението за насрочване, по делото се съдържа Доклад от същата дата – 

12.10.2011г. Устните състезания са приключени в първото насрочено о.с.з. (на 

02.11.2011г.) и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 17.11.2011г. 

Решението е постановено след посочената дата – на 22.11.2011г., при спазване на 

срока по чл. 316 ГПК; 

- на доклад на съдия П. Йорданова:  
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гр. дело № 13/2011г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 

10.01.2011г. – в дена на подаване на исковата молба в съда, образуване и 

разпределение на делото, според изискването по чл. 311 ГПК. Компетентната Д”СП” 

по постоянния и настоящ адрес на трите малолетни деца не е била уведомена за 

представяне на становище или социален доклад, според изискването по чл. 15 ЗЗДт. 

Ответникът е уведомен на 18.013.2011г., отговор не е постъпил и с определение от 

21.02.04.2011г. съдът е насрочил о.с.з. на 10.03.2011г., при спазване на триседмичния 

срок по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК, допуснал е представените доказателства. Отделно от 

определението по чл. 140 ГПК за насрочване на делото, съдът е съобщил доклада на 

страните, на същата дата – 21.02.2011г. Устните състезания са приключени в първото 

насрочено о.с.з. и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 24.03.2011г. 

Решението е постановено ден преди посочената дата, при спазване на срока по чл. 

316 ГПК и върху него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист;  

гр. дело № 202/2011г. – иск по чл. 344, ал.1 КТ. Делото е образувано и 

разпределено в деня на постъпване на исковата молба в съда – на 02.02.2011г., на 

която дата е постановено и разпореждането по чл. 131 ГПК. Ответникът е уведомен 

на 09.03.2011г., а отговорът е постъпил на 08.04.2011г. С определение от 12.04.2011г. 

съдът е насрочил о.с.з. на 02.05.2011г., при спазване на триседмичния срок по чл. 

312, ал.1, т.1 ГПК и е допуснал представените доказателства. По делото се съдържа 

(отделно от определението за насрочване) Доклад от същата дата – 12.04.2011г. 

Устните състезания са приключени в първото насрочено о.с.з. (на 02.05.2011г.) и 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 16.05.2011г., съобразно изискването 

по чл. 315 ГПК. Решението е постановено преди посочената дата – на 10.05.2011г., 

при спазване на срока по чл. 316 ГПК и върху него е направено отбелязване за 

издаден изпълнителен лист;  

 

От извършената проверка, може да се направят следните изводи: 

Спазват се изискванията по чл. 311, ал.1 от ГПК, за разглеждане на исковата 

молба в деня на постъпването й, с минимални отклонения от ден, два. Съдът е 

извършвал проверка своевременно. По разпореждане на съдията-докладчик, исковите 

молби са изпращани на ответниците за отговор в едномесечен срок, на основание чл. 

131 ГПК. 

С определение за насрочване, съдиите са се произнасяли до няколко дни след 

изтичане срока за отговор. Постановявали са определения за насрочване на делата в 

първо о.с.з. (за разлика от други съдилища, където констатираната практика е 

различна - определения и разпореждания). С акта за насрочване на делото, съдиите 

са съобщавали доклада на страните, който по част от проверените дела е отделно от 

определението за насрочване. 

Нееднаква практика бе установена по отношение на доказателствата, 

представени с исковата молба - някои съдии „приемат” доказателствата с 

определението за насрочване на делото. Повечето от съдиите се произнасят по 

допустимостта им, или „допускат” представените доказателства.  
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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 о.с.з. Съдът в 

повечето от проверените дела е спазвал чл. 315, ал.2 ГПК, като е посочвал ден, в 

който ще обяви решението си или „до” определена дата. Двуседмичният срок по чл. 

316 ГПК, за постановяване на съдебния акт, е спазван по всички от проверените 

дела. По повечето дела са издадени и изпълнителни листове, за което е направено 

отбелязване върху постановените решения, с едно изключение. 

  

Констатирано бе, че по дела образувани по искови молби за издръжки на деца,  

Д”СП” по техния постоянен и настоящ адрес, не е била призовавана. Въпреки, че са 

засегнати права и интереси на малолетни деца и непълнолетни деца,  компетентната 

Д”СП” не е била уведомена за становище или социален доклад. Не се установи 

навършилите 10-годишна възраст деца да са изслушани в присъствието на социален 

работник, според изискването на чл. 15 ЗЗДт.  

Необходимо 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, за което ще бъдат направени 

съответните препоръки. 

 

Б. по Закона за закрила на детето; 

 

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

- гр.дело № 494/2013г. (решението е постановено в десетдневен срок),  гр. дело 

№ 516/2012г. (решението е постановено в същия ден, когато в о.с.з. е приключило 

съдебното дирене), и двете на доклад на съдия Т. Стоянова; 

- гр.дело № 196/2013г. (решението е постановено в четиридневен срок), гр. 

дело № 250/2013г. (решението е постановано в двудневен срок) , и двете на доклад 

на съдия М.Спасова; 

- гр. дело № 39/2012г. (решението е постановено в 14-дневен срок), гр. дело № 

78/2012г. (решението е постановено в четиридневен срок), и двете на доклад на 

съдия Д. Радева; 

- гр. дело № 1052/2010г. (решението е постановено в 18- дневен срок), гр. дело 

№ 108/2012 (решението е постановено в еднодневен срок), и двете на доклад на 

съдия П. Йорданова; 

- гр. дело № 305/2013г. (решението е постановено в същия ден, когато в о.с.з. е 

приключило съдебното дирене), гр. дело № 476/2012г. (решението е постановано в 

13-дневен срок) , и двете на доклад на съдия И. Йорданов. 

 

При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДт, не бяха установени 

пропуски и нарушения на производството. Към делата са приложени протоколи за 

случаен избор на съответното дело, подписани от разпределящия съдия. 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 
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специализирана институция и се произнася в едномесечен срок с решение, което се 

обявява на страните и се изпълнява незабавно. Всички решения са постановени 

преди изтичане на едномесечния срок, като по някои от делата, решенията са 

постановени в същия ден, когато съдът е приключил съдебното дирене и е обявил, 

ще се се произнесе с решение до определена дата. 

Констатираната отлична практика на съдиите от РС-Свищов за предсрочно 

постановяване на съдебните актове следва да бъде подчертана и поощрена. Въпреки, 

че по тях липсва фактическа и правна сложност, то следва да се отчете социалният 

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 № 340/2013г. (производството е прекратено с протоколно определение 

от 01.07.2013г., поради оттегляне на молбата), гр. дело № 509/2013г. 

(производството е прекратено с протоколно определение от 16.08.2013г. и е 

одобрено споразумение между страните), на доклад на съдия Т. Стоянова; 

- гр.дело № 185/2012г., гр. дело № 538/2011г., на доклад на съдия М.Спасова; 

- гр. дело № 54/2011г., гр. дело № 735/2011г., на доклад на съдия Д. Радева; 

- гр. дело № 785/2011г., гр. дело № 62/2012, на доклад на съдия П.Йорданова; 

- гр. дело № 592/2011г., гр. дело № 718/2012г., на доклад на съдия И. 

Йорданов. 

 

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 насрочено в 17, 20 дневен срок (гр.дело № 718/2012г. и гр. дело № 

62/2012г.).  

Видно от проверените дела, молбите не съдържат данни за пряка и 

непосредствена последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, 

поради което съдът не е издавал заповеди за незабавна защита, на основание чл. 18, 

ал.1 от ЗЗДН. 

Констатирано бе, че е била уведомявана компетентната Д”СП” за представяне 

на становище (гр.дело № 538/2011г.).  

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 част от делата е извършен инстанционен контрол: по подадена въззивна жалба 

срещу решението на първоинстанционния съд, ОС – Велико Търново е потвърдил 

решението на РС-Свищов по гр. дело № 583/2011г. 
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ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 

Общо за периода, съгласно изготвената справка, тези дела са 10, като 7 бр. 

съдебни актове са постановени през 2011г., един – през 2012г. и 3 бр. за 2013г., а по 

гр. д. № 1158/2010 г. ходът по същество е отменян два пъти - на 26.11.2012г. и на 

19.07.2013г. От тях по съдии – съдия М.Спасова е изготвила 8 бр.определения и 

съдия Д.Радева – 3 бр. за отмяна на хода по същество. 

Гр. дело № 687/2010 г. и гр. дело № 878/2012 г. не са проверени, тъй като са 

изпратени на ОС-Велико Търново по въззивна и частна жалби. От компютърните им 

извлечения е видно, че по първото дело съдът е отменил хода, с цел отстраняване на 

нередовности по исковата молба  и конкретизиране на петитума й,  а по второто дело 

това се е наложило, поради постановяването на прекратително определение. 

Оставащите осем дела: 

Гр. дело № 708/2010г. е образувано на 06.07.2010г., след прекратително 

определение № 253 от 15.05.2010 г. на ОС В.Търново и изпращането на делото по 

подсъдност на РС-Свищов, с оглед размера на данъчната оценка на имота, предмет 

на предварителния договор, чието обявяване за окончателен се иска по реда на чл. 

19, ал. 3 ЗЗД. С протокол от тази дата делото е разпределено на доклад на съдия 

Мариета Спасова. С разпореждане от 09.07.2010 г. са дадени подробни указания към 

ответника. Отговор е получен на 13.08.2010 г., след което, с определение от 

17.08.2010 г. е насрочено о.с.з. за 24.09.2010 г. По уважена молба на управителя на 

ответното дружество заседанието е отложено за 14.10.2010 г., когато са изразени 

становищата на страните, приети са доказателства, дадени са указания на ищеца да 

докаже, че са налице предпоставките за прехвърляне на собствеността, открито е 

производство по оспорване съдържанието на анекс, задължен е ответникът да 

удостовери твърдяното изменение на първоначалния проект и пр., като о.с.з. е 

определено за 18.11.2010г. В последното е назначена експертиза с конкретизирани 

задачи и определено вещо лице от гр. В.Търново, а делото е отложено за 15.12.2010 г. 

На 11.12.2010 г. от експерта е депозирана молба за замяната му, поради 

невъзможност да изпълни задачата (с оглед отсъствие от страната – уважена) и 

заключение е депозирано и прието в с.з. от 02.02.2011г., в което, без възражения на 

страните е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение до 02.03.2011г. С определение от 21.02.2011г. определението е отменено и 

исковата молба е оставена без движение, с указания към ответника в едноседмичен 

срок да представи скица на процесния недвижим имот от СГКК-гр.В.Търново, с 

оглед влезлия в сила, към датата на подаване на исковата молба, кадастрален план на 

гр. Свищов, както и да се индивидуализира имота с неговия идентификатор. С оглед 

нарочни молби и данни за ненанасянето на втори и трети етажи от имота, с 

определения от 28.02.2011г. и 04.04.2011г. срокът за изпълнение е удължаван, 

издадени са поисканите съдебни удостоверения. Указанията са изпълнени с молба от 

27.05.2011г. и съдът, с разпореждане от същата дата е насрочил о.с.з. за 21.06.2011г., 

когато са приключени устните състезания. Решение № 110, с което  искът е уважен, е 

постановено на 15.07.2011г., потвърдено от въззивната инстанция изцяло с решение  
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№ 504 от 22.12.2011 г.С разпореждане от 16.05.2012 г., на основание чл. 404, т.1 , вр. 

чл. 406, ал. 1 ГПК, е разпоредено издаването на  изпълнителен лист; 

Гр. дело № 991/2010г. е образувано на 01.10.2010г., по искова молба на банка 

срещу В.Г.К. от гр. Свищов, в качеството му на поръчител по договор за кредит на 

Н.Й.И, подадена на основание чл. 422, вр. чл. 415 ГПК – установителен иск по повод 

постъпило възражение срещу издадена заповед за изпълнение на парично 

задължение. С протокол от тази дата делото е разпределено на доклад на съдия 

М.Спасова. След определение по чл. 131 ГПК, получен отговор, депозиран насрещен 

иск с уточнителна молба, с определение от 26.11.2010 г. съдът е приел същия за 

недопустим, оставил е без уважение претенцията за съвместно разглеждане, 

допуснал е назначаването на ССчЕ и е конституирал Н.Й.И като трето лице – 

помагач на ответника, като е разпоредил да се връчат на същата преписи от исковата 

молба от отговора и допълнителната молба на ответника. О.с.з. е насрочено за 

22.12.2010 г., отложено поради нередовното призоваване на трето лице – помагач. По 

тази причина е отложено и заседанието от 08.02.2011г., а в с.з. на 10.03.2011г. 

страната е счетена за редовно призована по реда на чл. 47 ГПК и е даден ход на 

делото, прието е заключението и доказателствата и устните състезания са 

приключени, с обявяването, че съдът ще се произнесе с решение до 10.04.2011г. На 

08.04.2011г. е постановено определение № 168, с което, на основание чл. 253 ГПК, 

ходът по същество е отменен, разпоредено е копие от исковата молба, отговора на 

ответника и приложенията към тях да се изпратят на третото лице – помагач, като му 

е даден едномесечен срок за писмен отговор. В отговор на съобщенията е отбелязано, 

че лицето е извън страната, друг желаещ да получи книжата не се е явил, залепвано е 

съобщение и на 18.05.2011 г. съдът е изготвил разпореждане лицето да се счита  

редовно уведомено, като след месечен срок делото да се докладва отново. С 

определение от 21.06.2011г., отчитайки, че отговор от третото лице-помагач не е 

постъпил, е насрочено о.с.з. за 12.07.2011 г., когато заседанието отново е отложено 

поради „платен отпуск на процесуалния представител на ищеца” (банка), счетена за 

основателна причина за неявяване. Съдебното дирене е приключено на 12.09.2011г., 

а решение № 134/27.09.2011г., като неоспорено е влязло в сила;  

Гр. дело № 23/2011г. е образувано на 14.01.2011г., след прекратително 

определение от 11.10.2010 г. на РС-София, за изпращането на делото по подсъдност 

на РС-Свищов, с оглед постъпили възражения за местна подсъдност по обективно 

кумулативно съединените искове с основание чл. 79, ал. 1 и чл. 92, ал. 1 ЗЗД. С 

протокол от 14.01.2011г. делото, получено на тази дата в РС-Свищов, е разпределено 

на доклад на съдия Мариета Спасова. С разпореждане от 17.01.2011 г. е насрочено 

о.с.з. за 22.02.2011 г., като е назначена ССчЕ, отложено поради нередовно 

призоваване на ищцовата страна. В с.з. на 17.03.2011 г. съдебното дирене е 

приключено без възражение от страните, дадена е възможност за представяне на 

писмени бележки и е обявено, че съдът ще се произнесе с решение до 15.04.2011г. На 

28.03.2011 г. ответникът е депозирал молба с искане за отмяна на определението, с 

възражение, че претенцията не е конкретизирана - в коя част е насочена срещу 

търговското дружество и в коя – срещу физическото лице. В отговор, с определение 
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№ 167/08.04.2011 г. определението от 17.03.2011 г. е отменено, исковата молба е 

оставена без движение и са дадени указания към ищеца да конкретизира и уточни 

исканията си към ответниците;  

Гр. дело № 1062/2012г. е образувано на 12.12.2012г., след постъпила 

предходния ден искова молба от Е.А.Л. от гр. Свищов, против гражданин на 

Република Албания, с правно основание чл. 49 СК. С протокол от тази дата делото е 

разпределено на доклад на съдия М.Спасова. С разпореждане от 12.12.2012 г. са 

дадени подробни указания към ответника, с посочен постоянен адрес в гр. Свищов, 

като съобщението е получено от живеещо на адреса лице, със задължението да го 

предаде на адресата. Отговор в срока не получен,  затова и на 18.01.2013 г., съдът е 

насрочил о.с.з. за 18.02.2013 г., допуснал е до разпит свидетели, изискал е социален 

доклад в интерес на детето. В това заседание е приключено съдебното дирене, с 

разпита на две свидетелки и приобщен социален доклад. С определение от 28.02.2013 

г. съдебният акт за даден ход по същество е отменен, с мотив, позован на 

показанията на свидетелката Н.Е.Л. – майка на ищцата, която не била виждала 

ответника от 2005 г. /т.е не е била в състояние да му предаде съобщенията/, както и 

на факта, че ответникът не знае български език - затова и исковата молба е била 

оставена без движение, с конкретни указания към ищцата. След обявление в ДВ-к от 

29.03.2013 г., разпореждания от 16.04.2013 г.- за внасяне на депозит за особен 

представител, от 25.04.2013г. - за определяне на такъв, определение за назначаването 

му и определение за насрочване в о.с.з. на 23.09.2013г. пороците са били отстранени. 

Съгласно заповед № РД-06-184/15.08.2013 г., делото е преразпределено на доклад на 

съдия Пенка Йорданова, от адв. Пецов, като особен представител, е депозирана 

писмена защита. Към момента на проверката делото е обявено за решаване; 

Гр. дело № 1147/2010г. е образувано на 16.11.2010г., след постъпила в същия 

ден искова молба за делба на прекратена СИО, разпределено, видно от приложения 

протокол, на доклад на съдия Д.Радева. След изпълнение на изискванията на чл.131 

ГПК, без депозиран отговор на ответника, на основание чл. 140, ал. 1 и 3 ГПК, делото 

е насрочено в о.с.з. на 03.02.2011г., в което заседание устните състезания са обявени 

за приключени. С решение № 25 от 17.02.2011 г. делбата е допусната. С определение 

от 17.03.2011 г. е назначена оценъчна експертиза и делото е насрочено за 28.04.2011 

г., когато вещото лице е депозирало изготвеното заключение и е даден ход по 

същество, с декларирано от страните становище за постигната спогодба помежду им.  

Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 28.05.2011 г. С определение от 

18.05.2011г. определението с даден ход по същество е отменено, при данните за 

постигната спогодба и е насрочено заседание за 25.05.2011г., когато с протоколно 

определение същата е одобрена и производството е прекратено; 

За делба на прекратена СИО е и гр.дело № 1158/2010 г., с определен съгласно 

протокол от 19.11.2010 г. докладчик П.Йорданова. С решение № 151/28.10.2011 г. 

делбата е допусната, като същото е потвърдено с решение № 98/20.04.2012г. С 

протокол за случайно разпределение от 13.07.2012г., поради продължителен отпуск 

за гледане на дете на съдия Йорданова, делото е преразпределено на доклад на съдия 

М.Спасова. С определение от 13.07.2012 г. са предприети действията по 
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извършването на делбата, допусната е експертиза и е определено о.с.з. за 11.09.2012 

г., отложено с разпореждане от 11.09.2012г. при неизготвена експертиза, при 

отсъствие на ответната страна и невъзможност за оглед. Ход на делото е даден в с.з. 

на 29.10.2012 г., когато е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение в срок. Вместо това, с определение от 26.11.2012 г., с 

преценката, че делото не е изяснено от фактическа страна, с оглед направените и от 

двете страни искания по сметките, съдия Спасова е отменила определението за ход 

по същество, дала е указания към страните и е назначила допълнителна СТЕ досежно 

дължимия наем на  конкретните съсобствени вещи и имоти. В с.з. от 28.01.2013 г., по 

искане на страните производството по делото е спряно и възобновено по молба от 

ищеца, с определение от 15.05.2013 г., с насрочване за 10.06.2.13 г., за която дата да 

се призоват страните. В това заседание е назначена СТЕ за пазарната стойност на 

допуснатите до делба имоти и дължимия наем на съсобствените вещи и е насрочено 

о.с.з. за 15.07.2013 г. Заключението е постъпило по делото на 03.07.2013 г., 

депозирано е и прието в с.з. на определената дата, в което е допуснато и изменение 

на предявените искове по сметките и съдебното дирене е обявено за приключено. С 

определение от 19.07.2013г., във връзка с молба от пълномощника на ищеца, счетена 

за основателна, съдът повторно е отменил определението с даден ход на делото по 

същество и е насрочено о.с.з. за 23.09.2013г. Съгласно заповед № РД-06-

184/15.08.2013 г. делото е преразпределено и към момента е на доклад на съдия 

Пенка Йорданова; 

Гр. дело № 786/2009г. – иск по чл. 108 ЗС, е образувано на 03.09.2009г., на 

доклад на съдия М.Спасова. След поредица от подготвителни процесуални действия, 

разделяне на производството, замени на вещи лица, отлагане на заседания по 

доказателствата и пр., съдебното дирене е обявено за приключено в о.с.з. на 

30.03.2011г. С определение от 28.04.2011 г. определението за ход по същество е 

отменено и исковата молба е оставена без движение, с указанието в едноседмичен 

срок ищцовата страна да индивидуализира процесния недвижим имот, като 

конкретизира претендираната част от него и я ситуира в границите на ПИ по КК, на 

каква ид.част от имота е собственик, както и дали претендира, като един от 

наследниците и съсобственици, права от името на всички тях, или претендира 

установяването на правото му на собственост върху целия имот и на това основание 

се претендира връщането на владението му. След депозирана уточнителна молба от 

процесуалния представител на ищеца, с ново разпореждане от 18.05.2011 г. исковата 

молба отново е  оставена без движение, с указания за допълнителни уточнения. 

Последвала е нова молба с конкретизиращи данни, с посочване на граници по КК, 

контури на имота по точки с номера и координати, едва след което, с определение от 

03.06.2011 г., делото е насрочено за 28.06.2011 г. С решение № 117/28.07.2011 г., 

искът е бил отхвърлен. Същото е оставено в сила с решение на ОС-В.Търново, а ВКС 

не е допуснал касационно обжалване. Делото е архивирано на 05.12.2012г., а към 

момента е приложено към гр.д. № 849/2009 г., образувано по иск с правно основание 

чл. 55 ЗЗД  срещу община Свищов; 
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Гр. дело № 1029/2010г. е образувано на 13.10.2010 г. – облигационен иск по чл. 

79 ЗЗД, вр. чл. 60 ЗК, на доклад на съдия М.Спасова. След отменено от въззивната 

инстанция прекратително определение и проведени след връщането на делото 3 

съдебни заседания, в о.с.з. на 07.06.2011 г. съдебното дирене е приключено. С 

определение № 306/06.07.2011 г.,  с мотива, че делото не е изяснено от фактическа 

страна и за определянето на размера на евантуално дължимото обезщетение са 

необходими специални знания, ходът е отменен и е назначена допълнителна ССчЕ. 

Същата е депозирана и приета по делото в о.с.з. на 15.09.2011г. , а решението е 

постановено на 03.10.2011г., потвърдено по отношение на уважената част от иска и 

изменено в частта за разноските. 

 
Проверката на описаните дела налага извода, че в болшинството от случаите 

отмяната на хода по същество е породена от недостатъчна предварителна подготовка 

преди насрочването на делата в открито съдебно заседание и проучването им преди 

даване ход по същество, което води до забавяне на съдебното производство за 

събиране на доказателства, за уточняване на петитума по иска и пр. По гр.д. № 

708/2010г. изисканите доказателства действително са били необходими, 

идентифицират изградения обект, данните от тях са залегнали в решението, но е друг 

въпросът, че за тази индивидуализация съдът е следвало да даде указания 

своевременно, още с установяването на факта на изграждането на офиса с приетото 

без възражение заключение на вещото лице. По същата причина – за 

индивидуализация на процесния недвижим имот е бил отменен ходът по същество и 

по гр.д. № 786/2009г. Не е оправдана отмяната на определението и по гр.д. № 

991/2010г. На практика съдът не е проследил изпълнението на собствения си акт от 

26.11.2010 г. , с който е конституирал трето лице – помагач на ответника и е 

разпоредил да му се връчат преписи от исковата молба, от отговора и 

допълнителната молба на ответника. В резултат производството се е забавило с 

месеци, а данните, че лицето е извън страната съпътстват целия проведен процес. 

Подобен е случаят и по гр. д. № 1062/2012г., по което страна е албански гражданин… 

Недостатъчното проучване е станало причина за удължаване на производството и по 

гр.д. № 1029/2012г., по което при назначена и приета експертиза, след отмяната е 

допусната  допълнителна ССчЕ, по гр.д. № 1158/2010 г., за изясняване предмета на 

спора ходът на делото дори е отменян двукратно. Не е оправдана отмяната на хода и 

по гр.д. № 23/2011г., тъй като от една страна още преди да насрочи о.с.з. съдът 

следва да установи и конкретизира предмета на спора и от друга – в исковата молба  

е цитиран и се съдържа изрично позоваване на  чл. 73 от договора за франчайзинг 

(досежно солидарната отговорност на дружеството и управителя му) и в петитума на 

същата е поискано осъждането на ЕООД и управителя Е.Д.И. С оглед тези, 

фиксирани в самата искова молба претенции към двама ответници, уточняването за 

солидарна отговорност е било излишно, не е имало и възражение от ответника. 

Резултатът е вместо през април, изготвен през м. октомври 2011г. съдебен акт. 
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ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

а. заповедни производства – 

За 2011 г. образуваните заповедни производства са 936 бр., за 2012г. – 808 бр. и 

за периода м. януари – м. септември 2013г. – 348 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 № 424/2012г., гр. дело № 428/2012г., гр. дело № 119/2012г., на доклад 

на съдия Т. Стоянова; 

- гр.дело № 343/2012г., гр. дело № 349/2012г., гр. дело № 724/2012г., на доклад 

на съдия М. Спасова; 

- гр. дело № 425/2012г., гр. дело № 426/2012г., гр. дело № 743/2012г., на 

доклад на съдия Д. Радева; 

- гр. дело № 1242/2011г., гр. дело № 1105/2011, гр. дело № 942/2011г., на 

доклад на съдия П. Йорданова; 

- гр. дело № 348/2012г., гр. дело № 352/2012г., гр. дело № 744/2012г., на 

доклад на съдия И. Йорданов. 

 

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. Съдът ги е разглеждал в 

разпоредително заседание и е издавал заповеди за изпълнение в законоустановения 

тридневен срок по чл. 411, ал.2 ГПК, а  по част от делата – още същия ден на 

подаване на заявленията. Установи се, че по ч.гр.дело № 348/2012г. и ч.гр.дело № 

352/2012г. заповедите за изпълнение са издадени в седмодневен 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.  

б. обезпечения по чл. 390 ГПК –  
За 2011 г. образуваните дела по молби за обезпечение на бъдещи искове са 12 

бр., за 2012г. – 12 бр. и за периода м. януари – м. септември 2013г. – 4 бр. 

На случаен принцип бяха проверени частни граждански дела по състави, както 

следва: 

- на доклад на съдия Т. Стоянова: 

ч.гр.д. № 469/2011 г. - Определението, с което е отхвърлена молбата за 

обезпечение на бъдещите искове, е постановено в деня на подаването й. Съдебният 

акт не е обжалван и е влязъл в законна сила; 

ч.гр.д. № 529/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на подаване на молбата. Определен е 

едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск един месец, „считано от 
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получаване на съобщението за допуснато обезпечение”. Обезпечителната заповед е 

получена на 03.08.2012г. и с определение от 10.09.2012г. съдът е отменил служебно 

определението за допуснато обезпечение на бъдещ иск, на основание чл. 390, ал.3 

ГПК; 

ч.гр.д. № 472/2011 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Определен е едномесечен 

срок за предявяване на бъдещ иск, „считано от получаване на съобщението за 

допуснато обезпечение”. Обезпечителната заповед от 06.06.2011г. е получена на 

07.06.2011г. По подадената частна въззивна жалба срещу допуснато обезпечение на 

бъдещ иск ОС-Велико Търново с определение от 29.09.2011г. по ч.гр.дело № 

1068/2011г. е отменил определението на първоинстанционния съд; 

- на доклад на съдия М. Спасова: 

ч.гр.д. № 1204/2011 г. - Определението, с което съдът е оставил молбата без 

разглеждане, като наредовна, е постановено в деня на образуване на делото. 

Съдебният акт не е обжалван и е влязъл в сила; 

ч.гр.д. № 881/2011 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня, следващ постъпване на молбата в РС-

Свищов. Определен е началният момент, от който тече едномесечен срок за 

предявяване на бъдещите искове – „считано от получаване на настоящото 

определение…”. Обезпечителната заповед, издадена на 10.10.2011г., е получена на 

12.10.2011г. В посочения от съда едномесечен срок, по делото е представено 

доказателство за предявената искова молба; 

ч.гр.д. № 1098/2011 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Определен е началният 

момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на иска – „считано от 

получаване на настоящото определение…”. В посочения от съда едномесечен срок, 

по делото е представено доказателство за предявената искова молба; 

- на доклад на съдия Д. Радева: 

ч.гр.д. № 164/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Определен е началният 

момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове – 

„считано от получаване на съобщаването за допуснатото обезпечение”. 

Обезпечителната заповед, издадена на 06.03.2012г., е връчена на молителя на 

07.03.2012г. По подадената частна въззивна жалба срещу допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, ОС-Велико Търново, с определение от 20.04.2012г. по ч.гр.дело № 

479/2012г., е прекратил производството, поради оттегляне на подадената частна 

жалба; 

ч.гр.д. № 471/2011 г. – С определение, постановено 3 дни след постъпване на 

молбата в РС-Свищов, 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 получаване на съобщението за допуснато обезпечение”. 
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Обезпечителната заповед, издадена на 07.06.2011г., е получена на 08.06.2011г. С 

определение от 04.07.2011г., на основание чл. 390, ал. 2 ГПК, съдът е отменил 

служебно допуснатото обезпечение; 

- на доклад на съдия П.Йорданова: 

ч.гр.д. № 1199/2011 г. – С определение, постановено в деня на постъпване на 

молбата в РС-Свищов, 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 бъдещите 

искове – „считано от получаване на съобщението за допуснато обезпечение. 

Обезпечителната заповед, издадена на 19.12.2011г., е получена същия ден. 

Съобщението е връчено на 19.12.2011г. С определение от 23.01.2012г., на основание 

чл. 390, ал. 2 ГПК, съдът е отменил служебно допуснатото обезпечение; 

ч.гр.д. № 469/2011 г. - Определението, с което е оставена без уважение молбата 

за обезпечение на бъдещите искове, е постановено в деня на подаването й. 

Съдебният акт не е обжалван и е влязъл в законна сила; 

- на доклад на съдия И. Йорданов: 

ч.гр.д. № 523/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Определен е началният 

момент, от който тече двуседмичен срок за предявяване на иска – „считано от 

получаване на съобщението за допуснатото обезпечение”. В посочения от съда срок, 

по делото е представено доказателство за предявената искова молба; 

ч.гр.д. № 446/2011 г. – С определение, постановено в деня на постъпване на 

молбата в РС-Свищов, 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 получаване на съобщението за допуснато обезпечение. 

Обезпечителната заповед, издадена на 20.05.2011г., е получена на 01.06.2011г. С 

определение от 07.06.2011г., на основание чл. 390, ал. 2 ГПК, съдът е отменил 

служебно допуснатото обезпечение; 

ч.гр.д. № 453/2011 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Определен е началният 

момент, от който тече едномесечния срок за предявяване на иска – „считано от 

получаване на съобщението за допуснатото обезпечение”. В посочения от съда срок, 

по делото е представено доказателство за предявената искова молба. 

 

 

При проверката бе констатирано, че съдебните актове са постановени в срока по 

чл. 395, ал.2 ГПК– в деня на подаването на молбата, с посочените по-горе 

минимални отклонения. Изследвани са кумулативно дадените 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. В повечето случаи е 
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определян едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, но бе констатирано и 

по-кратък срок – двуседмичен за предявяване на бъдещ иск.  

С определение в з.з. съдът на основание чл. 390, ал.3 ГПК е отменял 

допуснатото обезпечение, поради непредставено доказателство за предявен иск в 

посочения срок ( пр.- ч.гр. дело № 446/2011 г.). 

Проверяващият екип не 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 – от получаване на съобщението за 

допуснато обезпечение. 

 

                    ОТСРОЧЕНИ ЦЕЛИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Отсрочените цели съдебни заседания за 2011г., 2012г. и за периода от 

01.01.2013г. до 23.09.2013г., са както следва: 
Дата на 

съдебното 

заседание 

№ на делото Съдия докладчик Причините за отлагане  Дата на 

следващо 

съдебно 

заседание  

 

 

- 

 

 

- 

     2011 г. 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

    

     2012 г. 

 

  

22.05.2012 Гр.д.№ 402/2011 Ивайло Йорданов  Отсрочено, поради излизане в 

платен годишен отпуск по чл.338 

т.1 ЗСВ  от съдия И.Йорданов   за 3 

дни - 21-23.05.2012 г. Заповед № 

112/18.05.2012 г  

01.06.2012 

22.05.2012 Гр.д.№ 132/2012 Ивайло Йорданов Отсрочено, поради излизане в 

платен годишен отпуск по чл.338 

т.1 ЗСВ  от съдия И.Йорданов   за 3 

дни - 21-23.05.2012 г. Заповед № 

112/18.05.2012 г  

13.06.2012 

 

  2013 г. 

 

  

18.04.2013 Грд.№ 1092/2012 Ивайло Йорданов Отсрочено, поради излизане в 

отпуск по чл. 163 ал.7 от КТ  на 

съдия И.Йорданов  

10.05.2013 

18.04.2013 Гр.д.№ 97/2013 Ивайло Йорданов Отсрочено, поради излизане в 

отпуск по чл. 163 ал.7 от КТ  на 

съдия И.Йорданов  

10.05.2013 

18.04.2013 Гр.д.№ 229/2013 Ивайло Йорданов Отсрочено, поради излизане в 

отпуск по чл. 163 ал.7 от КТ  на 

съдия И.Йорданов  

10.05.2013 

18.04.2013 Гр .д .№ 14/2013 Ивайло Йорданов Отсрочено, поради излизане в 

отпуск по чл. 163 ал.7 от КТ  на 

съдия И.Йорданов  

10.05.2013 

25.04.2013 Гр.д. 942/2012 Ивайло Йорданов Отсрочено, поради излизане в 

отпуск по чл. 163 ал.7 от КТ  на 

съдия И.Йорданов  

10.05.2013 
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25.04.2013 Гр.д.№ 762/2012 Ивайло Йорданов Отсрочено, поради излизане в 

отпуск по чл. 163 ал.7 от КТ  на 

съдия И.Йорданов  

10.05.2013 

25.04.2013 Гр.д.№ 252/2012 Ивайло Йорданов Отсрочено, поради излизане в 

отпуск по чл. 163 ал.7 от КТ  на 

съдия И.Йорданов  

 

10.05.2013 

 

 

 

 

Проверката не констатира тревожно честа практика на отсрочване на цели 

съдебни заседания. Делата са отсрочени поради ползван отпуск. Препоръчително е в 

бъдеще съдебните заседания да не се насрочват в период на отпуск на съдията – 

докладчик и да не се отсрочването при негови отсъствия, като при възможност се 

разглеждат от другия състав, в интерес на страните в процеса. 

 

 

ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 
    за 2011 г. 

 

 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

съдия Обжалвани 

Съдебни 

актове 

Пот-

вър-

дено 

Изме-

нени 

Отме- 

нени 

Обжалвани 

Съдебни 

актове 

Потвър-

дени 

Изме-

нени 

Отме- 

нени 

Т.Стоянова 4 4   3 2  1 

П.Йорданова         14 9  5 9 7  2 

Д. Радева 9 8  1 2   2 

М. Спасова 7 3 1 3 5 2  3 

И.Йорданов 6 5  1 9 7  2 

 Общо  40 29 1 10 28 18  10 

 

 

    за 2012 г. 

 

 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

съдия Обжалвани 

Съдебни 

актове 

Пот-

вър-

дено 

Изме-

нени 

Отме- 

нени 

Обжалвани 

Съдебни 

актове 

Потвър-

дени 

Изме-

нени 

Отме- 

нени 

Т.Стоянова 14 13  1 1 1   

П.Йорданова  9 7  2 7 6  1 

Д. Радева 13 12  1 2 2   

М. Спасова 14 13  1 5 2  3 

И.Йорданов 18 13  5 10 5  5 

 Общо  68 58  10 25 16  9 

 

 

    за 2013 г. 
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РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

съдия Обжалвани 

Съдебни 

актове 

Пот-

вър-

дено 

Изме-

нени 

Отме- 

нени 

Обжалвани 

Съдебни 

актове 

Потвър-

дени 

Изме-

нени 

Отме- 

нени 

Т.Стоянова 3 3   1 1   

П.Йорданова 2 2       

Д. Радева 5 3 1 1 3 2  1 

М. Спасова 11 10  1 2 2   

И.Йорданов 12 11  1 3 2  1 

 Общо  33 29 1 3 9 7  2 

 

Видно от направената и предоставена справка, приложена към настоящия Акт, 

относно проверка на актовете по реда на инстанционния контрол се констатира, че 

голяма част от тях не са обжалвани. От обжалваните съдебни актове, изцяло 

отменени от въззивната инстанция са минимален брой. Преобладаващи са 

потвърдените актове, което е показател за добро професионално ниво и 

допълнителен стимул за повишаване качеството на правораздаването в Районен съд-

Свищов. 
 

 

ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

 

ОБЩ БРОЙ ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО СЪДИИ 

И ПО ГОДИНИ 

 

Общ брой постановени решения по съдии  

 

за 2011 г. 

 

Съдия Брой  постановени решения  

1. Теодора Стоянова  35 

2. Пенка Йорданова 56 

3. Диана Радева 48 

4. Мариета Спасова 43 

5. Ивайло Йорданова 56 

                          Общо : 238 

 

За 2012 г. 

 

Съдия Брой  постановени решения  

1. Теодора Стоянова  31 

2. Пенка Йорданова 13 

3. Диана Радева 51 

4. Мариета Спасова 60 

5. Ивайло Йорданова 58 

                 Общо : 213 
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01.01.2013  –16.09.2013 г. 

 

Съдия Брой  постановени решения  

1. Теодора Стоянова  20 

2. Пенка Йорданова 1 

3. Диана Радева 50 

4. Мариета Спасова 41 

5. Ивайло Йорданова 62 

         Общо : 174 

 

 

 

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ СЛЕД ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ 

СРОК 

 
по чл. 235 ал.5 ГПК – едномесечен и по чл. 316 ГПК - двуседмичния срок 

 2011г. 

 
Съдия 

доклад-

чик 

№ на 

дело 

Правно 

основа-

ние 

Дата на 

която 

делото е 

обявено 

за 

решаване  

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата 

за 

открити 

заседания 

Забава /в дни 

и месеци/ 

след 

едномесечния 

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 

2011 г.        

Теодора 

Стоянова 

Гр.д 

№511/ 

2011 

Чл.26 

вр.с чл. 

209,мр.с 

чл.152 

ЗЗД 

14.09.2011 

 

В срок до 

24.10.2011 

03.11.2011   9 дни   1 дело 

        
Диана 

Радева 
Гр.д 

№820/ 

2010 

Чл.124 

ал.І 

ГПК 

13.07.2011 

В срок до 

14.08.2011 

22.08.2011 8 дни   

Диана 

Радева 

Грд№ 

1306/ 

2010 

Чл.124 

ГПК 

вр.чл.31 

ал.2 ЗС 

28.10.2011 

В срок до 

29.11.2011 

05.12.2011 5 дни   

Диана 

Радева 

Грд 

.№719 

2011 

Чл.344 

ал.І т.1 

КТ 

2.11.2011 

В срок до 

17.11.2011 

22.11.2011  5 дни 3 дела 

 

 

2012г. 

Няма просрочени дела за 2012г. 
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2013г. 

 
Съдия 

доклад-

чик 

№ на 

дело 

Правно 

основа-

ние 

Дата на 

която 

делото е 

обявено 

за 

решаване  

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата 

за 

открити 

заседания 

Забава /в дни 

и месеци/ 

след 

едномесечния 

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 

2013 г.        
Ивайло 

Йорданов 
Бр.д. 

№82/ 

2013 

Чл.49 

ал.1 СК 

19.03.2013 

В срок до 

19.04.2013 

07.05.2013 18 дни   

Ивайло 

Йорданов 
Бр.д. 

№180 

2013 

Чл.50 

СК 

19.03.2013 

В срок до 

19.04.2013 

07.05.2013 18 дни   

Ивайло 

Йорданов 

Гр.д. 

№ 67 

2013 

Чл.150 

вр. с 

чл.143 

СК 

11.04.2012 

В срок до 

25.04.2013 

07.05.2013  12 дни 3 дела 

Мариета 

Спасова 

Грд.№ 

1091/ 

2012 

Чл.124 

Чл.535 

ал.2 

ГПК 

07.05.2013 

В срок до 

07.06.2013 

11.06.2013 4 дни  1 дело 

 

                                                        

От предоставената справка и извършената на място проверка относно 

приключване на съдебните актове за проверяваните периоди, се установи следното: 

Констатирано бе, че голяма част от актовете са постановявани в 

законоустановения 30 дневен срок по чл. 235,ал.5 ГПК / в двуседмичния срок по чл. 

316 ГПК/ или до няколко дни след срока. Старанието на съдиите следва да бъде 

изрично подчертано и поощрено, като практика, която следва да продължи и в 

бъдеще. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част на 

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

администрирани, движени и приключвани в разумни срокове, съобразно изисквания 

на ПАРОАВАС и ГПК. 

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 – Свищов по 

гражданските дела е добра. Отделните служби работят ефективно, при необходимото 
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взаимодействие помежду им, поради което административното обслужване на 

гражданите се извършва своевременно. 

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 упълномощен от Председателя съдия. Съобразено е и изискването по 

чл. 9 ЗСВ разпределението на делата да се извършва електронно, на принципа на 

случайния подбор, по поредността на постъпването им. Предвидени са изключения, 

описани във Вътрешните правила за случайно разпределение на делата, отнасящи се 

до дела с кратки процесуални срокове, които се разпределят „по дежурство” – напр. 

обезпечително производство. 

При извършената проверка на дейността по разпределението на гражданските 

дела, не бяха установени грешки и слабости. Не се констатира нарушаване на 

принципа на случаен избор при разпределяне на делата, съгласно нормата на чл. 9 от 

Закона за съдебната власт. 

Регистратурата и деловодството работят 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 по 

делата. Върнатите призовки и съобщения се проверяват и в кратки срокове и се 

докладват на съответния съдия. Не бяха констатирани отложени съдебни заседания 

заради невръчени или лошо връчени (в нарушение на ГПК) призовки на страните. 

Новообразуваните дела се вписват, комплектоват и докладват своевременно. 

Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно. Постъпващите по 

делата книжа се прикрепват последователно и се номерират коректно от съдебните 

служители. Не бе установено забавено изпълнение на разпорежданията, 

определенията и резолюциите на съда от страна на деловодителите.  

Деловодните книги са проверявани периодично от назначена със заповед на 

председателя комисия. Книгите съдържат необходимата и задължителна информация 

за образуването, движението и приключването на делата, но е необходимо да се 

отстранят констатираните в обстоятелствената част на Акта слабости. 

Препоръчително е проверките да продължат периодично, което да се удостоверява с 

подпис и дата, книгите да се водят по-прецизно и по-четливо, на хартиен и на 

електронен носител. 

Проверката констатира, че гражданските дела, включително и делата, 

образувани по реда на бързото производство, са администрирани своевременно при 

постъпването на исковите молби/молби в съда, с констатираните в Акта минимални 

отклонения. Част от исковите молби са оставяни без движение, като най-често 

причините за това са сочени от съда нередовности, свързани с уточняване на иска и 

заплащане на държавни такси. Не бе констатирана съществуващата слабост, 

установена в редица съдилища - многократно оставяне на исковите молби/молби без 

движение, поради различни нередовности. Съдебните заседания са насрочвани в 

рамките на едномесечен и двумесечен срок. Делата, образувани по реда на бързото 

производство, са насрочват в триседмичен срок, без изключение. 
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По отношение на насрочените дела, проверката установи, че се спазват 

изискванията на чл. 46 ПАРОАВАС. Образуването на тези дела се е извършвало 

своевременно, в деня на постъпване на книжата в съда или на следващия ден. 

Разпределението на делата се извършва при спазване на разпоредбата на чл. 9 ЗСВ и 

чл. 46, ал. 1 и ал. 2 ПАРОАВАС и Вътрешните правила, утвърдени със заповед на 

председателя на съда. Разпорежданията на съдиите-докладчици за оставяне на 

исковата молба без движение след проверката по чл. 129 ГПК са пълни, изчерпващи 

нередовностите, съдържат конкретни и ясни за изпълнение указания. От проверените 

дела не се установи оставяне на производството без движение повече от един път, с 

много редки изключения, за част от които има и обективни причини. (гр.д. № 

435/2013 г.). В някои случаи (пр.- гр. дело № 281/2013г.), съдът е оставил исковата 

молба без движение, с указание за вписването й. В тази връзка, е препоръчително 

съдиите от РС-Свищов да съобразят практиката си с Тълкувателно решение № 3 от 

19.07.2010 г. по т.д. № 3/2009г. на ОСГК на ВКС. 

Към кориците им се съдържат протоколи за случаен избор на докладчик, 

подписани от разпределящия съдия и считано от м. март 2013г., съдържат съдиите, 

между които се извършва разпределението, а не съдиите които са изключени от 

случайния избор, в съответствие с указанията на ВСС. Делата са администрирани 

своевременно, на страните се изпратени съобщения, в повечето от случаите - в деня 

на разпорежданията и отрязъци от редовно връчените съобщения са приложени към 

част от делата. Не бе констатирана забава на производството или нарушения при 

образуването и първоначалното им администриране. Разпорежданията по чл. 131 

ГПК се постановяват своевременно, като се е наложила непротиворечива практика в 

съда, това да става, след изтичане на законоустановения едномесечен срок по чл. 131, 

ал. 1 ГПК, а не след постъпване на писмения отговор, когато той е депозиран по-

рано. Съдържанието на актовете е ясно, точно, посочва се изискуемото от закона 

съдържание на писмения отговор, срока, в който следва да бъде подаден, 

последиците от неподаването му, указва се възможността за ползване на правна 

помощ. Едни от съдиите се ограничават с указанията, предвид разпоредбите от чл. 

131 до чл. 133 ГПК. Други допълват разпореждането си с указания относно 

приложението на разпоредбите на чл. 40 и чл. 41 ГПК, чл. 50 ГПК, чл. 238 ГПК и 

други. Определенията по чл. 140 ГПК също се постановяват своевременно. 

Определенията на съдия Ивайло Йорданов се отличават с най-голяма пълнота и 

прецизност при проверката на редовността на исковата молба, допустимостта на 

предявените искове и тяхната правна квалификация,  по отделяне на спорното от 

безспорното, по разпределение на доказателствената тежест, при произнасянето по 

направените доказателствени искания и по допускане на доказателствата. Той е 

единственият съдия в РС – Свищов, който прави проекта си за доклад с 

определението за насрочване на първото о.с.з. и го съобщава на страните преди 

провеждането му. С определението по чл. 140 ГПК в някои случаи, съдиите не само 

се произнасят по допускането на доказателствата, но и са приели част от 

представените с исковата молба или с отговора писмени доказателства. Първото 
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о.с.з. по делото обикновено е добре подготвено. По протоколите от първо редовно 

о.с.з.  липсва доклада по чл. 145, ал. 3  ГПК със задължителното  съдържание по чл. 

146 ГПК, още повече че в тези случаи няма и проекто-доклад с определението за 

насрочване на първото о.с.з. по чл. 140 ГПК /гр.д. № 356/2013 г./. Съдебните 

заседания и по тези дела са насрочвани през периоди от един месец до два месеца. 

Основна причина за отлагане на делата е събиране на доказателства. 
 

При проверка на всички ненасрочени към 24.09.2013 г. граждански дела, се 

установи, че причините да не бъдат насрочени са обективни. По голяма част от 

делата, образувани от края на м. юли до началото на м. септември 2013 г. тече 

процедура по размяна на книжата, предвид разпоредбата на чл. 131 ГПК, съответно 

срок за отговор на ответника. Други обективни причини са – оставянето на исковата 

молба без движение поради констатираните от съда нередовности, проблеми при 

връчване на съобщенията на ответника, поради непосочен актуален адрес в исковата 

молба, проблеми във връзка с процесуалното представителство на страните, 

поискали предоставяне на правна помощ или имащи право на задължителна правна 

помощ /Закона за закрила на детето/. Делата са образувани в деня на постъпване на 

книжата в съда с много редки изключения. Съдиите - докладчици са се произнасли 

същия ден или в рамките на три дни с актовете по чл. 131 ГПК и по чл. 140 ГПК, 

както и по всички постъпили молби и искания. По всички ненасрочени дела са 

поставени напомнителни бележки с датата за срока по чл. 131, ал. 1 ГПК, за да се 

докладва веднага след изтичането му. Това следва да се подчертае, като положителна 

практика.  

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 минимални изключения, цитирани в настоящия Акт, 

делата по реда на бързото производство са образувани, администрирани и 

приключвани съобразно нормите на чл. 311, чл. 312 и чл. 316 ГПК. Проверените дела 

са разглеждани и приключвани в разумни срокове. Всички дела, образувани по реда 

на бързото производство, са насрочват в триседмичен срок. Въпреки, че по част от 

делата са засегнати права и интереси на малолетни и непълнолетни деца, съдът не е 

уведомявал компетентната Дирекция «Социално подпомагане» по настоящия адрес 

на детето, в изпълнение изискването по чл. 15 ЗЗДт. Според нормата на чл. 15, ал.1 

ЗЗДт, във всяко съдебно производство, по което се засягат права или интереси на 

детето, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен 

ако това би навредило неговите интереси. Би следвало в тези случаи, навършилото 

10- годишна възраст дете да бъде изслушано в о.с.з., в присъствието на социален 

работник от компетентната Д”СП” или по делото да се съдържа акт, обосноваващ 

защо това би било във вреда на интересите на детето. Препоръчително е да се 

спазват изискванията на Закона за закрила на детето и решенията за изслушване на 

деца или за неизслушването им при опасност за вреда на техните интереси, да бъдат 

мотивирани. Установи се нееднаква практика по отношение на: моментът на 

постановяване на акта за насрочване на делото в о.с.з. (някои съдии постановяват 
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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; произнасянето на съда по отношение на представените с исковата 

молба доказателства – някои съдии приемат представените доказателства, а повечето 

- ги допускат и в о.с.з. ги приемат с протоколно определение,  в присъствие на 

страните. Разпоредбата на чл. 312,ал.1,т.4 ГПК, обаче, задължава съдът да се 

произнася по доказателствените искания, като допуска доказателствата, които са 

относими, допустими и необходими. 

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

или забавяне на производството. 

По отношение на проверените дела, образувани преди 01.01.2011г., не бяха 

установени грешки и пропуски. Този вид дела са само три, едното от които вече е 

приключено и тече срок за изготвянето на съдебния акт, спряното дело е възобновено 

своевременно, а процесуалните действия се извършват ритмично и в кратки срокове. 

В определението по чл. 140 ГПК по тези дела, приложените с исковите молби 

доказателства се допускат, а в с.з., в присъствието на страните същите се приемат и 

прилага, съгласно ал.3 на цитираната норма. Тук не бе констатирана противоречива 

съдебна практика. 

По спрените производства, не се установи забавяне на производството, поради 

несвоевременно извършени или неизвършени справки. Делата се докладват 

периодично на съдиите-докладчици, по чиито разпореждания се извършват 

справките. Делата са образувани от един до три дни от постъпването на книжата в 

съда. Разпределени са в деня на образуването и по тях се прилагат копия от 

протоколите за определяне на докладчик от проведения електронен избор на случаен 

принцип, отнасящ се само до конкретното дело. Съдиите са се произнасяли 

своевременно с разпорежданията при констатирани нередовности на ИМ/изкл. е гр.д. 

№ 523/2004г./, по чл. 131 ГПК и по чл. 140 ГПК, като съдържанието на актовете е 

различно при различните докладчици. Производствата се движат равномерно, 

съобщенията се връчват без проблеми и навреме. Не се установи отлагане на делата 

поради нередовна процедура по призоваване. Констатираните отлагания по гр.д. № 

523/2004г. са по причина на вещите лица, неизготвили или непредставили 

заключенията си в срок. 

По частните граждански дела, голяма част от които са дела, образувани по реда 

на заповедното производство, се установи, че съдът се е произнасял срочно, в някои 

случаи и преди законовия тридневен срок. Не бяха констатирани нарушения, грешки 

и пропуски в производствата по издаване на заповед за изпълнение и изпълнителни 

листове. 

По всички проверени дела, по които е допуснато обезпечение на бъдещ иск, 

съдиите са определили срок за предявяване на бъдещия иск 1 месец или двуседмичен 

срок. В случаите, когато не е представено доказателство за предявен иск в посочения 

срок, съдът на основание чл. 390, ал.3 ГПК е отменял допуснатото обезпечение. 
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Не бе констатирана противоречива съдебна практика при определяне на 

началния момент, от който започва да тече определения от съда срок за предявяване 

на бъдещия иск, а именно – от получаване на съобщението за допуснато 

обезпечение, за разлика от редица съдилища, където ИВСС извърши и тематични 

проверки по този вид дела. Препоръчително е да се спазва изискването на 

законодателя по този вид дела - молбата да се разглежда в деня на подаването й. 

По отношение на делата с отменен ход по същество, проверяващите отчитат, че 

това е допустимо от законодателя правно средство, което обаче следва да се прилага 

само в краен случай. В проверявания съд, за фиксирания период, тези дела са 10 на 

брой, с 11 определения за отмяна, но постановени само от двама съдии - Спасова и 

Радева. И ако при съдия Радева само един акт касае събиране на доказателства, 

второто от делата е решено с определение за прекратяване, а при третото по-

правилният подход е бил да се отложи заседанието, с цел постигане на спогодба, 

вместо да се приключва съдебното дирене, то съдия Спасова, изготвила 8 бр. 

определения за отмяна, е препоръчително да вземе мерки в бъдещата си работа и да 

ги ограничи до минимум. Това се налага не само в интерес на страните, но и с оглед 

процедурата за обезщетяване по Глава 3а ЗСВ. Необходима е по-задълбочена 

предварителна подготовка и проучване (преди насрочването на делата в открито 

съдебно заседание) с изготвянето на доклада и преди приключване на съдебното 

дирене, което ще доведе до отмяна хода по същество само по изключение и ще 

преодолее евентуално забавяне на съдебното производство за събиране на 

доказателства, за уточняване на петитума по иска и пр. 

  Съдебните актове през проверяваните периоди са постановявани в 

законоустановения едномесечен срок, както и в двуседмичен срок при бързите 

производства, с констатираните в обстоятелствената част на Акта изключения, които 

са незначителни. Независимо от това, обаче, и с оглед невисоката натовареност на 

съдебните състави в РС-Свищов, не следва да се допудка просрочие при 

постановяване на съдебните актове, в изпълнение нормите на чл. 235,ал.5 и чл. 316 

ГПК. 

В РС-Свищов не бяха установени 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. 

По една част от проверените дела, включително и делата, образувани по реда на 

бързото производство, съдът е посочвал деня, в който ще обяви решението си в 

съдебния регистър или „до” съответната дата. Когато съдебните актове не са 

постановявани в определения ден, за това са изпращани съобщения на страните. 

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 точната датата, на която ще обяви решението си, от 

която дата започва да тече и срок за обжалване. 

В хода на извършената комплексна планова проверка се установи, че съдиите, 

както и съдебните служители в РС-Свищов се стараят да изпълняват задълженията си 
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отговорно и полагат усилия за качествено и срочно изпълнение на задълженията си, 

свързани с дейността по образуване, движение, администриране и приключване на 

гражданските дела. Известни пропуски, посочени в обстоятелствената част на 

настоящия акт, са допуснати, за което проверяващите считат за удачно да направят 

съответните препоръки за подобряване на работата на РС-Свищов по гражданските 

дела. 

 

 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-Свищов – съдия Теодора Стоянова да продължи и в 

бъдеще да организира, контролира и изисква подобрение на 

административната дейност в РС – Свищов, като същевременно следи за 

отстраняване на установените с настоящия акт пропуски и за спазване 

изискванията на ПАРОАВАС и ГПК при образуване и движение на делата, 

както и при водене на деловодните книги и регистри; 

 

2. Съдиите от РС – Свищов 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; 

 

3. Съдиите от РС - Свищов да извършват по-задълбочено предварително 

проучване на делата преди насрочването им в открито съдебно заседание и 

преди обявяване ход по същество, с цел недопускане неоснователно 

забавяне на съдебното производство; 

 

4. Съдиите от РС – Свищов да спазват законово-предвидените срокове по 

движение на делата (конкретно по реда на бързото производство), да 

постановяват съдебните си актове в законоустановените сроковете по чл.  

235, ал.5 и чл. 316 ГПК, без изключение, както и да спазват нормите на чл. 

149, ал.2 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК;  
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5. Съдиите от РС – Свищов на общо събрание да анализират и обобщят 

практиката на съда относно: 

 = проверка по редовността и допустимостта на 

исковете, оставянето им „без движение” в различните 

хипотези; 

= насрочване на делата по общия исков ред и тези, 

разглеждани по реда на бързото производство - момент 

на насрочване, проект на доклад, доклад, произнасяне 

по доказателствата и пр.; 

= делата, по които се засягат права или интереси на 

деца, с цел спазване на нормативните изисквания и 

защита на правата и законните интереси на 

малолетните и непълнолетните; 

 

6. Председателят на РС – Свищов да упражни правомощията си по чл. 80, ал. 

1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, с участието и на съдия М. 

Спасова, на което да запознае съдиите и съдебните служители с 

констатациите, изводите и препоръките на настоящия акт. 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям едномесечен 

срок (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на дадените препоръките по  т. 

5 и т. 6,  а за останалите препоръки от настоящия акт, определям срок постоянен. 

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

Свищов да предприеме конкретни мерки, за които да уведоми писмено, в двумесечен 

срок от получаване на Акта, Главния инспектор на Инспектората към ВСС за 

изпълнението на дадените препоръки, като изпрати и преписи от протокола от 

проведеното общо събрание на съда, от издадени заповеди, правила и други 

вътрешни документи. 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на административния ръководител - 

председател на РС - Свищов, който да запознае с него съдиите и съдебните 

служители. 

 

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

изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Окръжен съд – Велико Търново, на 

електронен носител. 

                                                  

 

 

                                                    ИНСПЕКТОР:                                                                                                        

                                                                                 ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 

 


