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

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

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

01-100/06.11.2012 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

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

  Проверката се извърши в периода от 12.11.2012 г. до 16.11.2012 г. 

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

  Обхватът на проверката включва дейността на РС – Девин, 

проверяваният период е 2010 г., 2011 г. и първо полугодие на 2012 г. 

  Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Районен съд - Девин; 

проверка на организацията по образуване и движение на гражданските дела, 

както и приключването им в установените срокове. 

  Предмет: проверка на гражданските дела, разгледани от Районен 

съд - Девин. 

  Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика 

на Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 

проверки. 

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 

проучване на деловодните книги, анализ на документацията и справки от 

електронната деловодна система, годишните доклади на съда за 2010 г. и 2011 

г. и произволно посочени дела. 

 

І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 
 

           Административното ръководство на РС – Девин се осъществява от 

председателя на съда Елка Хаджиева.  

                    По щатно разписание през 2010 г. и 2011 г. съдът е имал 2 

съдийски бройки, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по 

вписванията. През 2010 г. и 2011 г. са правораздавали съдиите: Елка Хаджиева 

и Илияна Зелева. И двамата съдии са с ранг „съдия в апелативен съд”.  

  Общият брой на служителите в съда е 14: административен 

секретар, 2 деловодители; 2 съдебни секретари; 1 секретар „Бюро съдимост”; 1 

секретар при съдебно-изпълнителната служба; 1 архивар; 1 главен 

счетоводител; 1 системен администратор; 1 призовкар; 1 хигиенист; 1 огняр.  

 

  В съда няма специализация по материя, двамата съдии разглеждат 

и граждански и наказателни дела. И двамата съдии са с натовареност 100 % . 

   

 През 2010 г. съдия Елка Хаджиева е ползвала следния отпуск: от 

12.04.2010 г. - 15.04.2010 г. – временна нетрудоспособност; 21.06.2010 г. -

30.06.2010 г., 01.07.2010 г. - 16.07.2010 г., 13.09.2010 г. - 21.09.2010 г., 
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22.11.2010 г. - 30.11.2010 г. и 01.12-2010 г. - 10.12.2010 г. - платен годишен 

отпуск. 

 През 2010 г. съдия Илияна Зелева е ползвала следния отпуск: на 

05.03.2010 г., 19.07.2010 г. - 30.07.2010 г., 01.08.2010 г. - 27.08.2010 г., 

17.12.2010 г. и 23.12.2010 г. – платен годишен отпуск.  

 

 През 2011 г. съдия Елка Хаджиева е ползвала следния отпуск: 

27.06.2011 г. - 30.06.2011 г., 01.07.2011 г. - 30.07.2011 г., 01.08.2011 г. -

06.08.2011 г. (временна нетрудоспособност), 19.09.2011 г. - 21.09.2011 г. – 

платен годишен отпуск. 

 През 2011 г. съдия Илияна Зелева е ползвала следния отпуск: на 

31.01.2011 г., 01.03.2011 г. - 04.03.2011 г., 18.05.2011 г. - 28.05.2011 г., 

08.08.2011г. - 31.08.2011 г., 01.09.2011 г. - 09.09.2011 г. – платен годишен 

отпуск.  

 

 През 2012 г. съдия Елка Хаджиева е ползвала следния отпуск: 

02.02.2012 г. - 07.02.2012 г., 19.03.2012 г. - 21.03.2012 г. (временна 

нетрудоспособност), 02.04.2012 г. - 12.04.2012 г., 13.08.2012 г. - 31.08.2012 г., 

03.09.2012 г. - 21.09.2012 г. 

 През 2012 г. съдия Илияна Зелева е ползвала следния отпуск: 

20.02.2012 г. - 29.02.2012 г., 12.03.2012 г. - 16.03.2012 г. – платен годишен 

отпуск; 19.03.2012 г. – 21.03.2012 г. – временна нетрудоспособност; 19.05.2012 

г. – 23.05.2012 г., 09.07.2012 г. - 31.07.2012 г., 01.08.2012 г. - 10.08.2012 г., 

24.09.2012 г. - 25.09.2012 г., 19.10.2012 г. - 26.10.2012 г. и на 02.11.2012 г. – 

платен годишен отпуск. 

 

 По време на ползване на отпуск от председателят на съда е 

издавана заповед за съдия Зелева, която е замествала административния 

ръководител.  

         

 При отвод на двамата съдии, правораздаващи в РС – Девин, делата 

са  разглеждани от командирован за конкретния случай съдия: Владимир 

Руменов, Славка Хебова и Петя Оджакова.   

 

                    
                      ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

 

                    Организационното и административно ръководство на РС – Девин, 

вече втори мандат, се осъществява от Елка Хаджиева, съобразно 

правомощията на чл. 80 ЗСВ. Председателят на съда е подпомаган в работата 

си от административен секретар. 
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Всеки съдия дежури по една седмица като съдиите се редуват. 

Дежурният съдия разглежда постъпилите молби по чл. 390 ГПК, разпити и 

мерки. 

 От административния персонал на съда, един деловодител 

обслужват гражданско отделение и един деловодител обслужва наказателно 

отделение. Единият деловодител приема и регистрира входящата и изходящата 

кореспонденция.   

      Всеки съдя работи с определен съдебен секретар. Заседателните 

дни на съдиите са понеделник, сряда и четвъртък. Съдът разполага с две 

съдебни зали което улеснява съдиите при насрочването на съдебните 

заседания. 

Съобразно графика на отпуските през годината един съдия се 

произнася по делата и искания, изброени в чл. 329, ал. 3 ЗСВ. 

Щатното разписание на РС – Девин включва 14 щатни бройки и 

има пълна взаимна заменяемост между служителите.  

За организацията на работата на съда, председателят е издал 

редица заповеди и правила. 

На интернет страницата на съда са публикувани утвърдените от 

председателя на съда ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на 

публикуването на съдебните актове.  

От м. януари 2009 г. са в сила утвърдените ПРАВИЛА за случайно 

разпределение на делата на осн. чл. 9 ЗСВ, публикувани на страницата на съда 

в интернет. 

На 17.03.2011 г. са утвърдени от председателя на съда ПРАВИЛА 

за кореспонденция със страните чрез електронен адрес, публикувани на 

страницата на съда в интернет. 

 От 07.05.2012 г. са влезли в сила утвърдените от председателя 

ПРАВИЛА за предоставяне на електронен достъп до информация по съдебни 

дела.  

Със Заповед № 19/15.02.2011 г., на председателя на съда, е 

разпоредено електронното разпределение на делата да се извършва от 

председателя на съда, а в случай на отсъствие от съдия И. Зелева. 

Разпределението на делата да се извършва чрез програмния продукт АСУД.  

                    Със Заповед № 18/24.03.2010 г., на председателя на съда, е 

разпоредено деловодителите стриктно да следят сроковете на спрените дела и 

при изтичането им незабавно да ги докладват на съдията-докладчик; да се 

спазва разпоредбата на чл. 92, ал. 6 и ал. 8 ПАРОАВАС и да се спазва 

разпоредбата на чл. 110 ПАРОАВАС, при изпращане на делата във ВКС.  

 

                    Утвърдена е практика, всяка седмица съдиите и служителите да 

провеждат общи събрания на които се обсъждат въпроси от организационен 

характер. Отделно от тези събрания, съдиите участват в събранията, 

провеждани всеки последен петък от месеца от председателя на ОС – Смолян, 
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с обсъждане на въпроси от материално правен или процесуално правен 

характер.  

 

  Съдиите и съдебните служители от РС – Девин са посещавали 

обучителните семинари проведени в НИП.  

  
       ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                    1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
          В РС – Девин е инсталирана и действаща електронната деловодна 

програма АСУД. Всички деловодни книги и регистри се водят на електронен и 

хартиен носител, съгласно изискванията на ПАРОАВАС.  

 

Със Заповед № 88/17.03.2011 г. на председателя на ОС – Смолян е 

разпоредено да се въведат утвърдените времеви стандарти по граждански и 

наказателни дела в РС – Девин, РС – Мадан и РС – Златоград. На основание 

посочената заповед, председателят на РС – Девин е издал Заповед № 

30/18.03.2011 г., с която са одобрени четири вида отчетни форми отчитащи 

времеви стандарти за разглеждане на граждански и наказателни дела, според 

вида им: леки; стандартни; бързи и сложни. На корицата на всяко гражданско 

дело е поставена една от четирите отчетни форми, в зависимост от вида му, 

като всяка форма е с различен цвят.  

 

                    В РС – Девин работят двама деловодители, единият от които 

приема и регистрира входящата и изходящата кореспонденция. Подреждането 

и съхранението на гражданските дела е съгласно ПАРОАВАС. Всички 

постъпващи книжа по делата, след резолюция на съдията, се прикрепват и 

номерират. Делата, по които тече срок за извършване на процесуални действия 

се следят от деловодителите. Делата, чието разглеждане е свързано с кратки 

процесуални срокове са обозначени с жълт етикет, съгласно изискванията на 

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

Със Заповед № 19/15.02.2011 г., на председателя на съда, е 

разпоредено книжата, по които се образуват дела да се предават най-късно на 

следващия ден от постъпването им от деловодителите на административния 

ръководител или на заместващия съдия.  

 

Постъпващите в съда книжа, въз основа на които се образуват дела, 

след въвеждането им в електронната деловодна система се докладват на 
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председателя на съда. Председателят на съда определя вида на делото и 

осъществява техническата дейност по разпределението на делата чрез 

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

връщат в деловодството, поставят се в папки по образец и се докладват на 

съответния съдия-докладчик. При отсъствие на председателя, дейността по 

определяне вида на делото и докладчика се осъществява от съдия Зелева.  

 

Електронното разпределение на делата и преписките се извършва 

на принципа на случайния подбор чрез програмата за електронно 

разпределение, модул от електронната деловодна програма АСУД, съобразно 

поредността на постъпването им. Бързите производства се разглеждат от 

дежурния съдия, определен по график. От разпределението на делата се 

изключва съдия, който отсъства повече от 5 дни. Протоколът от извършеното 

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

носител.   

 
                    3. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                    През 2010 г. в PC – Девин са постъпили 573 бр. граждански дела, 

останали несвършени от предходни години 75 бр. дела или общо за 

разглеждане 648 дела. Свършените дела през 2010 г. са 543 дела, от тях в три 

месечен срок са свършени 498 дела, а със съдебен акт по същество – 471 дела. 

Прекратени дела – 72 бр. Несвършени към 31.12.2010 г. – 105 дела.  

Всичко за разглеждане наказателни дела през 2010 г. – 329 бр. 

Всичко за разглеждане дела (граждански и наказателни) – 977 бр. 

  През 2010 г. съдия Руменов е разгледал 4 граждански дела, съдия 

Хебова – 3 граждански дела и съдия Оджакова – 1 НОХД. 

 

Като материя през 2010 г. преобладават делата по чл. 410 и 417 

ГПК; делби; облигационни искове; искове по СК. 

 

През 2011 г., новообразуваните граждански дела са 681, останали 

несвършени от предходни години – 105 бр. или общо за разглеждане 786 дела. 

Свършените дела през 2011 г. са 715 дела, от тях в тримесечен срок – 659 дела. 

Свършените със съдебен акт по същество – 660 дела. Прекратени – 55 дела. 

Несвършени към 31.12.2011 г. – 71 бр. дела. 

Всичко за разглеждане наказателни дела през 2011 г. – 342 бр. 

Всичко за разглеждане дела (граждански и наказателни) – 1126 бр. 

През 2011 г. съдия Руменов е разгледал 3 граждански дела и 15 

НАХД, съдия Оджакова – 1 гражданско дело. 
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Като материя през 2011 г. преобладават делата по чл. 410 и 417 

ГПК /заповедното производство/; облигационни искове; делби и вещни искове. 
 

През първото полугодие на 2012 г., новообразуваните граждански 

дела са 224, останали несвършени от предходни години – 71 бр. или общо за 

разглеждане през първото полугодие - 295 дела. Свършените дела през първото 

полугодие на 2012 г. са 249 дела, от тях в тримесечен срок – 222 дела. 

Свършените със съдебен акт по същество – 217 дела. Прекратени – 32 дела.  

Всичко за разглеждане наказателни дела през първото полугодие 

на 2012 г. – 162 бр.  

Всичко за разглеждане дела (граждански и наказателни) през 

първото полугодие на 2012 г. – 457 бр. 
   

През първото полугодие на 2012 г. съдия Оджакова е разгледала 1 

административно дело, а съдия Руменов е имал за разглеждане 2 дела, 

останали несвършени от предходната година. 
 

Като материя през първото полугодие на 2012 г. преобладават 

делата по чл. 410 и 417 ГПК /заповедното производство/; облигационни 

искове; делби; искове по КТ. 
 
 

 
                    ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СТРОКОВЕ 
                  

 

    1. Образувани дела през 2011 г. – разгледани над 3 месеца 

 

                    В изготвената справка за дела, образувани през 2010 г., разгледани 

над 3 месеца са посочени  49 дела, през 2011 г. свършените дела над 3 месеца 

са 55. 

Проверката на случайно избрани дела, установи:  

                    - гр. д. № 633/2011 г., обр. на 30.11.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, иск по чл. 422 ГПК. На с.д. (същата дата) е подадена ИМ, делото е 

разпределено от Е. Хаджиева. На 30.11.2011 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 30.11.2011 

г., върнато в цялост с отбелязване от 21.12.2011 г., че лицето не живее на 

посочения адрес. На 29.12.2011 г. е изпратено ново съобщение, връчено на 

07.02.2012 г., отговора е представен на 06.03.2012 г. На 13.03.2012 г. е 

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

назначена е  ССчЕ, изискано е ч. гр. д. № 508/2011 г. и е насрочено делото. 

Първото с.з. е проведено на 26.04.2011 г. – не е даден ход на делото, поради 

нередовна процедура по призоваване на ответника (съдебен район София). 

Изискана е сл. справка по Наредба № 14/18.11.2009 г.  Проведени са с.з. на: 
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06.06.2012 г. - не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване на ответника; 27.06.2012 г. – отново не е даден ход на делото, 

поради нередовна процедура по призоваване на ответника, като съдът е 

постановил, същият да бъде призован на посочените два адреса в отговора на 

ИМ; 18.07.2012 г. – за приемане на експертизата, отложено; 25.07.2012 г. – 

прието е  заключението на в. л., съдът е дал ход по същество на делото и е 

посочил, че ще се произнесе с решение на 10.08.2012 г. Решението е 

постановено на 31.07.2012 г., съобщенията до страните, с препис от решението, 

са изпратени на с.д.;   

 - гр. д. № 36/2011 г., обр. на 13.01.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, иск по чл. 422 ГПК. С разпореждане от 14.01.2011 г. е постановено 

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

на 18.01.2011 г., връчено на 20.01.2011 г., отговора е представен на 21.02.2011 

г. С разпореждане от 05.04.2011 г. съдът е дал указания на ищеца за 

отстраняване на нередовности по ИМ. На 12.04.2011 г. е постъпила молба-

уточнение и молба по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. На 28.04.2011 г. е разпоредено да 

се изпрати препис от молбата от 12.04.2011 г. на другата страна за становище в 

едноседмичен срок. На 10.06.2011 г. е постъпила молба от проц. представител 

на ищеца, с която моли съда да приеме ИМ с пр. осн. чл. 422 ГПК във вр. с чл. 

415 ГПК, с посочена сума. На 10.06.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис 

от молбата на ответника. На 17.06.2011 г. е постановено определението по чл. 

140 ГПК, изготвен е проект за доклад, назначена е съдебно-графологическа 

експертиза, насрочено е делото. Първото с. з. е проведено на 29.09.2011 г. – не 

е даден ход на делото, съдът е докладвал постъпили молби от ищеца и проц. му 

представител за ангажираност, свързана с местните избори, както и молба от 

проц. представител на ответника за ангажираност по др. дело. Проведени са 

с.з. на: 02.11.2011 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е посочил, че 

ще се произнесе с решение на 02.12.2011 г., решението е постановено на 

посочената дата. На 02.12.2011 г. са изпратени съобщения до страните; 

 - гр. д. № 96/2011 г., обр. на 25.01.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, иск по чл. 49 от СК. На 25.01.2011 г. е постановено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор - чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено 

на с.д., връчено на 27.01.2011 г. На 16.03.2011 г. е постановено определението 

по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. На 27.04.2011 г. са постъпили 

молби от страните, с която молят съда да спре производството по съгласие на 

страните. Първото с.з. е проведено на 27.04.2011 г., не е даден ход на делото, 

съдът е докладвал двете молби и е спрял производството по делото на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 1 ГПК. С определение от 28.10.2011 г. съдът е констатирал, че в 6-

месечния срок не е постъпила молба за възобновяване, поради което, на осн. 

чл. 231, ал. 1 ГПК е прекратил производството по делото; 

  - гр. д. № 3/2011 г. /съдия Илияна Зелева/ е образувано на 

04.01.2011 г. по искова молба по чл. 542 от ГПК, постъпила на тази дата. 

Докладчикът по делото е определен в деня на образуване на делото видно от 
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протокола, удостоверяващ избора на докладчик. Разпределението на делото е 

извършено от съдия Елка Хаджиева – административен ръководител. С 

определение от 07.01.2011 г. съдът е оставил без уважение искане на страната 

за освобождаване от държавна такса и дал указания за отстраняване на 

нередовности, констатирани в исковата молба. Определението на съда е 

доведено до знанието на ищеца на 10.01.2011 г. със съобщение, изпратено на 

07.01.2011 г. На 13.01.2011 г. е постъпила молба за удължаване на срока. С 

определение от тази дата съдът е уважил направеното искане. С определение 

по чл. 550 от ГПК, постановено на 27.01.2011 г., съдът е разпоредил служебно 

събиране на данни за лицето, чиято смърт ищецът иска да установи и е 

насрочил делото в открито съдебно заседание за 10.03.2011 г. Поради 

нередовна процедура по призоваване на една от заинтересованите страни, 

делото е отложено и насрочено за 28.04.2011 г. На тази дата не е даден ход на 

делото отново по същата причина  е отложено за 30.05.2011 г. На 30.05.2011 г. 

е даден ход на делото и е обявено за решаване. Решение по делото е 

постановено на 15.06.2011 г. и съобщения за изготвения съдебен акт са 

изпратени на тази дата; 

  - гр. д. № 161/2011 г. /съдия Илияна Зелева/ е образувано на 

01.03.2011 г. по искова молба по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, постъпила на тази дата. 

Изборът на докладчик е извършен в деня на образуване на делото. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК, съдържащо много подробни указания за 

ответника, е постановено на 02.03.2011 г. Разпореждането на съда е съобщено 

са страната на 07.03.2011 г. със съобщение, изпратено на 02.03.2011 г. Писмен 

отговор по делото е депозиран с вх. № 161/2011 г. от 07.03.2011 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 11.04.2011 г., съдът е съобщил 

на страните проекта си за доклад по делото; разпределил е доказателствената 

тежест и е насрочил производството в открито заседание за 02.06.2011 г. В 

съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. С определение от 09.06.2011 г. съдът е отменил определението си за 

даване на ход по същество във връзка с постъпила молба на страните за 

спиране на производството по съгласие на страните и е постановил диспозитив 

в този смисъл. С определение от 03.01.2012 г. съдът е прекратил 

производството по делото по реда на чл. 231 от ГПК, след като е приел, че в 

шестмесечния срок никоя от страните не е поискала неговото възобновяване; 

  - гр. д. № 154/2011 г. /съдия Илияна Зелева/ е образувано на 

21.02.2011 г. по искова молба по чл. 128 от ГПК, постъпила на същата дата. С 

определение от 21.02.2011 г. съдът е оставил производството без движение и 

дал указания за отстраняване на нередовности, констатирани в исковата молба. 

Съобщение с указанията на съда са изпратени на 22.02.2011 г., връчено на тази 

дата. С определение по чл. 131 от ГПК, постановено на 23.02.2011 г., съдът е 

дал подробни указания на ответниците относно възможността им да подадат 

писмен отговор, съответно последиците от неподаването на такъв. Препис от 

исковата молба е връчен на ответниците на 24 и 25.02.2011 г. Писмен отговор е 
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депозиран на 22.03.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

07.04.2011 г., съдът е съобщил на страните проекта си за доклад по делото и е 

насрочил производството в открито заседание за 09.05.2011 г. В съдебно 

заседание от тази дата съдът е спрял производството по делото по съгласие на 

страните по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С определение от 24.11.2011. г съдът е 

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

 

  

  КОНСТАТАЦИИ: 

 Основните причини производството по делата да продължи над 3 

месеца са две: 1. спиране на производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – по 

съгласие на страните; 2. нередовна процедура по призоваване на страна като 

някои от делата са отлагани за нова дата по два пъти. Съдът служебно е 

прилагал Наредба № 14/18.11.2009 г., при констатирано нередовно 

призоваване на ответник. Спрените производства по съгласие на страните, са 

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

възобновяване на производството. Друга причина е постановяване на 

определение за отмяна на хода по същество на делото поради постъпила молба 

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

 Делата са образувани в деня на подаване на ИМ и същия ден е 

извършвано разпределението чрез програмата за случаен подбор. 

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

постановявано на същия ден или до 3 дни. Определението по чл. 140 ГПК е 

постановявано между 7 – 15 дни след изтичане срока за отговор на ИМ и 

съдържа подробен проект за доклад. Първото по делото заседание е 

провеждано в срок до 1 месец, месец и 10 дни, само по едно дело първото с.з. е 

проведено след малко повече от 3 месеца по обективни причини – съдебна 

ваканция и годишен отпуск на докладчика. При отлагане на с.з. делата са 

насрочвани след 7 – до 20 дни, в редки случаи - след около месец. Съдиите 

преимуществено са се произнасяли по доклада в деня на постъпването на 

книжата или до 2 дни като изключение се констатира по гр. д. № 36/2011 г. -

съдът е постановил разпореждане за отстраняване на допуснати нередовности 

по ИМ след повече от 1 месец от постъпване на отговора на ответника.  

  

 

  2. Образувани дела през първото полугодие на 2011 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г. 

          

 Проверката установи, че от образуваните през първото полугодие 

дела 11 не са приключили към  31.12.2011 г.  

 Проверката на случайно избрани дела, установи:  

 - гр. д. № 138/2011 г., обр. на 14.02.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, иск по чл. 422 ГПК и чл. 86 ЗЗД. С разпореждане от 14.02.2011 г. е 
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постановено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор - чл. 131 

ГПК. Съобщението е изпратено на 14.02.2011 г., връчено на 01.03.2011 г. На 

04.04.2011 г. е постъпил отговор на ИМ – инцидентен установителен иск. На 

12.05.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

за доклад, делото е насрочено. Първото с.з. е проведено на 08.06.2011 г. – 

отложено по искане на страните за постигане на извън съдебна спогодба в 

Центъра за спогодби към ОС – Смолян. В с. з. на 08.09.2011 г., съдът е 

докладвал молба от страните за спиране на производството по съгласие на 

страните, поради което на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК съдът е спрял 

производството по делото. На 06.03.2012 г. е постъпила молба за 

възобновяване, с определение от 07.03.2012 г. съдът е възобновил 

производството и го е насрочил. В с. з. на 26.04.2012 г. съдът е докладвал 

постъпила молба по чл. 233 ГПК – отказ от иска, поради което е прекратил 

производството по делото;   

 - гр. д. № 117/2011 г., обр. на 04.02.2011 г., на доклад на съдия 

Зелева, иск по чл. 49 СК. С определение от 07.02.2011 г. съдът е постановил да 

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

08.02.2011 г., върнато в цялост с отбелязване от 08.02.2011 г., че лицето не 

живее на посочения адрес. На 10.02.2011 г. е изискана сл. справка по Наредба 

№ 14/18.11.2009 г. На 23.02.2011 г. е изпратено ново съобщение, върнато с 

отбелязване от 24.02.2011 г., че лицето в момента не живее на този адрес, по 

данни от майката. С разпореждане от 24.02.2011 г. е указано лицето да се 

призове чрез залепване, уведомлението е залепено на 25.02.2011 г. На 

06.04.2011 г. е депозиран отговор на ИМ, на 11.04.2011 г. е постановено 

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

проведено на 02.06.2011 г. – не е даден ход на делото, на осн. чл. 142, ал. 2 

ГПК. Проведени са с.з. на: 11.07.2011 г. – съдът е прекратил производството по 

делото на осн. чл. 321, ал. 1 ГПК – обжалвано. С определение от 25.08.2011 г., 

постановено по в. ч. гр. д. № 390/2011 г., по описа на ОС – Смолян, съдът е 

отменил определението за прекратяване на производството и е върнал делото 

за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е върнато в РС – 

Девин на 29.08.2011 г. С разпореждане от 29.08.2011 г. делото е насрочено. 

Проведени са с. з. на: 27.10.2011 г. – не е даден ход на делото, съдът е 

докладвал постъпила молба за отлагане, поради невъзможност за явяване на 

допуснат свидетел; 15.12.2011 г. – за постигане на споразумение, изразено от 

страните, отложено; 12.01.2012 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е 

посочил, че ще се произнесе с решение на 13.02.2012 г. Решението е 

постановено на 01.02.2012 г., съобщения с препис от решението са изпратени 

на с. д.; 

 - гр. д. № 195/2011 г. /съдия Илияна Зелева/ е образувано на 

23.03.2011 г. по искова молба по чл. 55, ал. 1 от ЗЗД, постъпила на 23.03.2011 г. 

Определение по чл. 131 от ГПК е постановено на 25.03.2011 г. и съобщено на 

ответника на 28.03.2011 г. Писмен отговор е депозиран на 28.04.2011 г. С 
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определение от 29.04.2011 г. съдът е дал указания за отстраняване на 

нередовности, които съдът е съобразил във връзка с постъпилия отговор. 

Препис от молбата-допълнение е връчена на 03.05.2011 г. с разпореждане, 

постановено на тази дата. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

07.06.2011 г., съдът е взел отношение по доказателствените искания, 

разпределил е доказателствената тежест и е насрочил производството в 

открито заседание за 11.07.2011 г. В съдебно заседание от 11.07.2011 г. съдът е 

дал ход по същество и е посочил, че ще се произнесе с решение до 01.08.2011 

г. С определение, постановено в закрито заседание на 28.07.2011 г., съдът е 

отменил определението, с което е дал ход по същество след като е съобразил, 

че дела, които са поискани във връзка с настоящото, не са били представени, а 

страните не са проявили процесуална активност да представят заверени 

преписи на влезлите в сила решения по същите. Ново съдебно заседание е 

насрочено за 20.10.2011 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е спрял 

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

приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр. д. № 194/2011 г. на Районен 

съд - Девин. С определение от 06.03.2012 г. съдът е възобновил 

производството по делото и е насрочил открито заседание за 02.04.2012 г. В 

съдебно заседание от 02.04.2012 г. е даден ход по същество. Решение по делото 

е постановено на 02.05.2012 г.; 

 - гр. д. № 182/2011 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

17.03.2011 г. по искова молба за делба, постъпила в деня на образуване. С 

разпореждане от 18.03.2011 г. съдът е дал указания за отстраняване на 

нередовности в исковата молба. Съобщение е изпратено на 19.03.2011 г. На 

31.03.2011 г. е постановено разпореждане по чл. 131 от ГПК, съдържащо 

подробни указания за ответната страна относно правото на писмен отговор и 

последиците от неподаването му. Ответникът е уведомен на 02.05.2011 г. със 

съобщение, изпратено на 31.03.2011 г. Писмен отговор по делото е депозиран 

на 28.05.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 22.06.2011 г., 

съдът е взел отношение по доказателствените искания; съобщил е на страните 

проекта си за доклад по делото и разпределил доказателствената тежест; 

насрочил делото в открито съдебно заседание за 15.09.2011 г. На тази дата е 

даден ход по същество на делото по първа фаза на производството за делба. 

Съдебно решение е постановено на 28.10.2011 г., за което съобщения са 

изпратени на тази дата. С разпореждане от 02.12.2011 г. съдът е насрочил 

производството по делба във втора фаза за 08.02.2012 г. В съдебно заседание, 

проведено на 15.03.2012 г., съдът е спрял производството по делото по 

съгласие на страните. С определение от 27.03.2012 г. съдът е прекратил 

производството по делото по чл. 233 от ГПК.  

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
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Основни причини, за неприключване на производствата са: 

оставяне на ИМ без движение; спиране на производството на осн. чл. 229, ал. 

1, т. 1 ГПК – по съгласие на страните и изразено желание да постигнат 

спогодба в Центъра за спогодби към ОС – Смолян; спиране на производството 

на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – преюдициален спор; обжалване определение 

на съда пред ОС – Смолян; постановяване определение за отмяна хода по 

същество на делото; установяване адрес на ответник, наложило прилагане на 

Наредба № 14/18.11.2009 г. и провеждане процедура по залепване на 

уведомление. Едно от проверените дела е образувано по предявен иск за делба, 

приключило по първа фаза преди 31.12.2011 г. и насрочено по втора фаза за 

2012 г.  

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

респективно по чл. 131 ГПК е постановявано в рамките на 1 до 3 дни. 

Определението по чл. 140 ГПК е постановявано между 5 до 20 дни, след 

изтичане срока за отговор на ИМ, с едно изключение - съдът е постановил 

определението по чл. 140 след малко повече от месец от изтичане срока за 

отговор на исковата молба. Първото с.з. е провеждано след около 1 месец, с 

изключение на периода на съдебната ваканция. При отлагане на делото най-

често е насрочвано с.з. за след месец, месец и половина, а по време на 

съдебната ваканция – след 2 - 3 месеца като съдът е съобразявал и изразено от 

страните желание за постигане на спогодба. Съдиите са се произнасяли по 

доклада в рамките на 1 - 3 дни от постъпването на книжата. 

 

 

  3. Образувани дела преди 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2011 г.  

 

От изготвената справка за нуждите на проверката са посочени 5 

дела, всички с предмет делба. 

Проверката на делата установи: 

    - гр. д. № 257/1995 г., обр. на 04.07.1995 г., към монета е на доклад 

на съдия Хаджиева, делба. Производството е по реда на ГПК (отм.). На 

18.09.1998 г. е постановено решение по първа фаза на делбата. По втора фаза 

на делбата, производството е продължило с разпореждане за насрочване за 

06.11.2000 г. В с. з. проведено на 25.09.2002 г. съдът е спрял производството по 

делото, на осн. чл. 182, ал. 1 б. „г” ГПК – до приключване с влязло в сила 

решение по гр. д. № 189/2001 г., по описа на РС – Девин. Не са изисквани 

справки за движението на преюдициалното дело. С определение от 22.01.2007 

г. съдът е възобновил производството по делото, като е констатирал, че 

преюдициалното производството е върнато в съда на 12.10.2006 г. и има влязло 

в сила решение. В с. з. на 21.07.2007 г. производството по делото е спряно на 

осн. чл. 182, ал. 1, б. „б” ГПК (отм.) – смърт на трима от съделителите. На 

26.03.2007 г. производството е възобновено и насрочено, проведени са няколко 
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с.з., когато с определение от 04.12.2007 г. съдът е внесъл делото в архив, по 

молба на ищеца, уважена от съда. С определение от 18.06.2012 г. съдът е 

възобновил производството. След върнати съобщения с отбелязване за 

починали съделители, съдът с определение от 27.07.2012 г. е спрял 

производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „б” ГПК (отм.). По делото е 

прикрепен лист с отбелязана дата, на която изтича 6-месечния срок, за 

докладване на делото;  

  - гр. д. № 179/2002 г., обр. на 28.05.2002 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, делба. Производството е по реда на ГПК (отм.). На 28.02.2003 г. е 

постановено решението по първа фаза на делбата. В с.з. на 20.01.2005 г. е 

проведено първото с.з. по втора фаза на делбата, допусната е СТЕ. В с. з. на 

03.11.2005 г. съдът е констатирал, че няма представени инвестиционни 

проекти, поради което е постановил делото да бъде внесено в архив, с 

указания, че след представяне на инвестиционните проекти, делото ще бъде 

възобновено. С определение от 31.07.2007 г. производството е възобновено и 

насрочено. След проведени няколко с. з., с определение от 16.05.2008 г. съдът е 

спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) – до 

приключване с влязло в сила решение гр. д. № 18/2008 г., по описа на 

Административен съд – Смолян. Изисквана е справка за движението на 

преюдициалното дело и с определение от 28.11.2008 г. производството е 

възобновено и насрочено. В с. з. на 18.12.2008 г. съдът с протоколно 

определение е внесъл делото в архив за изготвяне на нови инвестиционни 

проекти, по молба на ищците. С определение от 19.06.2012 г. съдът е указал на 

ищците да впишат ИМ в АВ във вр. с ТР № 3/2010 г., на ВКС. На 06.07.2012 г. 

е представена вписана ИМ. С определение от 09.07.2012 г. съдът е назначил в. 

л. и е насрочил делото. В с. з. на 04.10.2012 г. е даден ход на делото по 

същество, решението по втора фаза на делбата е постановено на 15.10.2012 г.;  

  - гр. д. № 41/2006 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

16.01.2006 г. по искова молба за делба на СИС. Производството е 

администрирано по реда на ГПК /отм./ и е приключило по първа фаза с 

решение от 19.07.2006 г. – обжалвано и приключило с Решение № 

98/15.02.2008 г., постановено по гр. д. № 715/2007 г., по описа на ВКС. На 

05.06.2008 г. съдът е спрял производството по делото на основание чл. 182, ал. 

1, б. „а” от ГПК /отм./., възобновено с определение от 28.11.2008 г. С 

протоколно определение от 16.04.2009 г. съдът е внесъл делото в архив до 

сезиране на съда с молба за продължаване на съдопроизводствените действия. 

С определение от 18.06.2012 г. съдът е отменил определението си за внасяне на 

делото в архив, указал е на ищеца, съгласно чл. 114 от ЗС и ТР № 3/2010 г. на 

ВКС по т. д. № 3/2009 г. на ОСГК, да впише исковата молба. С определение от 

13.07.2012 г. съдът е прекратил производството по делото и върнал исковата 

молба, след като е констатирал, че не са изпълнени дадените указания; 

 - гр. д. № 317/2009 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

26.11.2009 г. по искова молба за делба, постъпила на тази дата и разпределено 
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на докладчик на следващия ден. С протоколно определение от 03.06.2010 г. 

съдът е спрял производството по делото по съгласие на страните и 

възобновено с определение от 26.10.2010 г. С определение от 07.10.2011 г. е 

отменен хода по същество, даден с определение от 08.09.2011 г. С решение от 

23.12.2011 г. производството по делба е приключило по първа фаза. В съдебно 

заседание от 12.07.2012 г. съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 10.08.2012 г. С определение от 02.08.2012 г., за 

изясняване на делото от фактическа страна, съдът е отменил определението си 

за даване на ход по същество и е насрочил съдебно заседание за 03.10.2012 г. В 

съдебно заседание от 24.10.2012 г. е даден ход по същество и съдът е посочил, 

че ще се произнесе с решение. Делото е проверено в срока за постановяване на 

съдебен акт по същество. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Проверката констатира, че всички неприключили производства са с 

предмет делба. Основна причина за неприключване на делата е спирането им 

на различни основания – преюдициален спор, по съгласие на страните и 

смърт на съделител. По част от дела производството е по реда на ГПК (отм.), 

който ред не предвижда преклузивен срок за събиране на доказателства. 

Също така се установи, че по молба на страните делата са били внесени в 

архив като инициативата за възобновяването им е била по-често на съда. По 

всички дела са предприети процесуални действия за приключване на 

производствата, а три от делата са приключили през 2012 г. 

 

 

4. Висящи производства, образувани през 2012 г. 

 

  При проверката на образуваните през първото полугодие на 2012 г. 

дела се установи, че изключително малко дела не са приключили към момента 

на проверката:  

  - гр. д. № 149/2012 г., обр. на 23.04.2012 г., на доклад на съдия 

Зелева, иск по чл. 146, ал. 1 във вр. с чл. 143, ал. 1 ЗЗД и чл. 59 ЗЗД. С 

разпореждане от 23.04.2012 г. съдът е постановил да се изпрати препис от ИМ 

на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на с. д. и е връчено на 

26.04.2012 г., отговора е депозиран на 23.05.2012 г. На 30.05.2012 г. е 

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

Първото с. з. е проведено на 18.06.2012 г. – по молба на ответника за 

ангажиране на адвокат, отложено. В с. з. на 28.06.2012 г. съдът е спрял 

производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – по съгласие на 

страните. Отбелязана е датата, на която делото следва да се докладва. На 

19.10.2012 г. е постъпила молба за възобновяване на производството. С 



 16 

определение от 22.10.2012 г. съдът е възобновил производството по делото и го 

е насрочил за 22.11.2012 г.; 

  - гр. д. № 84/2012 г., обр. на 24.02.2012 г., на доклад на съдия 

Зелева, иск по чл. 258 ЗЗД. С разпореждане от 27.02.2012 г. съдът е постановил 

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

на 28.02.2012 г., връчено на 02.03.2012 г., отговора е депозиран на 29.03.2012 г. 

На 04.04.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е 

проект за доклад. Първото с. з. е проведено на 10.05.2012 г. – съдът е 

докладвал постъпили молби от управителя на ответника и пълномощника му за 

отлагане на делото, приел е, че са основателни (приложен болничен лист), 

поради което е отложил делото. Проведени са с.з. на: 07.06.2012 г – назначена 

е СТЕ; 03.09.3012 г. – отложено, поради неизготвена експертиза от в.л.; 

08.10.2012 г. – поради неизготвена експертиза от в. л., отложено; 01.11.2012 г. 

– прието е заключението на в.л., разпитани са свидетели, по поставена 

допълнителна задача на в. л., отложено за 29.11.2012 г.; 

  - гр. д. № 264/2012 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

25.07.2012 г. по искова молба по чл. 108 от ЗС, постъпила на тази дата. С 

разпореждане по чл. 131 от ГПК, постановено на 25.07.2012 г., съдът е дал 

подробни указания за изпращане на препис от исковата молба за ответника, 

възможността за подаване на писмен отговор и последиците от неподаването 

на такъв. Съобщение за разпореждането на съда е изпратено на 26.07.2011 г. и 

получено от ответника на 08.08.2012 г. С определение от 12.09.2012 г. съдът е 

дал указания на ищеца да впише исковата молба в Агенцията по вписванията, 

гр. Девин. Указанията на съда са съобщени на 19.09.2012 г. със съобщение, 

изпратено на 12.09.2012 г. С определение от 27.09.2012 г. съдът е удължил 

срока на основание чл. 63, ал. 1 от ГПК за вписване на исковата молба. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 02.10.2012 г., съдът е съобщил 

на страните проекта си за доклад, разпределил е доказателствената тежест и е 

дал правна квалификация на спора, взел е отношение по доказателствените 

искания на страните и е насрочил производството в открито съдебно заседание 

за 24.10.2012 г. С разпореждане от 22.10.2012 г. делото е пренасрочено за нова 

дата – 28.11.2012 г. във връзка с постъпили молби на вещото лице и на 

пълномощник.; 

  - гр. д. № 220/2012 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

25.06.2012 г. по искова молба по чл. 440 от ГПК, постъпила в деня на 

образуването му. С разпореждане от 26.06.2012 г. съдът е дал указания за 

отстраняване на нередовности, констатирани в исковата молба. Указанията са 

изпълнени с молба от 03.07.2012 г. С определение от 03.07.2012 г. съдът е 

допуснал обезпечение на иск по реда на чл. 389 от ГПК чрез спиране на 

изпълнението по изпълнително дело, образувано от СИС при ДРС. 

Разпореждане по чл. чл. 131 от ГПК е постановено на 25.07.2012 г., за което 

съобщения на ответниците са изпратени на 25.07.2012 г. и са получени на 25 и 

27.07.2012 г. Писмен отговор е депозиран на 27.08.2012 г. Подробно 
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определение по чл. 140 от ГПК, съдържащо проект за доклад, е постановено на 

28.08.2012 г. С определението е насрочено производството в открито съдебно 

заседание за 24.10.2012 г. За събиране на доказателства делото е отложено за 

29.11.2012 г. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  Причините за неприключилите производства са: спиране на 

производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК; неизготвяне на експертизи, 

станали причини съдът да отлага с. з., понякога и по два пъти; поставяне на 

допълнителни задачи на в. л.; удължаване срока за вписване на ИМ в АВ – гр. 

Девин; пренасрочване на с. з. поради неизготвено заключение от в.л. Друга 

причина е насрочване на с. з. след съдебната ваканция. 

  Проверката на делата установи, че съдът е постановявал 

разпореждане по чл. 131 ГПК или по чл. 129 ГПК в деня на образуване на 

делото, най-късно на следващия ден. Определението по чл. 140 ГПК е 

постановявано с изтичане на срока за отговор на ИМ, а първото с. з. е 

насрочвано в рамките на 18 дни до 1 месец, с изключение на периода на 

съдебната ваканция. При отлагане на делата същите са насрочвани в срок до 1 

месец, с изключение на периода на съдебната ваканция и ползването на платен 

годишен отпуск от съдиите. 

 

 

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

първо ГПК 

                     

  От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК по делата, образувани през 2010 г. и 2011 г. и 

след извършена проверка по книгите за открити съдебни заседания, се 

констатира следното: 

  Съдиите преимуществено са обявявали съдебните решения по 

делата, образувани през 2010 г., в срока, предвиден в чл. 235, ал. 5, изр. първо 

от ГПК. В предоставена справка са отчетени 6 дела, с постановени съдебни 

решения извън срока посочен в чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, при прегледа на 

които се установи: 

  - по 2 дела решението е обявено 10 дни след изтичане на месечния 

срок - на доклад на съдия Зелева; 

  - по 3 дела решението е обявено в срок до 2 месеца след 

обявяването им за решаване – 1 дело е на доклад на съдия Хаджиева, 1 - на 

доклад на съдия Зелева и 1 - на доклад на съдия Руменов; 

  - по 1 дело решението е обявено в срок до 3 месеца след 

обявяването му за решаване - на доклад на съдия Хаджиева. 
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  През 2011 г. по 5 дела не е спазен срока регламентиран в чл. 235, 

ал. 5, изр. първо ГПК:  

  - по 1 дело просрочието е незначително - решението е обявено 6 

дни след изтичане на месечния срок, на доклад на съдия Зелева; 

  - по 3 дела решението е обявено в срок до 2 месеца след 

обявяването му за решаване – на доклад на съдия Зелева; 

  - по 1 дело решението е обявено в срок до 3 месеца след 

обявяването му за решаване - на доклад на съдия Хаджиева. 

 

  От проверката на делата за 2010 г. и 2011 г. може да се обоснове 

извод, че съдиите са проявявали стремеж за спазване на срока, визиран в чл. 

235, ал. 5, изр. първо от ГПК. 

 

 

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

производство 

 

                    В изготвената  справка за нуждите на проверката през 2010 г. са  

посочени 25 бр. дела, образувани по реда на чл. 310 ГПК, а през 2011 г. са 

посочени 101 дела. 

                   Проверката на случайно избрани дела, установи:                       

                    - гр. д. № 16/2011 г., обр. на 13.01.2011 г., на доклад на съдия 

Зелева, иск по чл. 128 КТ. С разпореждане от 14.01.2011 г. съдът е постановил 

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

на 14.01.2011 г., връчено на 17.01.2011 г., отговора е депозиран на 10.02.2011 г.  

На 22.02.2011 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е 

доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 09.03.2011 

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

решение на 23.03.2011 г., решението е постановено на 21.03.2011 г., на която 

дата са изпратени и съобщенията с препис от решението на страните;    

  - гр. д. № 29/2011 г., обр. на 13.01.2010 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, иск по чл. 128 КТ. С разпореждане от 14.01.2011 г. съдът е 

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

е изпратено на 17.01.2011 г., връчено на 17.01.2011 г., отговора е депозиран на 

10.02.2011 г. На 22.02.2011 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, 

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

07.03.2011 г. – даден е ход на делото по същество, съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 21.03.2011 г., решението е постановено на 21.03.2011 

г., на която дата са изпратени и съобщенията с препис от решението на 

страните;    

  - гр. д. № 76/2011 г., обр. на 24.01.2011 г., на доклад на съдия 

Зелева, иск по чл. 128 КТ. С разпореждане от 24.01.2011 г. съдът е постановил 

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



 19 

на 25.01.2011 г., връчено на 25.01.2011 г., отговора е депозиран на 10.02.2011 г. 

На 22.02.2011 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е 

доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 21.03.2011 

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

решение на 04.04.2011 г., решението е постановено на 30.03.2011 г., на 

31.03.2011 г. са изпратени и съобщенията с препис от решението на страните;    

  - гр. д. № 469/2011 г., обр. на 01.09.2011 г., на доклад на съдия 

Зелева, иск по чл. 128 КТ. С разпореждане от 01.09.2011 г. съдът е постановил 

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

на 01.09.2011 г., връчено на 02.09.2011 г., не е депозиран отговор. На 

10.10.2011 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по 

делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 10.11.2011 г. – даден е 

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

срок, не е посочена дата. Решението е постановено на 23.11.2011 г., на която 

дата са изпратени и съобщенията с препис от решенията на страните; 

  - гр. д. № 45/2012 г., обр. на 30.01.2012 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, иск по чл. 128 КТ. С разпореждане от 30.01.2011 г. съдът е 

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

е изпратено на 30.01.2012 г., връчено на 31.01.2012 г., не е депозиран отговор. 

На 05.03.2012 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е 

доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 22.03.2012 

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

решение на 21.04.2012 г. Решението е постановено на 19.04.2011 г., на която 

дата са изпратени съобщенията с препис от решението на страните;  

 - гр. д. № 1/2011 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

04.01.2011 г. по искова молба чл. 144 и 149 от СК, постъпила на тази дата. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 04.01.2011 г. Препис от 

исковата молба е връчен на 05.02.2011 г. със съобщение от 04.01.2011 г. С 

определение по чл. 312 от ГПК, постановено на 15.02.2011 г., съдът е насрочил 

производството в открито заседание за 24.03.2011 г. На тази дата е даден ход 

по същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 21.04.2011 г. 

Решение по делото е постановено на 19.04.2011 г. и съобщения за акта са 

изпратени на тази дата.  

 

  Проверени бяха и следните дела, образувани по реда на чл. 310 и 

сл. ГПК: гр. д. № 127/2012 г., на доклад на съдия Зелева; гр. д. № 146/2012 г., 

на доклад на съдия Хаджиева и гр. д. № 145/2012 г., на доклад на съдия Зелева. 

Проверката установи, че съдът е процедирал идентично с описаните по-горе 

първи две дела. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  Делата, образувани по реда на бързото производство са 

администрирани своевременно. Съдиите са постановявали разпореждане по чл. 
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131 ГПК в деня на образуване на делото или най-късно на следващия ден. 

Определението по чл. 312 ГПК е постановявано след 5 до 12 дни от 

представяне на отговора на ответника или изтичане на срока за това  – не е 

спазвана разпоредбата на чл. 312, ал. 1 ГПК. По едно от делата се установи, че 

съдът е постановил определението по чл. 312 ГПК без да е изчакал изтичането 

на законово определения срок за отговор. С определението по чл. 312 ГПК 

съдът е изготвял доклад по делото и е насрочвал първото с. з. най-често в срок 

до две седмици, с изключение на две делата, по които първото с. з. е насрочено 

в срок до един месец. Всички проверени дела са приключили с едно съдебно 

заседание. Съдиите са посочвали датата на която ще обявят решението, с едно 

изключение. Спазван е срока визиран в чл. 316 ГПК – решението е обявявано в 

двуседмичен срок, с изключение на две дела – по едното дело решението е 

обявено в месечен срок, по второто - 25 дни след обявяването му за решаване, 

като съдът е посочил, че ще се произнесе в месечен срок.  

 

 
          7. Дела с отменен ход по същество 
 

 От изисканата справка  и проверка по срочните книги се установи, 

че през 2010 г. по 11 дела е отменен ходът по същество, а през 2011 г. - по 18 

дела. Проверката на случайно избрани дела установи: 

                    - гр. д. № 301/2010 г., обр. на 12.07.2010 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, иск по чл. 344 КТ и чл. 86 ЗЗД. ИМ е подадена на 09.07.2010 г. В с. 

з. проведено на 13.04.2011 г. е приключено съдебното дирене и е даден ход по 

същество. В срока за произнасяне съдът е установил, че делото не е изяснено 

от фактическа страна, т. к. в личното трудово досие на ищеца липсват важни и 

относими доказателства за решаването на спора, поради което с определение 

от 29.04.2011 г. е отменил дадения ход по същество и е насрочил делото. В с. з. 

на 26.05.2011 г. е даден ход по същество, решението е постановено на 

31.05.2011 г. На 31.05.2011 г. са изпратени съобщения до страните с препис от 

решението;   

                    - гр. д. № 102/2009 г., обр. на 13.04.2009 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, иск по чл. 124 ГПК. В с. з. на 25.02.2010 г. е даден ход по същество 

на делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че предявеният иск е 

процесуално недопустим, поради което с определение от 06.04.2010 г. е 

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

е прекратил производството; 

- гр. д. № 115/2009 г., обр. на 12.05.2009 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, иск по чл. 79 и чл. 86 ЗЗД. В с.з. на 23.09.2010 г. е даден ход по 

същество на делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че 

предявеният иск е процесуално недопустим, поради което с определение от 

22.10.2010 г. съдът е отменил протоколно определение, с което е даден ход по 

същество на делото и е прекратил производството по делото;  
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- гр. д. № 432/2010 г., обр. на 06.10.2010, на доклад на съдия 

Хаджиева, иск по чл. 55 ЗЗД. В с. з. на 02.02.2011 г. е даден ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че делото не е изяснено от 

фактическа страна, поради което с определение от 01.03.2011 г. е отменил 

протоколно определение с което е даден ход по същество на делото, дал е 

указания на страните и е насрочил делото; 

  - гр. д. № 435/2010 г., обр. на 08.10.2010 г., на доклад на съдия 

Зелева, иск по чл. 130, ал. 3 СК. В с. з. на 16.12.2010 г. е даден ход по същество 

на делото. В срока за произнасяне е постъпила молба от проц. представител на 

молителя, с която моли съдът да отмени дадения ход по същество на делото 

като е представил оригинал на пълномощно от майката на непълнолетното 

дете. С определение от 22.12.2010 г. съдът е приел, че представеното 

доказателство е от значение за правилното решаване на делото, поради което е 

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

го е насрочил. В с. з. на 17.01.2011 г. е даден ход по същество, решението е 

постановено на 16.02.2011 г.; 

  - гр. д. № 50/2010 г., обр. на 27.01.2010 г., на доклад на съдия 

Зелева, иск по чл. 55, ал. 1, предл. трето  ЗЗД. В с.з. на 17.05.2010 г. е даден ход 

по същество на делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че ищецът 

не е приложил удостоверение за наследници, за установяване на твърдените от 

него обстоятелства, поради което с определение от 22.06.2010 г. е отменил 

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

насрочил. На 16.09.2010 г. е даден ход по същество на делото, решението е 

обявено на 14.10.2010 г.; 

  - гр. д. № 160/2011 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

24.02.2011 г. по искова молба, постъпила на тази дата. В съдебно заседание от 

01.06.2011 г. съдът е дал ход по същество и посочил, че ще се произнесе с 

решение на 30.06.2011 г. С определение по чл. 253 от ГПК, постановено на 

10.06.2011 г., съдът е отменил дадения ход по същество, след като е счел, че по 

ч. гр. д. № 15/2011 г. на Районен съд - Девин, изискано по настоящото, е 

постъпила частна жалба, а същото се явява обуславящо. С оглед това съдът е 

постановил спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с влязъл в 

сила акт на ч. гр. д. № 15/2011 г. на Районен съд - Девин. С определение от 

23.06.2011 г. съдът е възобновил производството и е го е насрочил в съдебно 

заседание за 15.09.2011 г., след като в резултат на извършена служебна справка 

е установено, че преюдициалното производство е приключило. В съдебно 

заседание от тази дата отново е даден ход по същество. В срока за решаване на 

делото, съдът, с определение от 18.10.2011 г., отново е отменил дадения ход по 

същество и е прекратил производството по делото, след като е установил липса 

на правен интерес от водене на делото;  

- гр. д. № 161/2011 г. /съдия Илияна Зелева/ е образувано на 

01.03.2011 г. по искова молба по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД. В съдебно заседание от 

02.06.2011 г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С 
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определение от 09.06.2011 г. съдът е отменил определението си за даване на 

ход по същество във връзка с постъпила молба на страните за спиране на 

производството по съгласие на страните и е постановил диспозитив в този 

смисъл. С определение от 03.01.2012 г. съдът е прекратил производството по 

делото по реда на чл. 231 от ГПК, след като е приел, че в шестмесечния срок 

никоя от страните не е поискала неговото възобновяване; 

- гр. д. № 195/2011 г. /съдия Илияна Зелева/ е образувано на 

23.03.2011 г. по искова молба по чл. 55, ал. 1 от ЗЗД, постъпила на 23.03.2011 г. 

В съдебно заседание от 11.07.2011 г. съдът е дал ход по същество и е посочил, 

че ще се произнесе с решение до 01.08.2011 г. С определение, постановено в 

закрито заседание на 28.07.2011 г., съдът е отменил определението, с което е 

дал ход по същество след като е съобразил, че дела, които са поискани във 

връзка с настоящото, не са били представени, а страните не са проявили 

процесуална активност да представят заверени преписи на влезлите в сила 

решения по същите. В съдебно заседание от 02.04.2012 г. е даден ход по 

същество. Решение по делото е постановено на 02.05.2012 г. 

 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

Броят на  делата  с отменен ход по същество е сравнително малък. 

Причините за отмяна на дадения ход по същество могат да се обобщят в три 

групи: 1. по част от делата съдът е отменил дадения ход по същество за 

допълнително изясняване на факти и обстоятелства; 2. по две дела 

инициативата е на страните – в първия случай са поискали спиране на 

производството по съгласие на страните, а във втория случай са представили 

оригинал на пълномощно, което съдът е преценил за основателно; 3. в срока за 

постановяване на решението съдът е преценил, че искът е процесуално 

недопустим или че липсва правен интерес (след приключване на 

преюдициален спор), поради което е постановил отмяна на дадения ход по 

същество и е прекратил производството. 

 

 

8. Спрени производства 

 

                    Проверката на случайно избрани дела установи: 

 

   - гр. д. № 254/2010 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

18.06.2010 г. С протоколно определение, постановено в съдебно заседание от 

14.10.2010 г., съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 

1, т. 4 от ГПК - до приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр. д. № 

150/2004 г. на Районен съд - Девин, след като е приел, че е налице 

преюдициалност. Единствената справка за хода на преюдициалното 
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производство е направена от деловодител на 19.06.2012 г. /след година и осем 

месеца/, видно от стр. 58 от делото; 

  - гр. д. № 103/2010 г. /съдия Илияна Зелева/ е образувано на 

01.03.2010 г. по иск за делба. В съдебно заседание от 29.03.2012 г. съдът е 

постановил спиране по съгласие на страните на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от 

ГПК. С определение от 29.09.2012 г. съдът е възобновил производството по 

делото по чл. 230, ал. 1 във вр. с чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. Към момента на 

проверката е насрочено ново открито съдебно заседание за 10.12.2012 г.; 

- гр. д. № 160/2011 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

24.02.2011 г. по искова молба, постъпила на тази дата. С определение по чл. 

253 от ГПК, постановено на 10.06.2011 г., съдът е отменил дадения ход по 

същество, след като е счел, че по ч. гр. д. № 15/2011 г. на Районен съд - Девин, 

изискано по настоящото, е постъпила частна жалба, а същото се явява 

обуславящо. С оглед това съдът е постановил спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК до приключване с влязъл в сила акт на ч. гр. д. № 15/2011 г. на Районен 

съд - Девин. С определение от 23.06.2011 г. съдът е възобновил 

производството и го е насрочил в съдебно заседание за 15.09.2011 г., след като 

в резултат на извършена служебна справка е установено, че преюдициалното 

дело е приключило; 

- гр. д. № 161/2011 г. /съдия Илияна Зелева/ е образувано на 

01.03.2011 г. по искова молба по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД. С определение от 

09.06.2011 г. съдът е отменил определението си за даване на ход по същество и 

е спрял производството по делото във връзка с постъпила молба от страните за 

спиране на производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК - по съгласие на 

страните. С определение от 03.01.2012 г. съдът е прекратил производството по 

делото по реда на чл. 231 от ГПК, след като е установил, че в шестмесечния 

срок никоя от страните не е поискала неговото възобновяване; 

- гр. д. № 195/2011 г. /съдия Илияна Зелева/ е образувано на 

23.03.2011 г. по искова молба по чл. 55, ал. 1 от ЗЗД, постъпила на 23.03.2011 г. 

В съдебно заседание от 20.10.2011 г. съдът е спрял производството по делото 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК - до приключване с влязъл в сила 

съдебен акт на гр. д. № 194/2011 г. на Районен съд - Девин. По делото са 

приложени решенията на Районен съд - Девин по гр. д. № 194/2011 г. и 

окончателното решение на Окръжен съд - Смолян от 22.02.2012 г. по гр. д. № 

536/2012 г. С определение от 06.03.2012 г. съдът е възобновил производството 

по делото и е насрочил открито заседание за 02.04.2012 г. . В съдебно 

заседание от 02.04.2012 г. е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 02.05.2012 г.; 

   - гр. д. № 648/2011 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

09.12.2011 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила на същата дата. 

Във връзка с постъпили молби на страните, на 01.03.2012 г. съдът е спрял с 

протоколно определение производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 1 от ГПК. По делото е приложена справка, изготвена от деловодителя, в 
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която е посочено на коя дата изтича 6-месечния срок и делото трябва да бъде 

докладвано на докладчика. С определение от 05.10.2012 г. съдът е прекратил 

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

  - гр. д. № 649/2011 г. /съдия Илияна Зелева/ е образувано на 

09.12.2011 г. по искова молба от тази дата. С протоколно определение от 

09.04.2012 г. съдът е спрял производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 1 от 

ГПК във връзка с изявления на страните, направени в този смисъл. По делото е 

приложена справка, изготвена от деловодителя, в която е посочено на коя дата 

изтича 6-месечния срок и делото трябва да бъде докладвано на докладчика. С 

определение от 05.11.2012 г. съдът е прекратил производството по делото на 

основание чл. 231, ал. 1 от ГПК, след като е установил, че са налице условията 

за това; 

- гр. д. № 652/2011 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

12.12.2011 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила на тази дата. 

Производството е спряно и е прекратено при условията, при които са 

администрирани предходните две производства. 
 

 КОНСТАТАЦИИ: 

  Деловодителите извършват справки за движението на 

обуславящото дело, но по спрените дела няма отбелязване за извършената 

справка, не се отразява резултатът от проверката, от която да е видно 

движението и статуса на преюдициалното производство. Спрените дела, на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – по съгласие на страните, са следени стриктно от 

деловодството и докладвани с изтичане на 6-месечния срок.  

 

9. Дела, образувани по чл. 390 от ГПК 

 

 През 2010 г. са образувани 10 дела по чл. 390 ГПК, през 2011 г. – 2 

дела и през първото полугодие на 2012 г. – 2 дела. Проверката на делата 

установи: 

 

  - ч. гр. д. № 244/2010 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

09.06.2010 г. по молба по чл. 390 от ГПК, изпратена по подсъдност от Районен 

съд - София. С молбата е поискано допускане на обезпечение на бъдещ иск за 

сумата от 22 316,03 лв. чрез налагане на запор върху банкови сметки. С 

определение от 10.06.2010 г. съдът е допуснал обезпечение и е определил 

внасяне на гаранция в размер на 2700,00 лв. като е указал едномесечен срок за 

предявяване на доказателство за предявяване на бъдещия иск и последиците от 

непредставяне на доказателства в този смисъл. Доказателство за внасяне на 

гаранцията е представено с молба от 10.09.2010 г. и е издадена обезпечителна 

заповед на 20.10.2010 г. На 20.10.2010 г. е постъпила молба от пълномощника 

на молителя, че определението на съда не указва момента, от който тече срока 

за предявяване на бъдещия иск, като се прави искане за постановяване на 
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определение в този смисъл. Приложени са съдебни актове, в които началото на 

срока е определян във връзка с момента на получаване на обезпечителната 

заповед. С определение от 10.11.2010 г. съдът е уважил направеното искане; 

  - ч. гр. д. № 438/2010 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

11.10.2010 г.,  на която дата е постъпила и молба по чл. 390 от ГПК. С 

определение от същата дата съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск за 

сумата от 5000,00 лв. чрез запор върху банкови сметки, определил е гаранция в 

размер на 800,00 лв. и едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. 

Определението не съдържа указания от кой момент тече срока за неговото 

предявяване. Обезпечителната заповед е издадена след представяне на 

доказателство за внасяне на определената гаранция. На 12.11.2010 г. е 

представено доказателство за предявяване на бъдещия иск; 

  - ч. гр. д. № 210/2010 г. /съдия Илияна Зелева/. Производството е 

образувано на 11.05.2010 г. - в деня на постъпване на молбата. С определение 

от 19.05.2010 г. съдът е допуснал обезпечението, определена е парична 

гаранция и е определен едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, 

считано от издаване на обезпечителната заповед. Производството е било 

оставено без движение, което е причина съдът да не се произнесе по молбата 

същия ден. Съдът е разпоредил обезпечителната заповед да се издаде след 

представяне на доказателство за внасяне на гаранцията; 

  - ч. гр. д. № 75/2010 г. /съдия Илияна Зелева/, образувано на 

11.02.2010 г. С определение от 12.02.2010 г. съдът се е произнесъл по искането 

за допускане на обезпечение; 

  - ч. гр. д. № 388/2011 г. /съдия Илияна Зелева/ е образувано на 

11.07.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 11 859,53 лв. чрез налагане на запор 

върху банкови сметки. С определение от 11.07.2011 г. съдът е допуснал 

исканото обезпечение, определил е едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск, считано от връчване на определението и е указал последиците 

при непредставяне на доказателства в тази връзка. Определението е доведено 

до знанието на молителя на 18.07.2011 г. със съобщение, изпратено на 

12.07.2011 г. Доказателство за предявяване на бъдещия иск е представено с 

молба от 28.07.2011 г. На 06.08.2012 г. от молителят е постъпила молба, с 

която уведомява съда, че обезпечените искове са отхвърлени и моли за отмяна 

на допуснатото обезпечение по настоящото производство. С разпореждане от 

07.08.2012 г. съдът е указал да се изпрати препис от молбата на ответника за 

становище. С определение от 23.08.2012 г. съдът е отменил допуснатото 

обезпечение; 

  - ч. гр. д. № 6/2011 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

10.01.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата. Поискано е 

допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 4465,40 лв. чрез налагане 

на възбрана върху недвижими имоти, индивидуализирани с молбата. С 

определение от 10.01.2011 г. съдът е допуснал обезпечението, определил е 
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гаранция в размер на 600,00 лв. и едномесечен срок за предявяване на бъдещия 

иск. С акта си съдът още е указал на молителя последиците, в случай че не 

бъдат представени доказателства за предявяване на иска. На 14.01.2011 г. е 

представена вносна бележка като доказателство за внесена гаранция и на тази 

дата е издадена обезпечителната заповед. С молба от 28.01.2011 г. молителят е 

представил доказателства за предявяване на бъдещия иск. С писмо от 

27.06.2012 г. Районен съд - Девин е изискал справка от Районен съд - Пловдив 

дали пред съда има образувано съдебно производство по искова молба на 

молителя, в полза на който по настоящото е допуснато обезпечение. На 

10.07.2012 г. е постъпило писмо от Районен съд - Пловдив за образуваното 

производство по искова молба на молителя по настоящото производство. С 

молба от 03.07.2012 г. молителят е поискал освобождаване на внесената 

гаранция, изпратена от съда на другата страна за становище. С определение от 

22.08.2012 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение и е освободил 

внесената гаранция; 

  - ч. гр. д. № 224/2012 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

02.07.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата,, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки. 

Делото е разпределено автоматично, видно от протокола за избор на 

докладчик. С определение от 02.07.2012 г. съдът е допуснал обезпечение на 

бъдещ иск за сумата от 2505,80 лв. чрез запор върху банкови сметки; 

определил е едномесечен срок на молителя за предявяване на иска и са му 

указани последиците от непредставяне на доказателства за това обстоятелство. 

С определението не е посочено от кой момент тече указания на страната срок 

за предявяване на иска. Съобщение за определението на съда е изготвено на 

03.07.2012 г., върху което е направено отбелязване, че на тази дата е получена 

обезпечителната заповед; 

  - ч. гр. д. № 38/2012 г. /съдия Илияна Зелева/ е образувано на 

24.01.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск в размер на 2220,27 лв. чрез налагане на запор 

върху банкови сметки. С определение от 24.01.2012 г. съдът е допуснал 

исканото обезпечение, указал е едномесечен срок за предявяване на иска, 

считано от връчване на съобщението и посочил последиците на страната, в 

случай че не бъдат представени доказателства за предявяване на иска. 

Молителят е уведомен на 06.02.2012 г. На 10.02.2012 г. е представено 

доказателство за предявяване на бъдещия иск. На 06.03.2012 г. молителят е 

депозирал искане за отмяна на допуснатото обезпечение поради погасяване на 

задълженията. С определение от 07.03.2012 г. съдът е отменил допуснатото 

обезпечение. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, 

че са спазени правилата за местната и родова подсъдност, както и срокът по чл. 
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395, ал. 2 ГПК, с изключение на две дела, по които съдът се е произнесъл на 

следващия ден. Определенията на съда съдържат различен диспозитив по 

отношение срока за предявяване на бъдещия иск. По част от делата не е 

посочван началният момент от който започва да тече срокът за представяне на 

доказателства за предявяване на иска, по други дела е посочвано, че началният 

момент е от датата на връчване на определението (съобщението). В някои 

случаи съдът е посочвал, че молителят следва да представи доказателства за 

предявен иск, считано от датата на издаване на обезпечителна заповед. В 

повечето случаи се установи, че съдът е определят гаранция и след 

представяне на доказателство за внесена гаранция е издавана обезпечителната 

заповед. 

 

 

 10. Дела, образувани по реда на Закона за закрила на детето 

 

  Проверката на случайно избрани дела, установи:   

                     - гр. д. № 575/2011 г., обр. на 14.11.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, искане по чл. 26 ЗЗДет. С разпореждане от 14.11.2011 г. делото е 

насрочено за 23.11.2011 г., на която дата е даден ход по същество на делото. 

Съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 23.12.2011 г. Решението е 

постановено на 13.12.2011 г., на която дата са и изпратени съобщения с препис 

от решението на страните; 

                     - гр. д. № 591/2011 г., обр. на 18.11.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, искане по чл. 26 от ЗЗДет. С разпореждане от 21.11.2011 г. делото е 

насрочено за 23.11.2011 г., на която дата е даден ход по същество на делото. 

Съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 23.12.2011 г., решението е 

постановено на 13.12.2011 г. Съобщения с препис от решенията са изпратени 

на 13.12.2011 г.; 

    - гр. д. № 280/2011 г., обр. на 04.05.2011 г., на доклад на съдия 

Зелева, искане по чл. 26 от ЗЗДет. С разпореждане от същата дата е насрочено 

за 09.05.2011 г., на която дата е даден ход по същество на делото. Съдът е 

посочил, че ще се произнесе с решение на 09.06.2011 г., решението е 

постановено на 03.06.2011 г. и на с.д. са изпратени съобщения с препис от 

решението до страните; 

  - гр. д. № 576/2011 г., обр. на 14.11.2011 г., на доклад на съдия 

Зелева, искане по чл. 26 ЗЗДет. С разпореждане от 15.11.2011 г. делото е 

насрочено за 17.11.2011 г., на която дата е даден ход по същество на делото. 

Съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 16.12.2011 г., решението е 

постановено на 13.12.2011 г., на която дата са изпратени съобщенията с препис 

от решението. 

 

   КОНСТАТАЦИИ: 
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  Проверката на делата, образувани по реда на чл. 26 от Закона за 

закрила на детето /ЗЗДет./ установи, че в деня на постъпване на искането съдът 

е постановявал разпореждане за насрочване на делото в изключително кратък 

срок – от 2 до 9 дни от постъпване на искането. Делата са приключвали в едно 

съдебно заседание, решенията са постановявани в срока по чл. 28, ал. 4 ЗЗДет.  

 

 

11. Дела, образувани по реда на Закона за закрила от 

домашното насилие /ЗЗДН/ 

 

  Проверката установи, че изключително малък брой дела са 

образувани по Закона за защита от домашно насилие /ЗЗДН/. Проверката на 

случайно избрани дела, установи:   

 

  - гр. д. № 293/2010 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

07.07.2010 г. по молба, постъпила на тази дата. Докладчикът по делото е 

определен на 08.07.2010 г., видно от протокола, удостоверяващ избора на 

съдия. На основание определение от 08.07.2010 г. съдът е издал заповед за 

незабавна защита. С определението е насрочено производството в открито 

съдебно заседание за 04.08.2010 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е дал 

ход по същество и обявил решението; 

  - гр. д. № 127/2011 г. /съдия Илияна Зелева/ е образувано на 

09.02.2011 г. по молба по чл. 21, ал. 1 от ЗЗДет. и чл. 8 от ЗЗДН, депозирана на 

тази дата от АСП, Дирекция „СП” - Девин. С разпореждане от 09.02.2011 г. 

съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 28.02.2011 г. 

и указал да се връчат препис от молбата и приложенията на ответника. В 

първото открито съдебно заседание съдът е дал ход по същество и обявил 

решението; 

 - гр. д. № 340/2012 г. /съдия Илияна Зелева/ е образувано на 

17.09.2012 г. по молба по ЗЗДН, постъпила на тази дата. С разпореждане от 

17.09.2012 г. съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

11.10.2012 г. и е разпоредил да се връчи препис от молбата на ответника. 

Призовките за страните са изпратени на 18.09.2012 г. В съдебно заседание от 

11.10.2012 г. е даден ход по същество и съдът е обявил решението в 

присъствието на страните на тази дата; 

 - гр. д. № 489/2012 г. /съдия Елка Хаджиева/ е образувано на 

09.10.2012 г. по молба по ЗЗДН, депозирана на същата дата. С определение от 

10.10.2012 г. съдът е постановил издаване на заповед за незабавна защита и е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 24.10.2012 г. С 

протоколно определение от 24.10.2012 г. съдът е прекратил производството по 

делото на основание чл. 232 от ГПК. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 
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Проверката на делата установи, че съдиите стриктно са спазвали 

разпоредбата на чл. 12, ал. 1 ЗЗДН – в деня на постъпване на молбата съдът е 

насрочвал открито съдебно заседание в срок не по-късно от едни месец. 

Производството по делата, образувани по реда на ЗЗДН са приключвали в едно 

съдебно заседание. По всички дела е спазвана разпоредбата на чл. 15, ал. 1 

ЗЗДН – решението е постановявано в открито съдебно заседание. 
 
 

             12. Дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК 

  

             През 2010 г.  в РС – Девин  са  постъпили 296 заявления по реда на 

чл. 410 и чл. 417 ГПК, решени – 295 и 1 дело е останало несвършено. През 

2011 г. са постъпили 385 заявления по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Останали 

несвършени от предходен период – 1 дело. Със съдебен акт по същество са 

приключили 380 производства, 6 производства са прекратени. През първото 

полугодие на 2012 г. са постъпили 128 заявления, 126 са приключили със 

съдебен акт по същество и 2 дела са прекратени. 

  Проверката на случайно избрани дела, установи:  

                     - ч. гр. д. № 577/2011 г., обр. на 14.11.2011 г., на доклад на съдия 

Зелева, по чл. 410 ГПК. Заповедта за изпълнение е изд. на 15.11.2011 г. 

Съобщението до длъжника е връчено на 17.11.2011 г., не е постъпило 

възражение. На 13.12.2011 г. е постановено разпореждане за изд. на ИЛ. За  

издадения ИЛ, има надлежно отбелязване върху заповедта за изпълнение – 

специален печат на съда; 

 - ч. гр. д. № 578/2011 г., обр. на 14.11.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, по чл. 410 ГПК. На 14.11.2011 г. е издадена заповед за изпълнение. 

Съобщението до длъжника е връчено на 29.11.2011 г., не е постъпило 

възражение. На 16.12.2011 г. е постановено разпореждане за изд. на ИЛ. За 

издадения ИЛ, има надлежно отбелязване върху заповедта за изпълнение – 

специален печат на съда; 

- ч. гр. д. № 603/2011 г., обр. на 21.11.2011 г., на доклад на съдия 

Зелева, по чл. 410 ГПК. На 22.11.2011 г. е изд. заповед за изпълнение. На 

28.11.2011 г. е връчено съобщение, на 05.12.2011 г. е постъпило възражение с 

приложени платежни нареждания. С разпореждане от 06.12.2011 г. съдът е 

указал да се изпрати препис от молбата с приложените платежни нареждания 

на заявителя с указания, относно извършеното плащане от длъжника и 

възможността заявителя да предяви иск за вземането си в едномесечен срок, в 

случай, че не признава извършеното плащане. В указанията на съда са 

посочени са и последиците при непредявяване на иск. Съобщението е връчено 

на заявителя на 21.12.2011 г., не е представено доказателство за предявен иск. 

С определение от 26.01.2012 г. съдът е обезсилил изд. заповед за изпълнение 

на парично задължение; 
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- ч. гр. д. № 650/2011 г., обр. на 09.12.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, по чл. 410 ГПК. Заповедта за изпълнение е изд. на 12.12.2011 г. 

Съобщението до длъжника е връчено на 03.01.2012 г., на 10.01.2012 г. е 

постъпило възражение – бланка, но по своето съдържание е признание на 

задължението, като изрично е написано, че задълженията ще бъдат изплатени 

след подновяване на дейността на МБАЛ – гр. Девин. С разпореждане от 

20.01.2012 г. съдът е постановил изд. на ИЛ, за което има надлежно 

отбелязване върху заповедта за изпълнение – печат на съда; 

 - ч. гр. д. № 677/2011 г., обр. на 28.12.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, по чл. 417 ГПК. На 28.12.2011 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е направено надлежно 

отбелязване за изд. ИЛ – печат на съда, но върху представения документ – в 

оригинал, който е основанието за изд. на заповед за изпълнение и ИЛ не е 

направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ; 

  - ч. гр. д. № 667/2011 г., обр. на 21.12.2011 г., на доклад на съдия 

Зелева, по чл. 417 ГПК. На 23.12.2011 г. е постановено разпореждане, с което 

съдът е отхвърлил подаденото заявление – не е обжалвано; 

  - ч. гр. д. № 666/2011 г., обр. на 19.12.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, по чл. 417 ГПК. На 20.12.2011 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е направено надлежно 

отбелязване за изд. ИЛ – печат на съда. Върху представения документ – 

извлечение от счетоводни книги, както и ДОГОВОР за потребителски кредит – 

приложено копие, не е направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ; 

  - ч. гр. д. № 664/2011 г., обр. на 14.12.2011 г., на доклад на съдия 

Зелева, по чл. 417 ГПК. На 14.12.2011 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е направено надлежно 

отбелязване за изд. ИЛ – печат на съда. Върху представения документ – 

извлечение от счетоводната книга и ДОГОВОР за предоставяне на 

потребителски кредит – копие, няма надлежно отбелязване; 

  - ч. гр. д. № 69/2011 г., обр. на 21.01.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджиева, по чл. 417 ГПК. На 24.01.2011 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е направено надлежно 

отбелязване за изд. ИЛ – печат на съда. Върху извлечението от счетоводни 

книги няма направено надлежно отбелязване. 

               

  КОНСТАТАЦИИ: 

   Делата, образувани по реда на заповедното производство са 

своевременно администрирани. По всички производства е спазена местната 

подсъдност  по чл. 411, ал. 1 ГПК. Спазван е срока по чл. 411, ал. 2 ГПК – 

съдът е разглеждал заявлението и издавал заповед за изпълнение в тридневен 

срок. Проверката констатира, че по делата, образувани по реда на чл. 417 ГПК, 

за издадения изпълнителен лист съдът е правил надлежна бележка върху 

заповедта за изпълнение, но не и върху представения документ. По делата са 



 31 

приложени копия от документа – основанието за издаване на заповед за 

незабавно изпълнение по чл. 417, поради което не може да се установи дали 

съдът е изисквал оригинала на документа и дали е извършвано надлежно 

отбелязване за издадения изпълнителен лист Оригиналните документи се 

връщат на заявителя като по делото се прилага копие след извършване на 

надлежното отбелязване за издадения ИЛ.  
 
 

 

            V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ: 

 

                    Организационното и административно ръководство в РС - Девин,  

осъществявано от председателя Елка Хаджиева е на много добро ниво.  

Председателят на съда Елка Хаджиева работи с подчертана 

енергичност, прецизност и много добра организация на работата, констатирано 

в отделните служби и звена в съда. Служителите изпълняват стриктно 

разпорежданията на председателя, организацията на работата на всички 

служители е на нужното ниво.  

  Добрият климат в съда, взаимната заменяемост на служителите от 

различните служби спомагат за доброто и качествено обслужване на 

гражданите и спокойната атмосферна за работа на съдиите. 

Административният секретар на съда е с добри организационни умения. 

Съдебните служители са добре обучени, с компютърни умения и изпълняват 

всички задачи качествено и в срок.  

                    Всички деловодни книги се водят на електронен и хартиен носител 

с отразяване на изискуемите се данни, съгласно ПАРОАВАС.  

Двамата съдебни секретари водят добре протоколите, същите са 

правилно оформени.  

 Не се установиха проблеми при връчването на съобщения и 

призовки от единствения призовкар на щат в съда.   

 

  Проверката по образуването на делата установи, че в деня на 

постъпване на книжата в съда, същите се въвеждат в електронната деловодна 

система, поставя се входящ номер и дата и се докладват на председателя на 

съда, който определя вида на делото и разпределя делата чрез програмата за 

случаен подбор. След определянето на докладчика, книжата се връщат в 

деловодството, образуват се в дела и се докладват на съответния докладчик 

още същия ден или най-късно на следващия ден.   

  Разпределението на делата се извършва при спазване на принципа 

за случайния подбор, съгласно разпоредбата на чл. 9 ЗСВ. Проверката на 

делата не установи повторен избор, при вече разпределено дело като не е 

изследван файл „Архив” от програмата за случайно разпределение на делата. 

Всички дела се разпределят от програмата за случайно разпределение, с 
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изключение на делата, образувани по чл. 390 ГПК, които се разглеждат от 

дежурния съдия за седмицата. С оглед спазване разпоредбата на чл. 9 ГПК 

молбите за обезпечение на бъдещ иск следва да се разпределят между двамата 

съдии, правораздаващи в РС – Девин. 

 

Средната натовареност през 2010 г. на съдия от РС – Девин, спрямо 

всички дела е 488.5 дела годишно или 40.71 дела на месец. 

Средната натовареност през 2011 г. на съдия от РС – Девин, спрямо 

всички дела е 563 дела годишно или 46.92 дела на месец. 

  Посочената средна натовареност е най-високата установена за 

съдебния район на ОС – Смолян. 

 

  Проверката по движението на делата установи, че основни 

причини за неприключване на производствата в тримесечен срок са спиране на 

производството, най-често по съгласие на страните и нередовна процедура по 

призоваване на страна. Друга причина е отмяна на дадения ход по същество на 

делото, поради постъпила молба от страните по чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. 

  Следва да се отчете, че по някои от проверените дела се констатира 

необосновано забавяне по движението, констатирано в периода от 

образуването на делото до постановяване на определението по чл. 140 ГПК, от 

който момент се отчита тримесечния срок за приключване на делото, съгласно 

указанията на ВСС. От проверените дела се налага извод, че някои 

производства биха могли да приключат в по-кратък срок, независимо от 

посочените обективни причини за неприключването им в тримесечен срок. 

 

Основни причини, за неприключване на производства към 

13.12.2011 г., образувани в първото полугодие на 2011 г., са: оставяне на ИМ 

без движение; спиране на производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 и т. 4 ГПК; 

отмяна на хода по същество на делото; установяване адрес на ответник, 

наложило прилагане на Наредба № 14/18.11.2009 г. и провеждане процедура по 

залепване на уведомление.  

 

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

129, респективно по чл. 131 ГПК е постановявано в деня на образуване на 

делото или до 3 дни. Определението по чл. 140 ГПК е постановявано най-често 

между 5 до 20 дни, след изтичане срока за отговор и съдържа подробен проект 

за доклад по дело. Първото с. з. е провеждано след около 1 месец, месец и 

половина. По-дълъг срок при насрочване на делото се установи по време на 

съдебната ваканция и ползването на платения годишен отпуск от съдиите. При 

отлагане на делата същите са насрочвани както след 7 до 20 дни, така и след 

месец, месец и половина, а по време на съдебната ваканция – след 2 - 3 месеца 

като съдът е съобразявал и изразеното от страните желание за постигане на 
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спогодба. Съдиите са се произнасяли по доклада в деня на постъпване на 

книжата или до 3 дни. 

 

Констатираните забавяния по делата през 2011 г., на доклад на 

съдия Хаджиева, се дължат на обективни причини - влошеното й здравословно 

състояние. Съдия Хаджиева не е ползвала полагащия й се отпуск за временна 

нетрудоспособност, а е изпълнявала функциите си както на докладчик по 

делата, разпределени на неин доклад, така и на тези, свързани с организацията 

на административната дейност на съда. Решението, взето от съдия Хаджиева, 

да продължи изпълнението на служебните си задължения е продиктувано  

допълнително и от липсата на кадрова обезпеченост със съдии в целия съдебен 

окръг. 

   

 Проверката на делата, образувани преди 01.01.2010 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г. установи, че всички са с предмет делба. 

Основна причина за неприключване на производствата е спирането им на 

предвидените в чл. 229, ал. 1 ГПК основания. Част от делата са били внесени в 

архив по молба на страните. По всички дела са предприети действия от съда за 

приключване на производствата.  

 

 Проверката на висящите производства, образувани през 2012 г. 

установи, че причините за неприключването им са: спиране на производствата 

по желание на страните; неизготвяне на експертизи в срок; поставяне на 

допълнителни задачи към в.л.; насрочване на с. з. за след съдебната ваканция. 

В деня на образувани на делото или най-късно на следващия ден съдът е 

постановявал разпореждане по чл. 131 ГПК или по чл. 129 ГПК. 

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

на ИМ, а първото с. з. е насрочвано след 18 – 30 дни, с изключение на периода 

на съдебната ваканция. При отлагане на делата, същите са насрочвани до 1 

месец, с изключение на периода на съдебната ваканция. 

 

 При анализ на проверените дела, образувани през 2010 г., 2011 г. и 

първото полугодие на 2012 г. се налага извод, че през 2012 г. съдиите са 

проявявали стремеж към бързо приключване на делата, съдиите са се 

произнасяли по доклада в деня на постъпване на книжата или най-късно до 3 

дни. Делата са насрочвани в изключително кратки срокове.  

 

 Проверката на делата установи, че съдиите са проявявали стремеж 

за спазване на срока, визиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК като 

констатираното просрочие при обявяване на съдебното решение може да се 

обоснове с правната и фактическа сложност на делата.  
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 Делата, образувани по реда на глава двадесет и пета „Бързо 

производство” от ГПК установи, че в деня на образуване на делото или най-

късно на следващия ден, съдиите са постановявали разпореждане по чл. 131 

ГПК. Не е спазвана разпоредбата на чл. 312, ал. 1 ГПК като съдиите са 

постановявали разпореждането след 5 до 12 дни след представяне на отговора 

на ответника или с изтичане на срока за това. С разпореждането по чл. 312, ал. 

1 ГПК съдът е изготвял доклад по делото и е насрочвал първото с. з. най-често 

в срок до 2 седмици, с изключение на 2 дела, които са насрочени в месечен 

срок. Всички проверени дела са приключили с едно съдебно заседание, което е 

похвално за работата на съдиите. Спазвана е разпоредбата на чл. 315 ГПК, с 

едно изключение. Решението е постановявано в срока по чл. 316 ГПК, с 

изключение на две дела. 

                    

Броят на  делата  с отменен ход по същество е малък, но най-често 

е било за изясняване на делото от фактическа страна, а по две от проверените 

дела съдът е прекратил производството, тъй като е установил, че искът е 

процесуално недопустим. По две от проверените дела инициативата за отмяна 

на дадения ход по същество е била на страните.  

 

Проверката на производствата, спрени на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК, установи, че по делата липсва отбелязване за извършената проверка по 

движението на преюдициалното дело, тъй като същите са били по описа на РС 

– Девин. За по-голяма прецизност следва по спрените производства да се 

отразява резултатът от извършената справка за движението на  обуславящото 

производство. Спрените дела, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК са следени 

стриктно от деловодството и докладвани с изтичане на 6 месечния срок. 

 

  Делата по чл. 390 ГПК са образувани в деня на подаване на 

молбите и са разглеждани от дежурния съдия за седмицата. Спазвана е 

разпоредбата на чл. 395, ал. 2 ГПК, с изключение на две дела, по които съдът 

се е произнесъл на следващия ден.  По всички проверени дела се установи, че 

са спазвани разпоредбите за родова и местна подсъдност. Определенията на 

съда съдържат различни указания по отношение на срока за представяне на 

доказателства за предявяване на бъдещия иск, което следва да се обсъди на 

общо събрание на съдиите.  

 

Делата, образувани по реда на чл. 26 – 28  ЗЗДет. са своевременно 

администрирани като в деня на постъпване на искането съдът е постановявал 

разпореждане за насрочване на делото в срок от 2 до 9 дни. Делата са 

приключвали с едно съдебно заседание, решението е обявявано в срока по чл. 

28, ал. 4 ЗЗДет.  
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При проверката на делата, образувани по реда на ЗЗДН се 

установи, че за проверявания период са постъпили изключително малко молби 

за защита от домашно насилие. Спазвана е нормата на чл. 12, ал. 1 ЗЗДН – в 

деня на постъпване на молбата, делото е насрочвано за разглеждане в открито 

съдебно заседание в месечен срок. Всички производства са приключвали в 

едно с.з. и по всички проверени дела се установи, че съдиите са спазвали 

разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН. 

Похвална е бързината с която съдиите са насрочвали, разглеждали 

и приключвали делата, образувани по Закона за закрила на детето и по Закона 

за защита от домашното насилие. 

 

 От проверката на делата, образувани по реда на заповедното 

производство се установи, че делата са своевременно администрирани, по 

всички производства е спазван тридневния срок за издаване на заповед за 

изпълнение. По делата, образувани по реда на чл. 417 ГПК се констатира, че за 

издадения изпълнителен лист е правена надлежна бележка върху заповедта за 

изпълнение но не и върху представения документ, съгласно изискването на чл. 

418, ал. 2 ГПК. При издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ 

по чл. 417 ГПК, съдът следва да извършва надлежно отбелязване за издавания 

изпълнителен лист и върху документа, въз основа на който е издадена 

заповедта.  

             

  При анализ на образуването, движението и приключването на 

гражданските дела в установените срокове се налага извода, че през 2012 г., 

независимо от по-голямата натовареност на двамата съдии, срочността с която 

са разглеждани и приключвани делата е по-добра, в сравнение с тази от 2010 г. 

и 2011 г.  

 

  

Въз основа на направените констатации и изводи и на 

основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните  

                                           
        ПРЕПОРЪКИ: 

 

 1. Председателят на РС – Девин да упражни правомощията си по 

чл. 80, ал. 1, т. 1 ЗСВ и да предприеме мерки относно: 

  - разпределението на делата, образувани по молби по чл. 390 ГПК 

да се извършва чрез програмата за случаен подбор, с оглед спазване 

изискването на чл. 9 ЗСВ; 

  - прецизно администриране на спрените производства на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК като периодично се изпращат писма, с които да се 

изисква информация за движението на преюдициалното производство, а когато 
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преюдициалното производство е подсъдно на същия съд, резултатът от 

проверката да се отразява по спряното дело. 

  2. Председателят на РС – Девин да упражни правомощията си по 

чл. 80, ал. 1, т. 9 ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите, на което: 

   

 - да се обсъди и уеднакви практиката по чл. 390, ал. 3 ГПК,  

относно определяне на началния момент, от който започва да тече срокът за 

представяне на доказателства за предявения иск; 

  - да се набележат мерки за стриктно спазване на кратките 

процесуални срокове, регламентирани в глава двадесет и пета „Бързо 

производство” от ГПК;  

- да се предприемат мерки за спазване нормата на чл. 418, ал. 2 

ГПК като за издадения изпълнителен лист се извършва надлежно отбелязване 

и върху представения документ – оригинал, който следва да се върне след 

депозирана молба от заявителя, а по делото се прилага копие след извършване 

на надлежно отбелязване за издадения изпълнителен лист. 

     

 

         В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 

2 във вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на РС - Девин да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 

препоръките. 

 

Настоящият акт да се изпрати на председателя на РС – Девин, на 

председателя на ОС – Смолян и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

              

 

 

ИНСПЕКТОР: 

                    /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


