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Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – ИВАЙЛОВГРАД по гражданските 

дела е проведена в изпълнение на Заповед № ПП – 01-34/27.04.2012г. на Главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание 

чл.58, ал.1 от Закона за съдебната власт и съобразно Плана за провеждане на 

комплексни планови проверки на ИВСС за 2012г. 

Проверката бе извършена в периода 07.05.2012г. – 08.05.2012г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА  и експерт ДИАНА ИВАНОВА. 

 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд - Ивайловград по 

образуването, движението и приключването на гражданските дела за периодите  

01.01.2010г. - 31.12.2010г.,  01.01.2011г. - 31.12.2011г. и 01.01.2012г. – 30.04.2012г. 

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските дела и 

деловодните книги, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Районен съд - 

Ивайловград справки, съобразно писмо изх. № И-01-46/24.04.2012г. на ИВСС, 

извлечения от електронната деловодна система, заповеди, годишните доклади на 

съда за 2010г. и 2011г., всички дела, по които производството е спряно, делата с 

отменен ход по същество, както и произволно посочени граждански дела.  

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

  

Районен съд - Ивайловград е поместен, заедно с РП-Ивайловград и с 

Агенция по вписванията, в самостоятелна сграда в гр. Ивайловград, където  

условията са добри. Броят на помещенията е достатъчен за съдиите, за съдебните 

служители и архива на съда. В сградата са осигурени необходимите материални 

условия за упражняване правомощията на съдиите, за дейността на съдебните 

служители, както и за ефективно обслужване на гражданите.  

Съдът е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти в   

кабинетите, деловодството и в съдебната зала, с която разполагат. Служителите 

са оборудвани с компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и работят в 

мрежа. Осигурена е добра копирна техника.  

През периода на проверката януари 2010г. - април 2012г. в РС-Ивайловград 

функционира програмата за управление на съдебните дела САС, включително и 

модула за заличаване на лични данни и публикуване на актовете на интернет 

страницата на съда. Програмата е въведена от юни 2008 г., в изпълнение решение 

по протокол №24/11.07.2007г. на ВСС по Лот 1 на програма ФАР 2002. 

От  месец юни 2006 г. е въведена и програма за случайно разпределение на 

делата Law Choice” версия 3.0, предоставена от ВСС. 

Съдиите и съдебните служители ползват правно-информационна система 

„Апис”. 
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Районен съд - Ивайловград има електронна поща - e-mail:  irs@lex.bg. и 

действаща Интернет страница- http://www.rsudi.hit.b, където в изпълнение на Закона за 

съдебната власт се публикуват всички съдебни актове при спазване ограниченията, 

предвидени в Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната 

информация. При постъпило искане от съответна страна по делото, страните в 

процеса могат да бъдат призовани по електронен път. Няма обособена отделна 

регистратура за класифицираната информация поради липса на помещение. 

Обособен е кът в деловодството с метална каса. През 2008г. двама от служителите 

в администрацията са проучени и са получили разрешение за достъп до 

класифицирана информация до нива: „Строго секретно” и „ Секретно”.  

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

В РС-Ивайловград е утвърден щат от 11 души, от които двама съдии, ДСИ, 

съдия по вписванията и седем съдебни служители. В щатното длъжностно 

разписание на съда няма предвидени длъжности зам. председател и съдебен 

администратор. 

Административен ръководител - председател на съда е г-жа Таня Киркова – 

районен съдия в РС-Ивайловград от 26.02.2002г.  От 12.12.2005г. съдия Киркова е 

избрана за Председател на РС-Ивайловград, от 07.01.2010г. придобива статут на 

несменяемост, а от 29.04.2010г. с решение на ВСС й е определен ранг „Съдия в 

Окръжен съд”. На 18.11.2010г. е избрана за Административен ръководител – 

Председател  на РС-Ивайловград, втори мандат.   

Съдия Калоян Петров е районен съдия в РС-Ивайловград от м. февруари 

2006 г. 

В съда няма обособени отделения и специализирани състави. През 

проверяваните периоди двамата съдии са разглеждали граждански дела, 

разпределени в два състава. Разпределението на постъпилите  граждански дела се 

извършва  от Председателя на съда,  на случайния принцип, чрез програмата за 

разпределение на дела “Law Choice”.  

 

През 2010г. са издадени вътрешни заповеди  във връзка с работата на 

администрацията относно: 

- реда и начина за публикуване на постановените актове на интернет-

страницата на съда, съгласно чл.64 от ЗСВ; 

- извършване на ежегодни ревизии на дейността на бюро „Съдимост” при РС 

- Ивайловград; 

- спазване разпоредбите на чл.92, ал. 6 и ал. 8 и чл. 110 ПАРОАВАС, във 

връзка с постъпилите книжа по делата; 

- своевременно архивиране на дела; 

- реда и начина за изготвяне на справки от автоматизираните фондове на 

НБД  „Население” и определяне на служители за извършване на дейността.  

Издадените през 2011г. от Председателя на съда вътрешни заповеди 

регламентират правомощията на съдебната администрация относно: назначаване 

на постоянно действаща експертна комисия за атестиране на съдебните 

служители;  повишаване в ранг на съдебни служители след атестация;  

mailto:irs@lex.bg
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актуализиране на вътрешните правила за случайно разпределение на делата, 

утвърдени със заповед № 91/2009г. на Председателя на РС-Ивайловград, 

назначаване на постоянно действаща експертна комисия, съгласно изискванията 

на чл. 42 и сл. от Закона за Националния архивен фонд и пр. 

Председателят на съда през 2012г. е издал нарочни заповеди, свързани с 

организацията на административната дейност по наказателни и граждански дела, 

като например извършване инвентаризация на наличността на делата в 

деловодството, в изпълнение на разпоредбите на чл.107 от ПАРОАВАС и пр. 

 

3. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

В администрацията на съда работят следните служители:  адм секретар, 

главен счетоводител, двама секретар-протоколисти, съдебен деловодител, 

деловодител „Регистратура” и секретар СИС. С оглед така утвърденото щатно 

разписание на длъжностите в РС-Ивайловград, предвид ниската съдебна 

натовареност, служителите съвместяват длъжности - деловодител „Регистратура” 

съвместява и длъжността „призовкар”, административният секретар съвместява 

длъжността „архивар” и води бюро „Съдимост”. Поради заболяване и настъпила 

смърт на съдебен деловодител, за периода от м. юни до м. декември 2011г. 

функциите му са преразпределени със заповед на Председателя между останалите 

служители в деловодството. През м.декември 2011г., за заемане на свободния щат 

и след разрешение на ВСС, е започнала процедура по провеждане на конкурс за 

длъжността „деловодител”. 

Всички основни и допълнителни задължения на служителите, съобразно 

изискванията на ПАРОАВАС, са отразени в длъжностните характеристики. 

Служителите се атестират ежегодно. 

Всички дела, образувани през периода на проверката, са въведени във 

функциониращата САС „Съдебно деловодство”. 

В служба „Съдебно деловодство” се водят предвидените  в чл.50, ал.1 от 

ПАРОАВАС книги и регистри: 

 Азбучен указател за образуваните дела – води се по един том на година –

за 2010г., 2011г. и за 2012г. – номериран, подпечатан и прошнурован;  

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

– 2010г., 2011г. и 2012г. и съдържат по един том. По информация от 

ръководството на съда, книгите са проверявани периодично от съдебния 

администратор, но не са поставяни дата на проверката и подпис на 

проверяващия; 

 Книга за открити заседания на гр.дела - за 2010г. – един том, за 2011г. – 

два тома и за 2012г. – един том. Книгите се попълват правилно, но на 

места нечетливо; 

 Книга за закрити и разпоредителни заседания– проверени бяха 3-те 

книги за 2010г., 2011г. и за 2012г. Водят съобразно изискванията; 

 Книга за връчени книжа и призовки – в съда се води една обща книга за 

външни призовки за трите години; 
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 Изходящ дневник – проверени бяха водените ежегодно изходящи 

дневници за 2010г., 2011г. и за 2012г.;  

 Входящ дневник - води се по години. Проверени бяха 2010г. – 1 тома, за 

2011г. – 1 тома и за 2012г. – 1 том; 

 Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК за периода 2009г., 

2010 г., 2011 г. и 2012 г.  

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта от Регистъра – 

решение по гр. дело № 29/2011г., решение по гр. дело № 67/2011г., решение по гр. 

дело № 79/2011г., решение по гр. дело № 47/2011г. и др. Проверката установи 

съответствия между датата на акта, съдържащ се по делото, датата на акта, обявен 

в срочната книга и датата на акта в Регистъра на съдебните решения. В някои 

случаи се констатира, че диспозитива на решението не е вписан, отбелязва се 

само, че искът е отхвърлен или уважен изцяло (пр. - гр.дело № 79/2011г.). 

Констатирано бе при проверката на деловодните книги, че същите съдържат 

изискуемата информация. Необходима е да се водят по-прецизно и четливо да се 

нанасят съответните данни. Препоръчително е деловодните книги и регистри да 

се проверяват системно от административния секретар, като проверките се 

удостоверяват с подпис и дата. 
 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

Разпределението на образуваните в РС- Ивайловград граждански дела се 

извършва от Председателя на съда,  на случайния принцип, чрез програмата за 

разпределение на дела “Law Choice”, предоставена от Висшия съдебен съвет, 

независимо от това, че са двама съдии по щат.  

На постъпилите в съда книжа в регистратурата се поставя печат с входящ 

номер, след което делата се образуват и разпределят от Председателя на съда. За 

извършеното разпределение се съставя протокол, подписан от Председателя на 

съда, който се съхранява в кориците на съответното дело.  

В хода на проверката не бяха установени случаи на манипулиране на 

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

от Закона за съдебната власт. Не бяха установени грешки и слабости при 

разпределение на делата на случаен принцип.  

 
2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

През 2010г. в РС- Ивайловград са постъпили общо 141 бр. дела (в това число 

60 бр. гр. дела и 81 бр. частни гр.дела), останали несвършени от минали години – 

17 бр. дела или общо за разглеждане – 158 бр.  дела. От тях  свършени през 2010г. 

са 124 бр. дела (в това число 59 бр. гр. дела и 65 бр. частни гр.дела).  

 

През 2011г. в РС- Ивайловград са постъпили общо 230 бр. дела, (в това 

число 78 бр. гр. дела и 152 бр. частни гр.дела), останали несвършени от минали 
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години – 33 бр. дела  или общо за разглеждане – 263 бр.  дела. От тях  свършени 

през 2011г. са 241 бр. дела (в това число 73 бр. гр. дела и 168 бр. частни гр.дела).  

 

За периода 01.01.2012г. – 30.04.2012г. в РС- Ивайловград са постъпили общо 

66 бр. дела, (в това число 23 бр. гр. дела и 43 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 22 бр. дела или общо за разглеждане – 88 

бр.  дела. От тях  свършени са 61 бр. дела (в това число 18 бр. гр. дела и 43 бр. 

частни гр.дела) 

 

Проверяващият екип извърши проверка на насрочени дела, дела, образувани 

по реда на чл. 310 ГПК, дела с регламентирани кратки процесуални срокове 

(ЗЗДН и ЗЗДт), ненасрочените дела, спрените производства, делата с отменен ход 

по същество и частните граждански дела, при която проверка бе констатирано 

следното: 

     

НАСРОЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 

 

         съдия Киркова 

Проверени бяха две гр. дела, насрочени в о.с.з. на 30.05.2012г.: 

 

Гр. д. № 83/2011 г. - образувано по искова молба от 15.08.2011 г., подадена 

на основание чл. 108 ЗС. В същия ден делото е разпределено, видно от приложен 

протокол за случаен избор. На следващия ден е постановено разпореждане по чл. 

131 ГПК, а с определение № 174/28.09.2011 г. е изготвен много подробен доклад 

по спора, разяснена е възможността за вземане на отношение по него, уточнена е 

доказателствената тежест, допуснати са свидетели, а делото е насрочено за 

16.11.2011 г. В проведеното о.с.з. проекто-докладът е утвърден, допусната е СТЕ, 

определено е вещо лице и размер на депозит. Последвало е двукратно  отлагане на 

делото, за 25.01.12 г. и 11.04.12 г., след замяна на вещото лице и с оглед 

необходимост от замерване – невъзможно поради лоши атмосферни условия, 

делото е насрочено за 30.05.12 г., като е указано заключението да се изготви до 

22.05.2012 г.; 

 

Гр. дело № 29/2012 г. – образувано на 20.02.12 г., по искова молба от 

17.02.12 г., по чл. 57, ал. 1 СК, с която е поискано определянето на наемна цена за 

ползвана от ответника ½ от семейно жилище, предоставено му с влязло в сила 

решение. С определение от з.з. № 73/26.03.2012 г. делото е насрочено за 

18.04.2012 г., като са приканени страните към доброволно уреждане на спора, 

дадени са им указания, разяснена е доказателствената тежест в процеса. 

Призовките са изпратени на следващия ден, получени своевременно – на 

29.03.2012 г. Делото е отсрочено, по искане на пълномощника на ответника, 

поради удостоверена служебна ангажираност. Доказателствата са приети, 

назначена е и съдебно-оценъчна експертиза, като делото е насрочено за 

посочената дата. 
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съдия Петров         
Проверени бяха три гр. дела, насрочени в о.с.з. на 11.05.2012г.: 

 

Гр. дело № 72/2011 г. - бразувано на  13.07.2011 г., след отвод на съдиите от 

РС-Харманли. Приложен е протокол за случаен избор, подписан от Председателя. 

С разпореждане № 141/12.08.2011 г. делото е оставено без движение, с указания 

за отстраняване на конкретно посочени нередовности, включително уточняване 

на времето на настъпване на твърдените като причинени вреди. С разпореждане 

№ 158/13.09.2011 г. отново са дадени указания към страните, а с определение № 

187/26.10.2011 г., с подробна обосновка, е оставена без уважение подадената 

молба за правна помощ. Определение № 238/14.11.2011 год. съдържа обстоен 

доклад по делото, допускане на доказателствата и разпит на свидетели, назначена 

е съдебно-техническа експертиза с посочен краен срок за депозиране на 

заключението. С определение № 308/27.12.2011 г. са направени уточнения по 

задачата на експертизата, като призовките са изпратени в същия ден с подробните 

указания в тях. В с.з. на 23.03.2012 г. е даден ход на делото, приети са 

доказателствата, разпитани са свидетелите. Поради заболяване не се е явило 

вещото лице (отбелязано уведомяване по телефона), с оглед което делото е 

отложено за 11.05.2012 г.; 

 

Гр. дело № 205/2011 г. - образувано и разпределено на 06.12.2011 г., по 

искова молба от 05.12.2011 г. на ООД, срещу ЕТ, подадена на основание чл. 422, 

вр. чл. 415, ал. 1 ГПК, по повод  подписано рамково споразумение за доставка на 

гориво, с цена на иска 18 000 лв. С разпореждане от 08.12.2011 г. са дадени 

подробни напътствия към страните, указано е връчване на исковата молба на 

ответника с правото му на отговор, на правна помощ и т.н. Отговор е депозиран 

на 26.01.2012 г., след което, с определение от 31.01.2012 г. делото е насрочено за 

24.02.2012 г., допуснати са доказателствата, дадени са указания. По депозирана в 

предходния на заседанието ден молба за отлагане поради внезапно заболяване с 

приложен болничен лист, делото е определено за разглеждане на 23.03.2012 г. За 

доказателства, изготвяне на СТЕ и разпит на допуснат свидетел, делото е 

отсрочено за 11.05.2012 г. 

 

Гр. дело № 169/2011 г. - образувано и разпределено на 24.11.2011 г., с 

посочена цена на иска 1769.15 лв., дължима от ЕТ на АД, със седалище в гр. Ст. 

Загора, на основание чл. 415, вр. чл. 422 ГПК. С разпореждане от 08.12.2011 г. са 

дадени подробни указания към страните, указано е връчване на исковата молба на 

ответника с правото му на отговор, на правна помощ и т.н. по чл. 131 и сл. ГПК. 

Отговор е депозиран на 19.01.2012 г., след което, с определение от 24.01.2012 г. 

делото е насрочено за 24.02.2012 г., допуснати са доказателствата, дадени са 

указания към страните и същите са приканени за доброволно уреждане на спора, 

назначена е ССчЕ във връзка с твърдяната доставка. По депозирана в предходния 

на заседанието ден молба за отлагане, поради внезапно заболяване с приложен 

болничен лист, делото е определено за разглеждане на 23.03.2012 г. След отвод на 

вещото лице по лични съображения, същото е заменено и делото е отсрочено за 

11.05.2012 г. 
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     ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 310 ОТ ГПК 

     ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

     ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 

 

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

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

регламентирани кратки процесуални срокове - по ЗЗДН и по ЗЗДт:  

 

Гр.дело № 88/2011г. – съдия - докладчик Киркова - бързо производство – 

чл. 344 от КТ /трудов спор/. Делото е образувано на 25.08.2011г., на следващия 

ден след депозиране на исковата молба в съда. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 

същата дата е наредено препис от исковата молба с доказателствата да се изпрати 

на ответника за отговор. След постъпване на възражение от ответника на 

16.09.2011г., с определение от 19.09.2011г.,делото е насрочено в открито съдебно 

заседание на 11.10.2011г., в рамките на триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 от 

ГПК. Съдебното заседание на 11.10.2011г. е отложено по доказателствата за 

16.11.2011г., когато е даден ход по същество на делото. Съдебното решение е 

постановено на 28.11.2011г., при спазване на двуседмичния срок по чл.316 от 

ГПК и е влязло в сила; 

 

Гр. дело № 91/2010г. – съдия - докладчик Петров - бързо производство – 

чл. 344 от КТ /трудов спор/. Делото е образувано на 20.10.2010г., на следващия 

ден след депозиране на исковата молба в съда. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 

същата дата исковата молба с доказателствата са изпратени на ответника за 

отговор. След постъпване на отговора от ответника на 25.11.2010г., с определение 

от 30.11.2010г. съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание на 

20.12.2010г., при спазване на триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 от ГПК. 

Съдебното заседание на 20.12.2010г. е отложено по доказателствата за 

14.01.2011г., когато е обявено за решаване и решението е постановено на 

28.01.2011г., при спазване на двуседмичния срок по чл.316 от ГПК. Решението е 

обжалвано пред въззивния съд, който го е потвърдил и след като по подадената 

касационна жалба, състав на ВКС не допуска касационно обжалване, същото е 

влязло в законна сила; 

 

Гр.дело № 7/2012г. – съдия - докладчик Киркова  - бързо производство – 

чл. 344 от КТ /трудов спор/. Делото е образувано на 12.01.2012г. по постъпила в 

съда същия ден искова молба. С разпореждане по чл. 131 ГПК от същата дата 

исковата молба с доказателствата са изпратени на ответника за отговор. 

Съобщението е подписано от ответника на 13.01.2012г. и след изтичане на 

едномесечния срок, с определение от 21.02.2012г. съдът е насрочил делото в 

открито съдебно заседание на 07.03.2012г., при спазване на триседмичния срок по 

чл. 312, ал.1, т.1 от ГПК. В това съдебно заседание е даден ход по същество и 

решението е постановено на 21.03.2012г., при спазване на двуседмичния срок по 

чл.316 от ГПК;  
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Гр.дело № 75/2011г. – съдия - докладчик Петров – по  чл. 26 ЗЗДт. Делото е 

образувано и разпределено в деня на постъпване на молбата в съда – 18.07.2011г. 

и с определение от 19.07.2011г. е насрочено в о.с.з. на 20.07.2011г., когато съдът е 

утвърдил проекто-доклада по делото, приел и приложил като доказателства по 

делото социален доклад от АСП - ДСП и др. документи, дал е ход по същество и е 

обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Решението, с което детето е 

настанено в приемно семейство, е постановено на 01.08.2011г., съобщенията са 

изпратени своевременно на страните по делото; 

 

Гр.дело №  32/2012г. – съдия-докладчик Петров – по ЗЗДН. Делото е 

образувано и разпределено на 29.02.2012г., в деня на постъпване на молбата в 

съда. Издадена е заповед за незабавна защита в законоустановения 24-часов срок, 

която е изпратена на Началника на РУ- Полиция гр. Ивайловград същия ден. С 

определение от 29.02.2012г. делото е насрочено в о.с.з. за 09.03.2012г., отложено 

за събиране на доказателства за 12.03.3012г., когато е даден ход по същество и с 

решение 12.03.2012г., постановено в открито с.з., съобразно ЗЗДН, съдът е 

задължил Т.Ч. да се въздържа от извършване на домашно насилие. На същата 

дата е издадена и заповед за защита, която е изпратена на Началника на РУ – 

Полиция, гр. Ивайловград с писмо от 12.03.2012г. 

  

 
НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА КЪМ 30.04.2012г. 

 

Ненасрочените дела в Районен съд – Ивайловград към 30.04.2012г. дела са 

общо 12 броя, по състави както следва: 

 
 

№ на дело  Съдия –докладчик Дата на образуване  Правно основание 

Гр..д. № 217/ 2011 К.Петров   29.12.2011 Чл. 34  от ЗС   

Гр.д. № 220/ 2011 К.Петров 29.12.2011 Чл. 34 от ЗС   

Гр.д. № 12/ 2012 Т.Киркова 17.01.2012 Чл. 49 от СК 

Гр.д. № 46/ 2012 Т.Киркова 16.03.2012 Чл. 19 от ЗЗД  

Гр.д. № 47/2012 К.Петров 19.03.2012 Чл. 549  ГПК 

Гр.д. № 48/2012 Т.Киркова 20.03.2012 Чл. 187 ЗЗД   

Гр.д. № 49/2012 К.Петров  21.03.2012 Чл.220 ,ал1 КТ 

Гр. д. № 51/ 2012  Т.Киркова 30.03.2012 Чл. 38 ал.4 от ЗГР 

Гр.д. № 60/ 2012 К.Петров  18.04.2012 Чл. 422 ал.1 ГПК  

Гр. д. № 61/ 2012  К.Петров  20.04.2012 Чл. 109от ЗС  

Гр. д. № 65/ 2012  К.Петров  26.04.2012 Чл. 344 от КТ   

Гр. д. № 66/ 2012  Т.Киркова   27.04.2012 Чл. 34 от ЗС   

                                                       

При проверка на ненасрочените дела се установи, че към 07.05.2012г. три от 

цитираните по-горе дела са насрочени с акт на съда от 07.05.2012г. – гр.дело № 

46/2012г., гр.дело № 48/2012г. и гр.дело № 66/2012г.  

Бяха проверени всичките останали ненансрочени към 08.05.2012г. дела, при 

което бе констатирано следно: 
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Гр.дело № 217/2011г. - Делбен иск, постъпил в съда на 29.12.2011г., делото 

е образувано на същата дата, на доклад на съдия Петров. С разпореждане в з.з. на 

10.01.2012г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

нередовностите в 7-дневен срок. С молба от ищеца, депозирана по делото на 

18.01.2012г., указанията са изпълнени. С второ разпореждане от 21.01.2011г. 

съдът отново е оставил исковата молба без движение, този път за представяне на 

преписи от скицата (депозирана по делото с молбата от 18.01.2012г.) за 

ответниците. След изпълнение и на вторите указания, с разпореждане в з.з.  е 

указано препис от исковата молба с приложенията да се изпратят на четиримата 

ответници за отговор, на основание чл. 131 ГПК. След като видно от върнатите в 

цялост призовки, ответник по делото не е открит на посочения адрес, съдът се е 

разпоредил да се приложи по отношение на единия от ответниците – И.Б. 

разпоредбата на чл. 47, ал.1 ГПК - уведомление чрез залепяне. В деня на 

проверката – 07.05.2011г. по делото е получено становище - отговор от 

ответницата И.Б. Следва насрочване на делото с акта по чл. 140 ГПК; 

 

Гр.дело № 220/2011г.  - Делбен иск (срещу 9 ответника), постъпил в съда на 

29.12.2011г., делото е образувано на същата дата, на доклад на съдия Петров. С 

разпореждане в з.з. на 10.01.2012г. исковата молба е оставена без движение за 

отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок, като е дал подробни указания. С 

молба от ищеца, депозирана по делото на 18.01.2012г., съдът е удължил срокът с 

две седмици и е указал да се издаде исканото с молбата съдебно удостоверение. С 

разпореждане в з.з. от 22.02.2012г. съдът е задължил ищеца да представи 

доказателства за наследниците на Н.К. – ответник по делото и на 24.02.2012г. е 

издадено исканото съдебно удостоверение. По нова молба от ищеца, депозирана 

по делото на 29.02.2012г., срокът за изправяне недостатъците на исковата молба е 

удължен, тъй като съдебното удостоверение е било изпратено до общинската  

администрация – гр. Кърджали и е необходимо технологично време за уточняване 

и снабдяване с документ за постоянния и настоящ адрес на ответник по делото. 

Към момента на проверката 07.05.2012г. по делото са постъпили отговори на 

двама от деветте ответници; 

 

Гр.дело № 12/2012г. - Иск по чл. 49 от СК, на доклад на съдия Киркова. 

Делото е образувано и разпределено на 17.01.2012г., по постъпила същия ден 

искова молба за развод. Разпореждането на съда по чл. 131 ГПК е от  17.01.2012г. 

Съобщението до ответницата е върнато в цялост с отбелязване, че същата не 

живее на посочения адрес в с. Р. С разпореждане в з.з. на 12.03.2012г. е наредено 

да се залепи уведомление на адреса на ответницата в с. Р., като се изпрати писмо 

до кмета на селото, със съответните указания. След изпълнение разпореждането 

на съда, по делото е постъпило писмо от кмета на селото, че уведомлението е 

залепено на къщата на ответницата, но в продължение на 2 седмици същата не се 

е явила в кметството. По разпореждане на съда от 23.04.2012г. е изпратено писмо 

до АК-Хасково за определяне на адвокат, който съдът да назначи за особен 

представител на ответницата. С определение от 07.05.2012г. е назначен особеният 

представител, на който на същата дата е изпратено съобщението, с разпореждане 

по чл. 131 ГПК; 
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Гр.дело № 47/2012г. – Молба по чл. 549 ГПК, на доклад на съдия Петров. 

Делото е образувано и разпределено на 19.03.2012г., в деня на постъпване 

молбата в съда. С разпореждане от з.з. на 20.03.2012г. същата е оставена без 

движение с указания да се отстранят нередовностите по нея, като се представят в 

7-дневен срок седем броя преписи от молбата с приложенията, за връчване на 

наследниците на Н.К. След изпълнение на указанията, с молба от 22.03.2012г., 

съдът по разпореждане в з.з. на 28.03.2012г., е указал препис от исковата молба да 

се изпрати за становище на всички заинтересовани страни, в това число на РП-

Ивайловград, община Ивайловград и останалите седем лица. Видно от 

приложените по делото отрязъци от връчените съобщения, страните са 

уведомени;  

 

Гр. дело № 49/2012г., образувано на 21.03.2012г. по искова молба с правно 

основание чл. 220, ал.1 КТ – вземания от трудови възнаграждения, на доклад на 

съдия Петров. С разпореждане от същия ден – 21.03.2012г. съдът е оставил 

исковата молба без движение за отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок. 

След изпълнение на указанията с молба от 29.03.2012г., с разпореждане по чл. 131 

ГПК, е указано препис от исковата молба с приложенията да се изпратят на 

ответника за отговор. Съобщението, с адрес в гр. София, е изпратено на 

30.03.2012г. и до момента на проверката няма данни дали му е връчено. 

 

Останалите четири ненасрочени граждански дела - гр. дело № 51/2012г., 

гр.дело № 560/2012г., гр.дело № 61/2012г. и гр.дело № 65/2012г., са 

новообразувани през м. април 2012г. и с разпореждане на съда, постановени 

своевременно, исковите молби са оставени без движение за отстраняване в 7-

дневен срок на съдържащите се в тях нередовности. Към момента на проверката 

делата са в процес на връчване на съобщенията или тече срок за изпълнение на 

дадените от съда подробни указания за ищците. 

 
 

ВИСЯЩИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2011 г. и 

НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 30.04.2012г. 

 
 

В РС-Ивайловград няма висящи дела, образувани преди 01.01.2011г. и 

неприключили към момента на проверката. 
 

 

ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

В РС-Ивайловград няма отсрочени цели съдебни заседания за периодите на 

проверката. 
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СПРЕНИ ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 
 

№ на дело  Съдия –

докладчик 

Дата на 

образуване 

Правно 

основание  

Дата на 

спиране 

Правно 

основание 

да спиране 

Гр.д. №  

105/ 2011 

 

Т.Киркова  

 

06.10.2011 

Чл.79 ал.1 и 

чл.86 от ЗЗД   

 

08.02.2012 

Чл. 229 , 

ал.1,т.1 ГПК  

Гр.д. №  

118/ 2011 

 

К.Петров  

 

01.11.2011 

Чл. 237 ал.1 

ТЗ във вр. с 

чл. 86 ал.1, 

ЗЗД  

 

16.03.2012 

 Чл. 229 , 

ал.1,т.1 ГПК 

 

 

При проверката се установи следното:  

 

Гр.дело № 118/2001г. – облигационен иск, постъпил в съда на 01.11.2011г. и 

в същия ден делото е образувано и разпределено на съдия Петров. По 

разпореждане на съда от 08.12.2011г., след отстраняване нередовностите по 

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

отговор в 30 дневен срок. Отговорът е постъпил по делото на 18.01.2012г. и с 

определение по чл. 140 ГПК от 31.01.2012г. съдът е насрочил делото в открито 

съдебно заседание на 29.02.2012г., когато също е отложено, за постигане на 

споразумение между страните за 16.03.2012г.  В това съдебно заседание с 

протоколно определение съдът е спрял съдебното производство на основание чл. 

229, ал.1,т.1 ГПК – по взаимно съгласие на страните; 

 

Гр. дело № 115/2011г. – облигационен иск, постъпил в съда на 04.10.2011г. 

и на 06.10.2011г. делото е образувано и разпределено на съдия Киркова. По 

разпореждане на съда от 07.10.2011г.,  препис от исковата молба с приложенията 

са изпратени на ответника за отговор в 30 дневен срок. Отговорът е постъпил по 

делото на 30.11.2011г. и с определение по чл. 140 ГПК от 07.12.2011г. съдът е 

насрочил делото в открито съдебно заседание на 08.02.2012г. и е изготвил 

проекто-доклада по правния спор. В съдебното заседание на 08.02.2012г. е даден 

ход на делото и по изразено взаимно съгласие на страните, с протоколно 

определение е спрял производството по делото, на основание чл.  229, ал.1,т.1 

ГПК.  
 
 
 
 
 
 

ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 
 
 
 

Делата с отменен ход по същество и върнати в съдебно заседание, за 

проверявания период януари 2010г. – май 2012г. са 5 броя,  както следва: 

 



 13 

№ на  

дело 

 

Съдия –

докладчик 

Дата 

на 

образу

ване  

Дата 

на с.з. 

по 

съще 

ство 

Дата на 

опр. 

за отме 

няне  

ход по 

същест 

во  

Дата на 

насроч 

ване  

в с.з. 

или 

дата на 

пост.на  

съд. акт  

Насро 

чено  

 

 Обяве 

но за 

решава

не  

Дата 

на 

обявя

ване 

на 

реше 

нието  

Дата  

на 

прек 

ратява

не  

63/ 09 К.Петров 20.10. 

2009г. 

 25.06. 

 2010г 

22.07. 

2010г. 

22.07. 

2010г. 

02.08. 

2010г. 

02.08. 

2010г. 

20.08.

2010г. 

 

37/ 10 Т.Киркова 09.06. 

2010г. 

 09.11. 

 2010г 

07.12. 

2010г. 

- - -  07.12.

2010г. 

119/10 К.Петров  22.11. 

2010г. 

11.02. 

2011г. 

24.02. 

2011г. 

18.03. 

2011г. 

27.04. 

2011г. 

27.04. 

2011г. 

10.05.

2011г. 

 

30/ 11 Т.Киркова 25.02.

2011г. 

16.06. 

2011г. 

27.06 

2011г. 

24.08. 

2011г. 

12.10. 

2011г. 

12.10. 

2011г. 

 

03.11.

2011г. 

 

157/11 Т.Киркова 11.11. 

2011г. 

15.02. 

2012г. 

13.03. 

2012г. 

20.03. 

2012г. 

11.04. 

2012г. 

11.04. 

2012г. 

  

 

Проверката установи следното: 

 

Гр. дело № 63/2009 г. е образувано по жалба от 20.10.2009 г. на Д.И.К. от гр. 

Ивайловград, срещу решение № 4681/23.09.2009 г., решение № 4681/24.09.2009 г. 

и писмо-уведомление по чл. 18д, ал. 2 ППЗСПЗЗ от 23.09.2009 г. на Началника на 

Общинска служба по земеделие гр. Ивайловград, за възстановяване на право на 

собственост на земеделски земи и за определяне на обезщетение на собственици 

по чл.10, б.б. „б” и „в и чл. 35 ЗСПЗЗ, като незаконосъобразни и нищожни. Делото 

е образувано в деня на входирането му в съда и на тази дата е разпределено от 

Председателя, на доклад на съдия Петров. Протоколът за избор е подписан и 

приложен по делото.  

С разпореждане № 113/22.10.2009г. са дадени подробни указания за 

отстраняване на недостатъци в жалбата, които своевременно са изпълнени, а на 

27.11.2009 г. е депозиран и отговор на ответната страна по нея. С определение № 

135/29.12.2009г., съдията-докладчик е допуснал приложените с жалбата 

доказателства и е насрочил делото за о.с.з. на 05.02.2010г., като частично е 

прекратил производството по отношение на оспореното писмо и в тази част е 

върнал жалбата. Определението, по отношение на прекратяването, не е 

обжалвано. На 05.02.2010г. е даден ход на делото с доклад по спора и запознаване 

с изразеното от ответника възражение по него. Протоколът от заседанието е 

старателно и детайлно изготвен. С допускане на СТЕ, делото е отложено за 

02.04.2010 г. (пренасрочено за 09.04.2010г., тъй като 02.04.10г. се е оказал 

почивен ден), като е фиксиран крайният срок за представяне на заключението. С 

нарочно определение № 17 от 22.02.2010 г. е конкретизирана задачата на вещото 

лице, а призовките до страните са връчени своевременно. От 09.04.2010 г. делото 

е отложено за 23.09.2010 г., поради неявяване на вещото лице, при изготвено и 

представено заключение. В с.з. на 23 април делото отново е отложено, с 

допусната допълнителна задача на експерта. Видно от доклад на в.л., последната 

не е била изпълнена, поради „служебна ангажираност и лоши атмосферни 
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условия”, което е наложило насрочване на ново заседание – за 25.06.2010 г., в 

което е депозирано заключението и е даден ход на делото по същество.  

С определение № 71/22.07.2010 г. определението с даден ход е отменено за 

доказателства - изискана е цялата административна преписка по заявление за 

възстановяване на земеделски земи № 4681/2006 год., подадено от ищцата, като 

наследник на С. К. В с.з., проведено в 10.00 ч. на 02.08.2010 г. делото за пореден 

път е отложено – за по-късен час в същия ден, по искане на процесуалния 

представител на ищцата да се удостовери кога е връчено решение № 

4681/15.08.2006 г. По телефона са дадени указания на ответната страна и в с.з., от 

служител на ОСЗГ - гр. Ивайловград, е представен за констатация Регистър за 

връчени решения по ЗСПЗЗ и заверено копие от относимата стр. 54 от него, като 

делото е обявено за решаване. С постановеното на 20.08.2010 г. решение № 16, е 

прогласена нищожността на оспорените решения. Съдебният акт не е бил 

обжалван, влязъл е в сила и е издаден заверен препис от него; 

 

Гр. дело № 119/2010 г. е образувано на 19.11.2010 г., по искова молба от 

17.11.2010 г., на Л. В. Б. от гр. Ивайловград,  подадена на основание чл. 422 ГПК, 

против Б. Е. К., с цена на иска 300 лв. 

Делото е разпределено от Председателя на доклад на съдия Петров, в деня на 

образуването му, видно от протокола за случаен избор, подписан и приложен в 

кориците му. С разпореждане № 148/22.11.2010 г. са дадени подробни указания 

към страните, а с определение № 23/11.01.2011 г. те са приканени към спогодба. В 

първото по делото о.с.з. - на 11.02.2011 г., е приобщено към доказателствата 

ч.гр.д. № 992/2010 год. на РС-Смолян, проведено по реда на чл. 410 ГПК между 

същите страни и делото е обявено за решаване.  

С определение № 49/24.02.2011 г. определението, с което е даден ход на делото 

по същество е отменено. Мотивите са, че при проверката на доказателствата се е 

установило, че с определение № 3125/01.12.2010 г. на РС-Смолян, постановено по 

ч.гр.д. № 992/2010 г., заповед за изпълнение № 2193/03.09.2010 г. е обезсилена и 

производството по делото е прекратено. И след като липсват данни дали 

цитираното определение е било обжалвано, което е от значение за преценката за 

допустимост на иска, по чл. 415, ал. 1 ГПК, производството е оставено без 

движение, с указания. 

С молба от 08.03.2011 г., със становище за липса на интерес от воденето на 

установителен иск по чл. 415 ГПК, ищцата е поискала допускане изменение на 

иска в осъдителен, на основание чл. 214, ал. 1 ГПК. С определение № 

68/16.03.2011 г. съдът е приел искането за допустимо и с указание за внасяне на 

допълнителна ДТ, е оставил без движение делото. След изпълнение, с 

определение № 70/18.03.2011 г. делото е насрочено за 27.04.2011 г., когато е и 

обявено за решаване. Постановеното решение № 15/10.05.2011 г. е влязло в сила 

на 03.06.11 г., а на 22.06.2011 г. е отбелязано и издаването на изпълнителен лист; 

 

Гр. дело № 37/2010 г. е образувано на 09.06.2010 г., по жалба от 08.06.2010 г. 

на Н.И.Г от гр. Х., против решение № 3222/27.05.2010 г. на ОСЗГ-гр. 

Ивайловград, в частта му с отказ за възстановяване на земеделски земи. Видно от 

приложен протокол за избор, делото е разпределено на доклад на съдия Таня 
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Киркова. С разпореждане от 09.06.2010 г. са дадени указания за отстраняване на 

недостатъци по жалбата – изискани са доказателства за спазен срок по чл. 14 

ЗСПЗЗ, административният орган е задължен да представи преписката по 

заявление № 3222/08.02.1992 г. и такава от РП-Ивайловград. Указанията са 

изпълнени, на 15.07.2010 г. е депозирано и възражение от ответната страна, със 

становище за недопустимост на жалбата, мотивирано с липса на постановен отказ 

за възстановяване на заявени земеделски земи. С определение № 81/11.08.2010 г. е 

указано на жалбоподателя, че не сочи доказателства за наличен отказ от 

възстановяване, приканени са страните към спогодба и делото е насрочено за 

06.10.2010 г. След отлагане на делото (по молба на жалбоподателя, с 

доказателства за внезапно заболяване), в о.с.з. на 09.11.2010 г. са разпитани 

доведени свидетели, приети са доказателствата и е даден ход на делото по 

същество, като отново от ОСЗГ е направени (и устно и в писмен вид) възражение 

за недопустимост на жалбата. С определение № 165/07.12.2010 г. определението 

от 09.11.2010 г. за даване ход на делото по същество е отменено и производството 

по делото е прекратено. В съдебния акт правото на обжалване е отразено, но не и 

кой е компетентния съд. В резултат частната жалба е била отправена до ОС-

Хасково, който с определение я препраща на АС- Хасково. Последният, с 

определение № 1/14.02.2011 г., постановено по касационно ахд № 1/2011 г. оставя 

прекратителното определение в сила; 

 

Гр. дело № 30/2011 г. е образувано на 25.02.2011 г., по искова молба от 

24.02.2011 г. от пълномощник на „ВиК” гр. Хасково, против физическо лице от с. 

Железино, общ. Ивайловград, за сумата от 246.39 лв. Видно от приложен 

протокол за избор, е разпределено на доклад на съдия Таня Киркова. С 

разпореждане № 57/28.02.2011 г. молбата е оставена без движение, с подробни и 

ясни указания за отстраняване на нередовности. Същите са отстранени от 

пълномощника на ищцовото дружество – претендираните суми са разбити по 

пера, изискана е и справка за постоянен и настоящ адрес на ответника. С 

определение № 93/29.04.2011 г. е указана доказателствената тежест в процеса и 

делото е насрочено за 16.06.2011 г. В о.с.з. на тази дата, делото е обявено за 

решаване. С определение № 125/27.06.2011 г. е констатиран пропуск по 

отношение на изискването на чл. 47, ал. 6 ГПК – не е назначен особен 

представител на уведомения по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК ответник. Затова и 

производството е възобновено, ищецът е задължен да внесе сумата от 100 лв. за 

назначаване на особен представител, посочен от АК-Хасково. С определение № 

153/24.08.2011 г. отново са дадени указания към страните и делото е насрочено за 

12.10.2011 г., когато е даден ход на делото по съществото му. С решение № 

39/03.11.2011 г., влязло в сила от 29.11.2011 г.,  искът е уважен; 

 

Гр. дело № 157/2011 г., е образувано на 11.11.2011 г., по искова молба от 

10.11.2011 г. на физически лица, по чл. 108 ЗС, за ревандикация на недвижим 

имот, против А.А.А от гр. Казанлък, на доклад на съдия Киркова. Видно от 

приложен протокол, случайният избор е направен на 11.11.2011 г., като в същия 

ден, с разпореждане са дадени  указания  към страните, изискани са преписи от 

молбата и данъчна оценка на имота. С определение № 303/23.12.2011 г. е изготвен 
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подробен доклад по делото, прието е наличие на правен интерес, дадени са 

указания към ищците, а делото е насрочено за 18.01.2012 г. В с.з. на тази дата, за 

доказателства, делото е отсрочено за 15.02.2012 г. Тогава са разпитвани 

свидетели, приети са доказателствата и е даден ход на делото по съществото му, с 

обявяването, че съдът ще се произнесе с решение на 15.03.2011 г. С определение 

№ 67/13.03.2012 г., без да отмени определението, с което е даден ход на делото по 

същество, на основание чл. 253 ГПК, производството е възобновено и исковата 

молба е оставена без движение, с констатацията за наличие на несъответствия в 

основанието на искова молба и поддържаното в хода на съдебното следствие. 

След направени уточнения, в с.з. на 11.04.2012 г. съдебното дирене е приключено, 

а решение № 11, с което искът е уважен, е постановено на 03.05.2012 г. 

Своевременно са изпратени съобщения до страните и към момента на проверката 

тече срок за обжалване. 
 
 
 
 

                               ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

 

Общ брой частни граждански дела  в РС – Ивайловград за 2010г. 

 
 Висящи  към 

01.01.2010г.  

Постъпили  

през 2010 г. 

Свършени дела 

по съдии 

докладчици  

Общ бр.Ч. гр. 

дела 

разгледани в  

РС-

Ивайловград  

Общо  0 81 65 81 

Т.Киркова  0 36 36 36 

    К.Петров 0 45 29 45 

 

 

Общ брой частни граждански дела  в РС – Ивайловград за 2011г. 

 
 Висящи  към 

01.01.2011г.  

Постъпили  

през 2011 г. 

Свършени дела 

по съдии 

докладчици  

Общ бр.Ч. гр. 

дела 

разгледани в  

РС-

Ивайловград  

Общо  16 152 168 168 

Т.Киркова  0 93 93 93 

    К.Петров 16 59 75 75 

 

 

                                                               

Общ брой частни  граждански дела  в РС – Ивайловград от 01.01.2012 до 

30.04.2012 г. 
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 Висящи  към 

01.01.2012г.  

Постъпили  

от 01.01.2012 

до 30.04. 2012г.  

Свършени дела 

по съдии 

докладчици  

Общ бр.Ч. гр. 

дела 

разгледани в  

РС-

Ивайловград   

Общо   0 43 43 43 

Т.Киркова   0 21 21 21 

     К.Петров              0 22            22 22 

 

 

ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

В хода на проверката бяха инспектирани частните граждански дела, 

образувани по подадени заявления с правно основание чл. 410 и чл. 417 ГПК:  

Ч.гр.дело № 9/2011г., ч.гр.дело № 21/2011г., ч.гр.дело № 23/2011г. и трите на 

доклад на съдия Киркова, както и ч.гр.дело № 2/2011г., ч.гр.дело № 20/2011г. и 

ч.гр.дело № 139/2011г., и трите на доклад на съдия Петров. Установено бе, че 

делата са образувани и разпределени на случаен принцип на следващия ден след 

постъпването на заявленията в съда (с изключение на ч.гр.дело № 9/2011г.- 

образувано същия ден).  

По делата, образувани по реда на заповедното производство, съдът е 

разглеждал заявленията в разпоредително заседание и е издавал заповеди за 

изпълнение в повечето случаи не в предвидения тридневен срок, а още същия ден. 

Спазвана е разпоредбата на чл. 418, ал.2 от ГПК, според която съдът издава 

изпълнителен лист, след като провери дали документът е редовен от външна 

страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. За 

издаването на изпълнителния лист са правени надлежни бележки върху 

представените документи , които се съдържат в оригинал по делата, както и върху 

заповедите за изпълнение. Изпълнителните листове са връчени на лица с 

пълномощни по делата.  

 

                            ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

За проверявания период в РС-Ивайловград е образувано едно гр. дело № 

107/2007г. по искова молба от П.Ч. срещу ЕТ от гр. Ивайловград, на доклад на 

съдия Петров, която съдържа и искане съдът да допусне обезпечение чрез 

спиране на изпълнението по изп. дело № 644/2011г. по описа на ЧСИ с район на 

действие района на ОС-Хасково. С определение в з.з. на 06.10.2011г. съдът е 

отхвърлил молбата и е отказал да издаде обезпечителна заповед. 

 

 

 ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  

 

При проверка на гражданските дела, по които съдът е постановил съдебен 

акт за трите периода на проверката се установи следното: 
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 2010 година 2011 година 2012 година Постановени 

решения след 

1-месечния 

срок 

общо 32 42 7 0 

Т.Киркова 16 19 5 0 

К.Петров 16 23 2 0 

 
 

Натовареността на съдиите от РС-Ивайловград е много ниска. През 2010г. са 

постановени общо 32 съдебни акта, през 2011г. – 42 съдебни акта и през януари-

април 2012г. – 7 броя. Прави добро впечатление, че всички съдебни актове са 

постановени в законоустановените срокове - едномесечен срок по чл. 235,ал.5 

ГПК, както и двуседмичен срок по чл. 316 ГПК при делата, разглеждани по реда 

на бързото производство. 
 

ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 

Съгласно предоставената от РС-Ивайловград относно резултатите от 

инстанционния контрол на съдебните актове, за проверяваните периоди, данните 

по съдии за проверяваните три периода са следните: 

 

 

Потвърдени, изменени и отменени актове за 2010 г. в РС –Ивайловград 

 
Състави Решения Определения 

потвърдени  изменени  отменени потвърдени  изменени отменени 

Т.Киркова 0 0 0 2 0 2 

К.Петров 2 2 1 2 1 0 

 

Потвърдени, изменени и отменени актове за 2011 г. в РС –Ивайловград 

 
Състави Решения Определения 

потвърдени  изменени  отменени потвърдени  изменени отменени 

Т.Киркова 2 1 0 7 0 1 

К.Петров 1 5 1 3 2 7 

 

Потвърдени, изменени и отменени актове за 2012 г. в РС –Ивайловград 

 
Състави Решения Определения 

потвърдени  изменени  отменени потвърдени  изменени отменени 

Т.Киркова 0 1 1 0 0 0 

К.Петров 1 0 1 3 0 1 

 

 

Видно от направената и предоставена справка относно проверка на актовете 

по реда на инстанционния контрол се констатира, че броят на обжалваните актове 

е минимален, а една съществена част от тях са изменени или отменени от горните 

инстанции. 



 19 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

 

От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част на 

настоящия акт е видно, че голяма част от делата са образувани и приключили в 

разумни срокове.  

Констатираните минимални пропуски по проверените дела на двамата съдии 

от РС-Ивайловград се отнасят основно до движението на делата. 

Наред с изводите, направени заедно с констатациите по отделните дела и 

съдебни състави, може да се направи следното обобщение:  

 

 

Образуване на делата. Оставяне на и.м./м без движение. 

 

Създадена е добра организация на работата по образуване на делата, 

постъпващи в Районен съд- Ивайловград. 

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

на следващия ден, след постъпване на книжата в съда, от председателя на съда 

или от определен от него съдия, съгласно чл. 46,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ 

бр.66/18.08.2009г.), се спазва. 

През проверявания период – от януари 2010г. до май 2012г. няма 

специализация по материя – граждански и наказателен състав. Всички образувани 

граждански и наказателни дела в РС-Ивайловград се разпределят между двамата 

съдии.  

Проверката констатира, че гражданските дела, включително и делата, 

образувани по реда на бързото производство, са администрирани своевременно 

при постъпването на исковите молби/молби в съда. 

Част от исковите молби/молбите са оставяни без движение, като най-често 

причините за това са нередовности на подадените молби, свързани с уточняване 

на иска и заплащане на държавни такси. 

 

 

Движение на делата. Спрени производства 

 

Част от проверените дела са разглеждани и приключвали в разумни срокове, 

с изключение на изрично описаните в акта дела. Съдебните заседания са 

насрочвани в рамките на едномесечен и двумесечен срок. Делата, образувани по 

реда на бързото производство, са насрочват в триседмичен срок, без изключения. 

Не във всички случаи са спазвани разпоредбите на ПАРОАВАС /обн., ДВ 

бр.66/18.08.2009г./ всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните 

дела, след като са прикрепени последователно в папките, да се номерират от 

съдебните служители: гр.дело № 220/2011г., гр.дело № 60/2012г., гр. дело № 

12/2012г. – са без номерирани страници към момента на проверката). Деловодните 
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книги и регистри съдържат необходимата и задължителна информация за 

образуването, движението и приключването на делата, но не се водят достатъчно 

четливо и прецизно, липсва подпис и дата от извършени периодични проверки  от 

административния секретар.  

Необходимо е по-прецизно подреждане, организиране и контрол върху 

дейността на служба „Деловодство”, свързана с движение на делата,  както и върху 

водените деловодни книги и регистри. 

От проверените дела, разглеждани по реда на бързото производство,  може 

да се направят следните изводи:  

Спазват се изискванията по чл. 311,ал.1 от ГПК. Съдът е извършвал проверка 

в деня на образуване на делата. По разпореждане на съда от същата дата, исковите 

молби са изпращани на ответниците за отговор в едномесечен срок. 

С определение съдът се е произнасял своевременно, при изтичане срока за 

отговор или при постъпване на отговора на ответника по делото. Спазван е и 

триседмичния срок за насрочване на делата – изискване по чл. 312,ал.1,т.1 от 

ГПК. Съдът е постановявал  решенията в двуседмичен срок, съобразно 

изискването по чл. 316 от ГПК.  

 

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

констатирани пропуски и нарушения на производството. Спазва се едномесечния 

срок за насрочване на открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН. 

Когато молбата съдържа данни за пряка и непосредствена последваща опасност за 

живота или здравето на пострадалото лице, съдът на основание чл. 18, ал.1 от 

ЗЗДН в закрито заседание без призоваване на страните, е издавал заповед за 

незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на съответната. В тези 

случаи, на основание чл.18, ал.2 от ЗЗДН заповедта за незабавна защита е 

връчвана на страните и е изпращана служебно до районното полицейско 

управление. По този вид дела, съдът се е произнасял с решение в открито съдебно 

заседание, съгласно изискването по чл. 15,ал.1 от ЗЗДН.  

 

При проверка на делото, разглеждано по реда на ЗЗДт бе констатирано, че се 

спазват разпоредбите на чл.28 от ЗЗДт, съгласно които съдът разглежда искането 

за настаняване на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство 

или в специализирана институция и се произнася в едномесечен срок с решение, 

което се обявява на страните и се изпълнява незабавно. Решението е постановено 

в рамките на 10 дни след обявяване на съответното  дело за решаване. 

 

Прави добро впечатление, че актовете на съда, в това число определенията 

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

съдиите в РС-Ивайловград са ясни и мотивирани. 

По отношение на делата с отменен ход по същество бе установено, че в 

някои случаи – напр. гр. дело № 37/2010г., постановеното от съда определение, с 

което е отменено определението за даване ход по същество на делото е оправдано, 

с оглед констатираната липса на предмет по спора - при неустановен отказ за 

възстановяване на земи в процесното решение. Наред с това, обаче, по делото бе 
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констатирано забавяне на произнасянето на съда и то при двукратно направено 

възражение за недопустимост на жалбата. 

В други случаи се констатира недостатъчна предварителна подготовка преди 

насрочването на делата в открито съдебно заседание и проучването им преди 

даване ход по същество, което води впоследствие до отмяна хода по същество и 

забавяне на съдебното производство за събиране на доказателства, назначаване на 

особен представител или за уточняване на петитума по иска. 

Производството е спряно по 2 броя дела, на основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК - 

по общо съгласие на страните, по които дела  не бяха констатирани пропуски. Към 

момента на проверката тече шестмесечния срок, след изтичане на който, 

производството следва да се прекрати, ако никоя от страните не е поискала 

възобновяването му, съобразно чл. 231, ал.1 ГПК. 

По частните граждански дела, най-много от които са дела, образувани по 

реда на заповедното производство, се установи, че съдът се е произнасял 

своевременно, в законовия тридневен срок. Не бяха констатирани нарушения, 

грешки и пропуски в производствата по издаване на заповед за изпълнение и 

изпълнителни листове, съобразно предвидения в ГПК регламент. 

 

 

Приключване на делата 

 

Действителната натовареност на двата съдебни състава е много ниска. През 

проверяваните три периода – 2010г., 2011г. и 2012г. са постановени общо 81 бр. 

съдебни актове: съответно за 2010г. – 32 бр., за 2011г. – 42 бр. и за януари-април 

2012г. – 7 бр. Всички обявени за решаване граждански дела през проверяваните 

три периоди са приключвани от съдиите в РС-Ивайловград в законоустановения 

едномесечен срок.  

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

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

решението си. Когато решенията не са постановявани в определения ден, за това 

са изпращани съобщения на страните.  

 

 V. П Р Е П О Р Ъ К И 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И НА 

ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 

П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

1. Председателят на РС - Ивайловград, в изпълнение на правомощията му 

по ЗСВ, да упражнява постоянен контрол върху дейността на служба 

„Деловодство”, като следи за отстраняване на констатираните 

пропуски с настоящия акт и за спазване изискванията на ПАРОВАС 

при движение и подреждане на делата, както и по отношение на 

констатираните слабости при водене на деловодните книги; 
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2. Съдиите от РС - Ивайловград да осъществяват срочното и периодично 

разглеждане на делата, като използват предвидените в ГПК 

процесуални средства за дисциплиниране на страните и на вещите 

лица; 

 

3. Съдиите от РС - Ивайловград да проучват предварително, по-

задълбочено делата преди насрочването им в открито съдебно заседание 

и преди обявяване ход по същество, с цел недопускане неоснователно 

забавяне на съдебното производство; 

 

4. Съдиите от РС - Ивайловград да продължават добрата си практика да 

постановяват съдебните актове в срока по чл.  235, ал.5 от ГПК, както и 

по чл. 316 от ГПК, по делата, разглеждани по реда на бързото 

производство; 

 

5. Председателят на РС - Ивайловград да упражни правомощията си по 

чл.80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на което да 

запознае съдиите и съдебните служители с констатациите, изводите и 

препоръките на настоящия акт . 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям срок 

постоянен за изпълнение на дадените препоръки по т.1-4. 

 

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

- Ивайловград да предприеме конкретни мерки, за които да уведоми писмено, в 

едномесечен срок от получаване на Акта, Главния инспектор на Инспектората 

към ВСС за изпълнението на дадените препоръки, като изпрати и преписи от 

протокола от проведеното общо събрание на съда, от издадени заповеди и други 

вътрешни документи. 

 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на Административния 

ръководител - председател на РС-Ивайловград, който да запознае с него съдиите 

и съдебните служители. 

 

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

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

                                             

 

                                         

                                           ИНСПЕКТОР: 

                                                                       ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 

 

 

  


