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

99/06.11.2012 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

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

 Проверката беше извършена във времето между 12.11.2012 г. и 

16.11.2012 г. от инспектор Весела Николова и експертите: Ирина Цачева и 

Николай Илиев. 

 Цел на извършване на проверката: Цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Районен съд-Златоград; 

организацията по образуване, движение и приключване на гражданските дела в 

законоустановените срокове; анализ на приключили граждански дела и 

констатиране на противоречива практика. 

 Предмет на проверката: Гражданските дела, разгледани от Районен 

съд-Златоград. 

 Проверяван период: Проверяваният период включва гражданските 

дела, образувани в Районен съд-Златоград през 2010 г., 2011 г. и първото 

шестмесечие на 2012 г. 

 Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

 Методът за извършване: проверка на деловодните книги и делата; анализ 

на документацията и справки от електронната деловодна система, годишните 

доклади на съда за 2010 г. и 2011 г. и разговори. 

 

 І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 

СЪДА 

 

 1. Щатна осигуреност 

  

 През 2010 г. в Районен съд-Златоград са работили по щат двама съдии, 

един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.  

 Административен ръководител на Районен съд-Златоград до неговото 

пенсиониране на 17.03.2011 г. е бил съдия Веселин Юрчиев. След тази дата 

функциите на председател на съда се упражняват от съдия Ирина Кюртева, 

която на 14.07.2011 год., след проведен конкурс, е избрана от ВСС за 

административен ръководител. 

 Поради ползване на продължителен отпуск по болест от 

административния ръководител на съда – съдия Веселин Юрчиев, за нуждите 

на Районен съд-Златоград през 2010 г. са командировани съдии от останалите 

съдилища на съдебния район. 

 В Районен съд-Златоград няма специализация по материя на двата 

съдебни състава, като в проверявания период съдиите едновременно са 
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разглеждали наказателни и граждански дела. Всеки от съдиите е заседавал по 

два заседателни дни в седмицата, а при необходимост – по три. 

 Щатните длъжности на служителите в съда са 14, от които – 

административен секретар, главен счетоводител, „обща администрация”-един 

служител, „специализирана администрация” – девет служители, и „технически 

длъжности” – трима служители. 

 Съгласно справка, предоставена от Районен съд-Златоград, ползваният от 

съдиите отпуск през 2010 г. е, както следва: 

  - съдия Веселин Юрчиев - общо 174 дни. 

  - съдия Ирина Кюртева - общо 74 дни. 

  

 През 2011 г. щатната численост на Районен съд-Златоград е следната: 2 

съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 14 съдебни 

служители. Съгласно щатното разписание за този период районните съдии са 

двама. 

 До пенсионирането му 17.03.2011 г., административен ръководител на 

Районен съд-Златоград е съдия Веселин Юрчиев. След тази дата функциите на 

председател се упражняват от съдия Ирина Кюртева, която е утвърдена за 

постоянен председател на съда съгласно решение на Висшия съдебен съвет, 

считано от 14.07.2011 г.. 

 След пенсионирането на съдия Веселин Юрчиев и до момента на 

извършване на настоящата проверка в Районен съд-Златоград е свободна 

едната щатна длъжност, определена за „районен съдия”. Обстоятелството за 

използван през 2010 г. продължителен отпуск по болест, а впоследствие 

поради пенсионирането на съдия Юрчиев, е наложило практиката да се 

командироват съдии от Окръжен съд-Смолян, Районен съд-Смолян и Районен 

съд-Мадан да продължи и през 2011 г. и 2012 г., която конкретизирана по 

периоди е, както следва: 

 В периода от 01.02.2010 г. до 30.04.2010 г. включително, в Районен съд-

Златоград е командирована съдия П. Прахова; за периода от 01.03.2010 г. до 

31.05.2010 г.- съдия Д. Чакърова; за периода от 03.05.2010 г. до 15.07.2010 г. - 

съдия Т. Кисьова; за периода от 01.09.2010 г. до 30.11.2010 г. – съдия Р. 

Кокудева и за периода от 01.11.2010 г. до 30.12.2010 г. – съдия С. Згуров. 

 През 2011 г., в периода от 04.01.2011 г. до 04.04.2011 г. включително, в 

Районен съд-Златоград е командирована съдия Р. Кокудева; за периода от 

05.04.2011 г. до 22.07.2011 г. – съдия М. Славчева; за периода от 07.09.2011 г. 

до 07.12.2011 г. – съдия Бошнякова.  

 В края на 2011 г. и през 2012 г. в Районен съд-Златоград са 

командировани съдии за следните периоди: от 08.12.2011 г. до 08.03.2012 г. - 

съдия И. Колчев, от 12.03.2010 г. до 12.06.2012 г. – съдия Р. Кокудева; от 

13.06.2012 г. до 13.07.2012 г. – съдия Т. Кисьова, и от 10.09.2012 г. до 

10.12.2012 г. – съдия П. Прахова. 
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 За разглеждане на отделни дела през проверяваните периоди са 

командировани още съдиите П. Маргаритов  - Районен съд-Мадан; Е. 

Присадова – Окръжен съд-Смолян; Д. Хаджиев – Районен съд-Мадан.  

 Съгласно справка, предоставена от Районен съд-Златоград, ползваният от 

съдия Ирина Кюртева отпуск през 2011 г. е общо 54 дни, като тя е била и 

единствения постоянно правораздаващ съдия в този период. 

 

 2. Случаен принцип на разпределение на делата 

 Със Заповед № 95/14.09.2009 г. на административния ръководител на 

Районен съд-Златоград е определена Вилдана Филипова Шопова – адм. 

секретар при Районен съд-Златоград, да извършва техническата дейност, 

свързана с определянето на докладчици по гражданските и наказателните дала, 

като в нейно отсъствие функциите по разпределението са извършвани от 

заместващия я служител. 

 В съответствие с правилата, създадени с горната заповед, за всяко 

извършено разпределение се разпечатва протокол и се прилага по съответното 

дело, както и в случаите на промяна на определения съдия-докладчик, като се 

посочва причината за извършеното преразпределение. 

 Съгласно утвърдените вътрешни правила, прилагането на принципа на 

случайното разпределение се извършва чрез системата за разпределение на 

делата АСУД, съобразно поредността на постъпването им. 

 Въпреки утвърдените вътрешни правила, следва да се отбележат 

затрудненията за абсолютното спазване на този принцип, предвид 

пенсионирането на съдия Юрчиев и невъзможността, въпреки 

командироването на съдии, да бъде обезпечена дейността на съда с още един 

постоянно действащ състав. Това обстоятелство е наложило голяма част от 

делата и най - вече гражданските производства, за чието разглеждане са 

предвидени изключително кратки процесуални срокове, да се разпределят 

единствено на председателя на съда – съдия Ирина Кюртева. 

 В Районен съд-Златоград са утвърдени вътрешни правила за публикуване 

на съдебните актове на интернет страницата на съда, както и правила за 

кореспонденция със страните чрез електронен адрес. 

 

 3. Съдебни книги и регистри, водени от съда. Информационно 

обслужване 

 При проверка на деловодните книги в Районен съд-Златоград се 

установи, че всички книги се водят на хартиен и електронен носител. В служба 

„Съдебно деловодство” книгата за закрити и разпоредителни заседания и 

книгата за открити съдебни заседания се водят на хартиен носител във формат, 

специално отпечатан за нуждите на съда. Посредством Автоматизираната 

система за управление на делата – АСУД, се използва възможността за 

електронен транспорт на делата между Районен съд-Златоград и Окръжен съд-

Смолян. 
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 4. Сграден фонд и техническа обезпеченост на съда 

 Районен съд-Златоград се помещава в собствена сграда, построена през 

1939 г. и реконструирана през 1996 г. 

 В Районен съд-Златоград се ползват следните програмни продукти: 

  - програма за управление на съдебните дела – „АСУД-Lotus Domino”. 

  - програма за издаване на свидетелства за съдимост – действаща по 

ЛОТ4. 

  - правно информационна система – „Апис 7.0” и др. 

 

 ІІ. ПРОВЕРКА ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА, ОБРАЗУВАНИ В 

РАЙОННИЯ СЪД 

  

 През 2010 г. са били поставени за разглеждане общо 668 броя дела, в 

това число граждански и наказателни производства. 

 Общият брой граждански дела, стоящи за разглеждане в Районен съд-

Златоград, е 434 граждански дела, от които новообразувани – 377 дела; 11 броя 

дела изпратени по подсъдност и 46 дела, останали от предходен период. В края 

на отчетната 2010 г. са приключени 384 дела, а останали неприключени са 50 

дела. В процентно отношение 88,48% са приключените дела спрямо общия 

брой, поставени за решаване през тази година. 

 През 2010 г. са разгледани и приключени 190 броя дела, образувани по 

реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК, които съставляват 43,77% от общия брой 

граждански дела, поставени за разглеждане пред Районен съд-Златоград. 

 Средномесечно съдът е имал за разглеждане 55,66 броя дела, изчислени 

спрямо общия брой граждански и наказателни дела, образувани пред Районен 

съд-Златоград. 

 От всички 434 граждански дела, които са стояли за разглеждане от 

районния съд, съдия Ирина Кюртева е имала на доклад 259 дела, или 59,67% от 

общия брой. Следва да се подчертае, че в този показател не са включени 

наказателните дела, които съдията е разгледала през 2010 г. Средномесечно 

съдията е имала за разглеждане по 21,58 граждански дела. 

 

 През 2011 г. са били поставени за разглеждане общо 766 броя дела, в 

това число граждански и наказателни производства. 

 Общият брой граждански дела, стоящи за разглеждане в Районен съд-

Златоград, е 524 граждански дела, от които новообразувани – 474 дела, и 50 

дела, останали от предходен период. В края на отчетната 2011 г. са 

приключени 478 дела, а останали неприключени са 46 дела. В процентно 

отношение 91,22 % са приключените дела спрямо общия брой, поставени за 

решаване през тази година. 
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 През 2011 г. са разгледани и приключени 282 броя дела, образувани по 

реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК, които съставляват 53,81 % от общия брой 

граждански дела, поставени за разглеждане пред Районен съд-Златоград.  

 Средномесечно съдът е имал за разглеждане 63,83 броя дела, изчислени 

спрямо общия брой граждански и наказателни дела, образувани пред Районен 

съд-Златоград. 

 От всички 524 граждански дела, които са стояли за разглеждане от 

районния съд, на съдия Ирина Кюртева са били разпределени 390 граждански 

дела, или 74,42% от общия брой. Следва да се подчертае, че в този показател 

не са включени наказателните дела, които съдия Кюртева е разгледала през 

2011 г. Средномесечно съдията е имала за разглеждане по 32,5 граждански 

дела. 

 

 ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО АДМИНИСТРИРАНЕ, 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 

 1. Образувани дела през 2010 г. и 2011 г. – разгледани над 3 месеца 

 

  - гр. д. № 148/2010 г., обр. на 20.05.2010 г., на доклад на съдия Кисьова, 

след това съдия Юрчиев. ИМ е подадена на 18.05.2010 г. С разпореждане от 

27.05.2010 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 

29.06.2010 г. На 12.07.2010 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК 

(съдия Кюртева), делото е насрочено за 08.09.2012 г. С разпореждане от 

26.07.2010 г. съдът е пренасрочил делото за 06.10.2010 г. по постъпила молба 

от в.л., което моли за по-дълъг срок, поради ползван отпуск през м. август и 

ангажираност през м. септември. В с.з. на 06.10.2010 г. е даден ход по 

същество на делото, решението е постановено на 29.10.2010 г. 

 - гр. д. № 33/2010 г. /съдия Веселин Юрчиев и съдия Ирина Кюртева/ е 

образувано на 09.02.2010 г. по искова молба, постъпила на тази дата. 

Определение по чл. 140 от ГПК е постановено на 23.02.2010 г. от съдия 

Кюртева. В съдебно заседание от 12.04.2010 г. е даден ход на делото по 

същество. Решение по делото е постановено на 04.06.2010 г. Решението е 

обявено около 10 дни след изтичане на 3-месечния срок за разглеждане делото. 

 - гр. д. № 24/2010 г. /съдия Веселин Юрчиев и съдия Ирина Кюртева/ е 

образувано на 29.01.2010 г. по искова молба, депозирана на 27.01.2010 г. 

Делото е разпределено за разглеждане на съдия Веселин Юрчиев на 02.02.2010 

г. На 17.03.2010 г. е постановено определение по чл. 140 от ГПК от съдия 

Дафинка Чакърова. На 09.06.2010 г. е извършено преразпределение на делото 

поради промяна на командирования съдия. В съдебно заседание от 07.07.2010 

г., водено от съдия Тоничка Кисьова, е даден ход на делото по същество и е 

обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 14.07.2010 г., 

съобщения за което са изпратени на 19.07.2010 г. Производството е 

приключило в рамките на 4 месеца, след като делото е преразпределяно, а 
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новият докладчик е съобщил на страните нов доклад по делото и са 

извършвани във връзка с това допълнителни процесуални действия. 

 - гр. д. № 3/2011 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 03.01.2011 г. 

по искова молба по чл. 344 от КТ, постъпила на 29.12.2010 г. Производството е 

по реда на Глава двадесет и пета „Бързо производство”. Разпореждане по чл. 

131 от ГПК е постановено на 04.01.2011 г., съобщение за което е изпратено на 

05.01.2011 г. и е получено на 18.01.2011 г. С разпореждане по чл. 312 от ГПК, 

постановено на 21.02.2011 г., съдът е изготвил писмен доклад по делото; взел е 

отношение по доказателствените искания и е насрочил производството в 

открито заседание за 15.03.2011 г. На тази дата е констатирана нередовна 

процедура по връчване на книжата на ответника, поради което съдът е 

наложил глоба на връчителя; разпоредил е повторно изпращане на препис от 

исковата молба и указал едномесечен срок за писмен отговор. Отговор на 

исковата молба е постъпил на 27.04.2011 г. С разпореждане по чл. 312 от ГПК, 

постановено на 28.04.2012 г., съдът е повторил процесуалните действия, 

извършени с предишното разпореждане от 21.02.2011 г. и е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 10.05.2011 г. В съдебно 

заседание от тази дата е констатирано, че ответникът не е призован редовно и с 

оглед призоваването му на новия адрес, делото е насрочено за 25.05.2011 г. На 

тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще обяви решението 

си на 08.06.2011 г. Решение по делото е обявено на 10.06.2011 г., на която дата 

са изпратени съобщения за съдебния акт. На 19.07.2011 г. е постъпила молба от 

процесуалния представител на ищеца по чл. 250, ал. 1 от ГПК, за допълване на 

съдебното решение. На 27.07.2011 г. съдът, на основание чл. 250, ал. 2 от ГПК, 

е разпоредил да се изпрати препис от молбата за становище в едноседмичен 

срок. Допълнително решение по делото е постановено на 10.08.2011 г. 

 - гр. д. № 93/2011 г. /съдия Веселин Юрчиев/ е образувано на 14.03.2011 

г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила на 14.03.2011 г. От протокола, 

удостоверяващ избора на докладчик от 15.03.2011 г., е видно, че делото е 

преразпределено ръчно на съдия Росица Кокудева, като е посочено, че 

причината за извършената промяна е Заповед № 3/04.01.2011 г. Разпореждане 

по чл. 131 от ГПК е постановено на 15.03.2011 г., съобщение за което е 

изпратено на 16.03.2011 г. и е получено на 24.03.2011 г. На 26.04.2011 г. е 

извършено ново преразпределение на делото и за докладчик е определена 

съдия Мария Славчева, видно от протокола от тази дата. Като причина е 

посочена Заповед № 99/22.03.2011 г. На 27.04.2011 г. по делото е постъпил 

отговор на исковата молба. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

29.04.2011 г., съдът е съобщил на страните проект за доклад по делото, с който 

е разпределена доказателствената тежест; взел е отношение по 

доказателствените искания и е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 26.05.2011 г. С оглед прецизиране на искане за допускане на 

съдебна експертиза, делото е отложено и насрочено за нова дата – 23.06.2011 

г., на която е допусната строително-техническа експертиза. Ново съдебно 
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заседание е насрочено за 04.07.2011 г., на която дата е даден ход по същество и 

съдът е посочил, че ще се произнесе с решение в срок. Решение по делото е 

постановено на 13.07.2011 г. Съобщения за съдебния акт са изпратени на 

20.07.2011 г. Производството е приключило в срок по-кратък от 3 месеца и не 

попада в описаната категория. 

  - гр. д. № 70/2011 г., обр. на 18.02.2011 г., на доклад на съдия Кюртева, 

по иск подаден на 17.02.2011 г., с протокол от случайното разпределение от 

21.02.2011 г. Производството е по иск с правно основание чл. 200 КТ. С 

разпореждане от 21.02.2011 г. съдът е постановил да се изпрати препис от ИМ 

на ответника за отговор – чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено на 21.02.2011 

г., връчено на 22.02.2011 г., отговор на ИМ е депозиран на 22.03.2011 г. На 

24.03.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

за доклад, връчен на страните. Първото с.з. е насрочено за 28.04.2011 г., 

пренасрочено по постъпила молба от ищеца за служебна ангажираност на 

проц. му представител по друго дело както и невъзможността за довеждане на 

допуснатите свидетели. С разпореждане от 20.04.2011 г. съдът е пренасрочил 

делото за 10.05.2011 г., когато са разпитани свидетелите, прието е 

заключението на в. л., съдът е отказал конституирането на трето лице-помагач 

на ответника, поради преклудирано искане, като е посочил, че същото е 

следвало да се направи с отговора на ИМ. В с. з. на 14.06.2011 г. е даден ход по 

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

14.07.2011 г., решението е постановено на 07.07.2011 г. 

  - гр. д. № 109/2011 г., обр. на 25.03.2011 г., на доклад на съдия Славчева, 

след това съдия Бошнякова, по жалба по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ. С разпореждане 

от 27.04.2011 г. съдът е насрочил делото. Първото с.з. е проведено на 

09.05.2011 г. - не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване. Проведени са с.з. на: 06.06.2011 г. – даден е ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че жалбата е процесуално 

недопустима, поради което е отменил протоколно определение, с което е даден 

ход по същество и е прекратил производството по делото – обжалвано. С 

определение от 28.07.2011 г., постановено по ч. к. адм. д. № 272/2011 г., по 

описа на Административен съд – Смолян, съдът е отменил определението на 

първоинстанционния съд, с което е прекратено производството и е върнал 

делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е 

постъпило в РС – Златоград на 05.08.2011 г. и с разпореждане от 10.08.2011 г. 

(съдия Кюртева) е насрочено. Проведени са с.з. на: 03.10.2011 г. (съдия 

Бошнякова) – отложено по доказателствата (изискани са документи от ОСЗ – 

Златоград); 15.11.2011 г. – даден е ход по същество на делото. На 12.12.2011 г. 

е постановено решението. 

  - гр. д. № 126/2011 г., обр. на 01.04.2011 г., на доклад на съдия Славчева, 

след това съдия Кюртева, иск по чл. 422 ГПК. На 01.04.2011 г. е подадена ИМ, 

на с.д. е образувано и разпределено делото. С разпореждане от 15.04.2011 г. 

ИМ е оставена без движение, с указания. Съобщението е изпратено на 
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20.04.2011 г., на 02.05.2011 г. е подадена поправена ИМ. На 11.05.2011 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е изпратено на 18.05.2011 г., връчено на 19.05.2011 г., отговорът 

е представен на 17.06.2011 г. На 07.07.2011 г. е постановено определението по 

чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. Първото с.з. е проведено на 

29.09.2010 г. (съдия Кюртева) – отложено по доказателствата – разпит на 

свидетел. Проведени са с.з. на: 25.10.2011 г. – отложено, поради нередовно 

призоваване на свидетел; 14.11.2011 г. - даден е ход по същество на делото, 

съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 12.12.2011 г., решението е 

постановено на 21.12.2011 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

  

 Проверката по делата от тази категория установи, че част от тях са 

приключили с незначително забавяне след изтичане на 3-месечния срок, а едно 

от производствата – 93/2011 г., е приключило в тримесечен срок от 

определението, с което съдът е насрочил неговото разглеждане в открито 

съдебно заседание, поради което, макар и отчетено по справките, предоставени 

от Районен съд-Златоград, то не попада в тази категория дела. В останалите 

случаи се установява, че причините, поради които тези производства не са 

приключили в 3-месечен срок, са: сложността на делата с оглед характера на 

исковете, нуждата от събиране на доказателства и развилите се частни 

производства по обжалване на актове, постановени от първоинстанционния 

съд. 

 Делата от тази категория са образувани в деня или до два дни от 

постъпване на исковите молби в съда – гр. д. № 148/2010 г., гр. д. № 24/2010 г., 

както и в по-късен момент, когато депозирането на исковата молба е ставало в 

периоди на официални празници – гр. д. № 3/2011 г. По гр. д. № 24/2010 г. се 

установява, че съдията-докладчик е определен 3 дни след образуването му, 

видно от протокола, удостоверяващ избора на съдия. 

 Проверката по редовността на исковите молби, както и разпорежданията 

по чл. 131 от ГПК са постановявани в различни периоди от време – най-често в 

деня, в който делото е разпределено на докладчик, както и до няколко дни след 

този момент. Определенията по чл. 140 от ГПК са постановявани също в 

различни срокове след постъпване на писмен отговор, но не се установява 

прекомерна забава по отношение на тези процесуални действия на съда. Първо 

открито съдебно заседание е насрочвано в срок до 1 м., като по-големи 

периоди на насрочване се констатират само през месеците на съдебна 

ваканция. В случаите на пренасрочване, съдът е определял нови дати в срокове 

по-кратки от един месец. 

 Като цяло по тези дела се установява стремеж за бързо администриране 

на производствата и за своевременно произнасяне по процесуалните действия 

на страните. По делата, по които се констатира известно забавяне, това най-
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често е свързано със случаите на разпределение на дела на командировани 

съдии, както и на последващо преразпределение на делото на нов докладчик. 

 

2. Производства, образувани през първото полугодие на 2011 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г. 

 

 - гр. д. № 46/2011 г. /съдия Росица Кокудева, съдия Мария Славчева и 

съдия Игнат Колчев/ е образувано на 09.02.2011 г. по искова молба, постъпила 

на тази дата. С разпореждане по редовността на исковата молба, постановена 

на 10.02.2011 г., съдът е оставил производството без движение и е дал указания 

за отстраняване на констатирани нередовности. Съобщение за акта на съда е 

изпратено на 18.02.2011 г. С разпореждане от 24.02.2011 г. е удължен срока за 

изпълнение на дадените указания по реда на чл. 63 от ГПК. Съобщение е 

изпратено на 28.02.2011 г. Указанията на съда са изпълнени на 09.03.2011 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 18.03.2011 г., за което 

съобщение е изпратено на 21.03.2011 г. Отговор на исковата молба е постъпила 

на 13.04.2011 г. С „разпореждане” по чл. 140 от ГПК, постановено на 

28.04.2011 г., съдът е взел отношение по доказателствените искания; съобщил 

е на страните проекта си за доклад по делото и е насрочил производството в 

открито заседание за 26.05.2011 г. В съдебно заседание от тази дата делото е 

прекратено по отношение на първоначално конституирания ответник и е 

конституиран нов /Е. Б. Е.” АД/, като съдът е указал, след изтичане на срока за 

обжалване на определението му, делото да се докладва за връчване на препис 

от исковата молба на новия ответник. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 16.06.2011 г., за което съобщение е изпратено на 21.06.2011 г. 

Отговор на исковата молба е постъпил на 12.07.2011 г. С определение по чл. 

140 от ГПК, постановено на 26.07.2011 г. от съдия Кюртева, е взето отношение 

по доказателствените искания и делото е насрочено в открито съдебно 

заседание за 03.10.2011 г. Върху акта на съда е направено отбелязване „на 

командирован съдия”. На 30.08.2011 г. е извършено преразпределение на 

делото на съдия Валентина Бошнякова. В първо открито съдебно заседание е 

открито процедура по оспорване истинността на документ и делото е 

насрочено за 15.11.2011 г. Поради замяна на едно от вещите лица, за събиране 

на доказателства, делото е отложено за 14.12.2011 г. На 12.12.2011 г. делото е 

разпределено на съдия Игнат Колчев, видно от протокола, удостоверяващ 

избора на докладчик от тази дата. С оглед неявяване на едно от вещите лица, 

делото е насрочено за 18.01.2012 г. На 13.01.2012 г. е постъпила молба от едно 

от вещите лица, с което уведомява съда за късно получена призовка и пътуване 

в чужбина. На 18.01.2012 г. делото е насрочено за 22.02.2012 г. На 17.02.2012 г. 

по делото е депозирана молба, в която е обективирано искане по чл. 233 от 

ГПК. С определение от 22.02.2012 г. съдът е прекратил производството по 

делото, поради отказ от спорното право. 
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 - гр. д. № 226/2011 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 23.06.2011 

г. по искова молба, постъпила на тази дата. Разпределението на делото на 

съдия-докладчик е извършено на 24.06.2011 г., видно от протокола за избор на 

съдия. От протокола още се установява, че първоначално делото е 

разпределено автоматично на „командирован съдия”, а впоследствие, на 

същата дата, е преразпределено ръчно на председателя на съда – съдия Ирина 

Кюртева. С разпореждане от 27.06.2011 г. съдът е оставил производството без 

движение за отстраняване на нередовности, констатирани в исковата молба. 

Съобщение за указанията на съда е изпратено на ищеца на 28.06.2011 г. и 

получено на 04.07.2011 г. Указанията са изпълнени с молба от 11.07.2011 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 13.07.2011 г. и препис от 

исковата молба с указанията на съда са изпратени със съобщение 19.07.2011 г. 

Отговор на исковата молба е депозиран на 19.08.2011 г. С определение по чл. 

140 от ГПК, постановено на 03.09.2011 г., съдът е съобщил на страните проект 

за доклад по делото, с който е разпределил доказателствената тежести и дал 

правна квалификация на спора; взел е отношение по доказателствените 

искания на страните и е насрочил производството в открито заседание за 

10.10.2011 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е спрял производството по 

съгласие на страните на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С молба, 

депозирана на 07.03.2012 г., ищецът е направил искане за възобновяване на 

производството по делото. С определение от 08.03.2012 г. съдът е възобновил 

производството и е насрочил открито съдебно заседание за 02.04.2012 г. В 

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

решаване. Решение по делото е постановено на 27.04.2012 г. и съобщения за 

изготвения съдебен акт са изпратени на тази дата. Производството по делото е 

било спирано. 

- гр. д. № 227/2011 г., обр. на 23.06.2011 г., на доклад на съдия Кюртева, 

с предмет делба, по ИМ подадена на 13.06.2011 г. На 27.06.2011 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответниците (2) за отговор. 

Съобщенията са изпратени на 28.06.2011 г., връчени на 01.07.2011 г., отговора 

(от двамата ответници) е представен на 01.08.2011 г. На 02.08.2011 г. е 

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

връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 13.09.2011 г. – не е даден ход 

на делото, поради невъзможност на ответницата да се яви в с.з. по уважителни 

причини. Проведени са с.з. на: 20.10.2011 г. – прието е заключението на в. л., 

даден е ход по същество на делото. Решението по първа фаза на делбата е 

обявено на 18.11.2011 г. С разпореждане от 12.12.2011 г. делото е насрочено по 

втора фаза на делбата за 23.01.2012 г. В с.з. на 23.01.2012 г. е допусната СТЕ. В 

с.з. на 13.02.2012 г. съдът е възложил на страните изготвянето на проект за 

реално разделяне на делбения имот като е указал да предприемат 

необходимите стъпки за провеждане на процедура пред община – гр. 

Неделино, поради което е спрял производството по делото. На 10.10.2012 г. е 

изпратено писмо от РС – Златоград, с което е указано, че следва да се уведоми 
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съдът в едноседмичен срок за предприетите действия по разделяне на имота. 

Към момента на проверката (12.11.2012 г.) не е постъпило становище от 

страните за разделяне на имота. 

  - гр. д. № 58/2011 г., обр. на 17.02.2011 г., на доклад на съдия Кокудева; 

съдия Славчева, съдия Бошняков, съдия Колчев, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е 

подадена на 16.01.2011 г., разпределението е извършено на 18.02.2011 г. С 

разпореждане от 25.02.2011 г. ИМ е оставена БД, съобщението е изпратено на 

18.02.2011 г., връчено на 16.03.2011 г. и на 25.03.2011 г. е представена молба-

уточнение. На 15.04.2011 г. е постановено да се изпрати препис от ИМ на 

тримата ответници за отговор (съдия Славчева). Съобщенията са изпратени на 

20.04.2011 г., връчени на 26.04.2011 г. и 27.04.2011 г. Отговори са представени 

на 17.05.2011 г. и на 26.05.2011 г. Определението по чл. 140 ГПК е 

постановено на 27.05.2011 г., изготвен е проект за доклад, връчен на страните. 

Първото с.з. е проведено на 04.07.2011 г. – прието е заключението на в. л., по 

допусната допълнителна задача както и по допуснатата СТЕ и разпит на 

свидетел, отложено. Проведени са с.з. на: 19.09.2011 г. (съдия Бошнякова) – 

приета е съдебно - графологична експертиза, допусната е допълнителната 

съдебно-компютърна експертиза; 03.11.2011 г. – прието е заключението, 

отложено за разпит на свидетел, който е бил нередовно призован за с.з.; 

14.12.2011 г. (съдия Колчев) – не е даден ход на делото по постъпила молба от 

проц. представител на ответника за ангажираност по друго дело, както и 

поради невъзможността да се представят доказателствата за които съдът е 

издал СУ, получено на 06.12.2011 г.; 18.01.2012 г. – даден е ход по същество, 

съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 17.02.2012 г., решението е 

постановено на 27.01.2011 г. 

  

 КОНСТАТАЦИИ: 

  

 При проверката на делата се установява, че, като цяло, производствата не 

са били приключили в края на 2011 г. по обективни причини – необходимостта 

да се събират доказателства и предмета на някои от споровете. С оглед 

конституирането на нова страна по гр. д. № 46/2011 г. съдът е извършил нова 

размяна на книжа и съответните процесуални действия, а производството по 

гр. д. № 226/2011 г. е било спирано по съгласие на страните. 

 При детайлно изследване на фактите, свързани с образуването, 

движението и приключването на производствата, се констатира следното: 

  - производствата от 2011 г. се образуват в деня или най-късно на 

следващия ден от постъпване на исковите молби в съда. Като изключение от 

тази констатация е образувано гр. д. № 227/2011 г. - 10 дни след постъпване на 

молбата. 

  - по редовността на исковите молби и по връчване на преписи от същите 

на ответниците, съдът е постановявал съдебните си актове в различни срокове– 

между 1 и 7 дни.  
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  - определения по чл. 140 от ГПК са постановявани в много кратки 

срокове, най-често до 2 дни от постъпване на писмените отговори. По - дълги 

срокове на произнасяне се установяват като изключения в случаите на съдебна 

ваканция и по дела, по които докладчиците са били командировани от други 

съдилища. 

  - делата са насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание в 

срокове до 1 месец от датата на постановяване на определението по чл. 140 от 

ГПК. Нови съдебни заседания също са насрочвани в кратки срокове, по 

изключение по-големи в периодите на съдебна ваканция. 

 

3. Производства, образувани през първото тримесечие на 2012 г. и 

неприключили към 24.09.2012 г. /момента на изготвяне на справката от 

Районен съд-Златоград/. 

 

 - гр. д. № 1/2012 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 03.01.2012 г. 

по искова молба по чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА, постъпила на 30.12.2011 г. 

Производството по делото е оставяно без движение за отстраняване на 

нередовности, констатирани в исковата молба с разпореждания на съда от 

05.01.2012 г. и 23.01.2012 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

02.02.2012 г., доведено до знанието на ответника на 06.02.2012 г. Определение 

по чл. 140 от ГПК е постановено на 09.03.2012 г. В първото открито съдебно 

заседание, проведено на 09.04.2012 г., съдът е спрял производството по делото 

по съгласие на страните по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. На 04.10.2012 г. е 

постъпила молба, с която съдът е уведомен, че страните са постигнали 

спогодба и в тази връзка производството следва да бъде възобновено и 

одобрена спогодбата. С протоколно определение, постановено на 23.10.2012 г., 

съдът е одобрил постигната от страните спогодба и прекратил производството 

по делото. 

 - гр. д. № 9/2012 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 04.01.2012 г. 

по искова молба по чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА, постъпила на 30.12.2011 г. С 

разпореждания от 05.01.2012 г. и 23.01.2012 г. производството е оставяно без 

движение за отстраняване на нередовности в исковата молба. Определение по 

чл. 140 от ГПК е постановено на 12.03.2012 г. В първо открито съдебно 

заседание, проведено на 09.04.2012 г., съдът е спрял делото по съгласие на 

страните по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. Производството е възобновено с 

определение от 04.10.2012 г. С протоколно определение, постановено на 

23.10.2012 г., съдът е одобри спогодба, постигната между страните, е 

прекратил производството по делото. 

 - гр. д. № 116/2012 г. /съдия Росица Кокудева/ е образувано на 

23.03.2012 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила на 22.03.2012 г. 

Изборът на докладчик е извършен на 27.03.2012 г., видно от протокола за 

случайно разпределение. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

30.03.2012 г. Писмен отговор е депозиран на 04.05.2012 г. Определение по чл. 
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140 от ГПК е постановено на 09.05.2012 г. Производството по делото е спряно 

по съгласие на страните с протоколно определение, постановено в съдебно 

заседание от 06.06.2012 г. Към момента на извършване на проверката не е 

изтекъл срокът по чл. 231 от ГПК. 

- гр. д. № 82/2012 г. /съдия Росица Кокудева, съдия Тоничка Кисьова и 

съдия Петранка Прахова/ е образувано на 01.03.2012 г. по искова молба, 

постъпила на 29.02.2012 г. Делото е разпределено на „командирован съдия”. 

Производството по делото е оставено без движение с разпореждане от 

15.03.2012 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 18.04.2012 г. 

Определение по чл. 140 от ГПК е постановено на 26.06.2012 г. Съобщения от 

29.06.2012 г. и 11.07.2012 г. до ответника са връщани в цялост. С разпореждане 

от 24.07.2012 г. съдът е указал на административния секретар да извърши 

справка за постоянен и настоящ адрес на ответника по реда на Наредба № 

14/18.11.2012 г. В съдебно заседание от 17.10.2012 г. делото е отложено за 

събиране на доказателства и насрочено за 14.11.2012 г. 
 

 КОНСТАТАЦИИ: 

  

 От проверените от тази категория дела се установява, че по три от общо 

четирите производства съдът е постановявал спиране по съгласие на страните 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК за продължителен период от време. 

Постановените спирания са били основна причина делата, образувани в 

първото тримесечие на 2012 г., да не са приключили към момента на 

проверката. Отделно от това, по всички тях съдът е оставял производствата без 

движение за отстраняване на констатирани в исковите молби нередовности и 

администрирането им е продължавало след изпълнение на дадените от съдията 

указания. 

 Инцидентно забавяне се констатира при образуването на делата по 

искови молби, постъпили в края на 2011 г., в периода на официални празници. 

Такова се установява и по гр. д. № 82/2012 г., разпределено на командирован 

докладчик, по което съдът е оставил исковата молба без движение с 

разпореждане, постановено 14 дни след неговото образуване. 

 

4. Спрени производства 

  

  - гр. д. № 185/2010 г., обр. на 22.06.2010 г., на доклад на съдия Юрчиев, 

съдия Кокудева, съдия Славчева, иск по чл. 422 ГПК. С определение от 

29.06.2010 г. ИМ е оставена без движение. В з.з. от 15.07.2010 г.  

производството по делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 

приключване на ч. гр. д. № 238/2009 г., по описа на РС – Златоград. На 

16.07.2010 г. е изпратено напомнително съобщение до ищеца да представи 

исканите от съда доказателства, предвид оставената без движение ИМ. На 

26.07.2010 г. е постъпила молба от ищеца, с доказателства. Не е извършвана 
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справка за движението на преюдициалното дело. С разпореждане от 08.12.2010 

г. е постановено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, 

съобщението е връчено на 10.12.2010 г. С разпореждане от 13.01.2011 г. съдът 

повторно е оставил ИМ без дв., с указания. На 03.02.2011 г. е представена 

молба-уточнение. На 07.02.2011 г. ИМ отново е оставена БД (съдия Кокудева), 

на 07.03.2011 г. е представена молба-уточнение. С разпореждане от 18.03.2011 

г. делото е насрочено. Първото с.з. е проведено на 07.04.2011 г. – даден е ход 

по същество на делото. На 29.04.2011 г. е постановено неприсъствено решение; 

- гр. д. № 317/2010 г., обр. на 21.10.2010 г., на доклад на съдия Юрчиев, 

след това на съдия Маргаритов, иск по чл. 55 от ЗЗД. В с.з. от 22.12.2010 г. 

съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 

25.03.2011 г. е постъпила молба за възобновяване на производството и с 

разпореждане от 31.03.2011 г. съдът е възобновил производството по делото и 

го е насрочил за 20.04.2011 г. Делото е приключило с решение, постановено на 

04.08.2011 г., влязло в сила. 

  - гр. д. № 158/2011 г. /съдия Мария Славчева, съдия Игнат Колчев и 

съдия Росица Кокудева / е образувано на 27.04.2011 г. по искова молба, 

постъпила на тази дата. Изборът на докладчик е извършен на 29.04.2011 г., 

видно от протокола, удостоверяващ това обстоятелство. Разпореждане по чл. 

131 от ГПК е постановено на 11.05.2011 г., съобщение за което е изпратено на 

18.05.2011 г. и върнато в цялост с отбелязване, че ответникът е починал. С 

определение, постановено в закрито заседание на 31.05.2011 г., съдът спрял 

производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК и указал на ищеца да 

представи акт за смърт и удостоверение за наследници. Извършвани са 

процесуални действия по установяване на наследниците и тяхното 

конституиране в производството. С определение от 01.09.2011 г. е 

конституиран нов ответник, представляван от неговата майка, и е разпоредено 

връчване на препис от исковата молба по чл. 131 от ГПК. 

  - гр. д. № 77/2011 г., обр. на 25.02.2011 г., на доклад на съдия Кокудева, 

след това съдия Славчева, по иск по чл. 108 ЗС, постъпил в съда на с.д. В с. з. 

на 23.06.2011 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, 

т. 4 ГПК – до приключване на гр. д. № 165/2009 г., по описа на същия съд – 

обжалвано пред ОС – Смолян, който с определение от 29.07.2011 г., 

постановено по в. ч. гр. д. № 349/2011 г. е потвърдил определението на 

първоинстанционния съд за спиране на производството – обжалвано пред ВКС. 

С определение от 21.10.2011 г., постановено по ч. гр. д. № 456/2011 г., по описа 

на ВКС, съдът е оставил без разглеждане ч. жалба. Делото е върнато в РС – 

Смолян на 22.11.2011 г. Не са приложени справки за движението на 

преюдициалното гр. д. № 165/2009 г., по описа на РС – Златоград, което към  

момента на проверката е висящо пред ВКС, но са правени справки по телефон, 

без да е извършено необходимото отбелязване. На корицата на гр. д. № 77/2011 

г. е прикрепен лист, на който е отбелязано, че е спряно, до решаване на гр. д. 

№ 165/2009 г. 
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 КОНСТАТАЦИИ: 

  

 Производствата, спрени поради наличие на преюдициален спор, се 

проверяват периодично от деловодителя – гражданско деловодство, но по 

делата няма отбелязване за извършената справка, нито разпечатка от 

деловодната програма, от която да е видно какъв е статуса на преюдициалното 

дело, послужило като основание за спиране. Спрените дела, на осн. чл. 229, ал. 

1, т. 1 ГПК – съгласие на страните, са възобновени по молба на ищеца. 

 

5 Дела с отменен ход по същество 

 

  - гр. д. № 56/2010 г., обр. на 22.02.2010 г., на доклад на съдия Юрчиев, 

съдия Чакърова, след това съдия Кисьова, иск по чл. 79, ал. 1 във вр. с чл. 200 

ЗЗД. ИМ е подадена на 22.02.2010 г., разпределено на 26.02.2010 г. В с.з. на 

09.06.2010 г. е даден ход по същество на делото (съдия Кисьова). В срока за 

произнасяне съдът е установил, че предявеният иск е недопустим, поради 

което с определение от 11.06.2010 г. е отменил протоколно определение за 

даване ход на делото по същество и е прекратил производството. 

 - гр. д. № 10/2010 г. /съдия Веселин Юрчиев, съдия Петранка Прахова, 

съдия Стою Згуров и съдия Росица Кокудева/ е образувано по иск за делба на 

СИО. Решение по първата фаза на делбата е постановено на 01.06.2010 г. В 

съдебно заседание, проведено на 14.10.2010 г. във втора фаза, съдия Юрчиев е 

дал ход по същество. С определение от 04.11.2010 г. съдия Юрчиев е отменил 

дадения ход по същество, назначил съдебно-оценъчна експертиза и насрочил 

делото в открито заседание за 14.12.2010 г. На 03.02.2011 г. съдия Кокудева е 

дала отново ход по същество и е обявила делото за решаване. Решение по 

делото е постановено на 01.03.2011 г., за което съобщения са изпратени на 

07.03.2011 г. 

 - гр. д. № 235/2010 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 03.08.2010 

г. по искова молба по чл. 32, ал. 2 от ЗС от 02.08.2010 г. Разпореждането по чл. 

131 от ГПК и определението по чл. 140 от ГПК са постановени от съдия 

Юрчиев. В съдебно заседание от 08.11.2010 г. съдия Кюртева е обявила делото 

за решаване. С определение, постановено на 16.11.2010 г., съдът е отменил 

протоколното си определение, с което е дал ход по същество и е назначил 

допълнителна експертиза. В следващо съдебно заседание от 13.12.2010 г. 

делото отново е обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 

05.01.2011 г. и съобщения за изготвянето му са изпратени на тази дата. 

  - гр. д. № 43/2011 г., обр. на 02.02.2011 г., на доклад на съдия Кюртева, 

иск по чл. 242, ал. 1 КТ, чл. 220 КТ, чл. 222, ал. 1 и чл. 224, ал. 1 КТ. ИМ е 

постъпила на 02.02.2011 г., делото е разпределено на 03.02.2011 г. В с.з. от 

17.05.2011 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне съдът е 
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констатирал, че следва да се приложи гр. д. № 135/2006 г., по описа на РС - 

Златоград, на което дело се позовава ищецът в ИМ, поради което с 

определение от 26.05.2011 г. съдът е отменил протоколно определение с което 

е даден ход по същество на делото, изискал и приложил е гр. д. № 135/2006 г. и 

го е насрочил. В с.з. на 06.06.2011 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 23.06.2011 г. 

  - гр. д. № 180/2011 г., обр. на 19.05.2011 г., на доклад на съдия Кюртева, 

иск по чл. 224, ал. 1 КТ. В с. з. проведено на 12.09.2011 г. е даден ход по 

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

нередовна, поради неправилно посочен ответник по предявения иск, поради 

което с определение от 16.09.2011 г. съдът е отменил дадения ход по същество 

на делото, оставил е ИМ без движение за отстраняване на посочената 

нередовност. Решението е обявено на 06.02.2012 г. 

  - гр. д. № 109/2011 г., обр. на 25.03.2011 г., на доклад на съдия Славчева, 

след това съдия Бошнякова, по жалба по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ – описано в т. 1 от 

настоящия акт. В с.з. на 06.06.2011 г. е даден ход по същество на делото от 

съдия Мария Славчева. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че 

жалбата е процесуално недопустима, поради което с определение от 20.06.2011 

г. е отменил протоколно определение, с което е даден ход по същество и е 

прекратил производството по делото. След обжалване на определението, 

делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. 

  - гр. д. № 205/2011 г., обявено за решаване от съдия Валентина 

Бошнякова в съдебно заседание от 15.11.2011 г. С определение от 12.12.2011 г., 

постановено в срока за произнасяне, съдът е отменил свое протоколно 

определение за даване на ход по същество и насрочил производството в 

открито съдебно заседание, след като е счел, че делото не е изяснено от 

фактическа и правна страна. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 
 

От производствата, по които съдът е постановил определения за отмяна 

на хода по същество, е видно, че най-честата причина за това са неизяснена 

фактическа обстановка по делата, с оглед на което се е налагало да бъдат 

насрочвани отново в открито съдебно заседание и да се събират допълнително 

доказателства. 

Липсата на постоянни съдебни състави, в случая, също е допринесло за 

недостатъчната подготовка по делата и е станало причина за отмяна на дадения 

ход по същество и извършване на нови процесуални действия. 

Следва да се отчете обаче, че през 2010 г. и 2011 г. броят на делата, по 

които в срока за решаване съдебните състави са отменяли определенията си за 

даване ход по същество, е незначителен – съответно 5 дела през 2010 г. и 4 

дела през 2011 г. 
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 6. Дела, образувани по реда на чл. 310 ГПК 

 

  - гр. д. № 268/2011 г., обр. на 10.08.2011 г., на доклад на съдия Кюртева, 

иск по чл. 150 СК, подаден на 01.08.2011 г. Делото е разпределено на 

10.08.2011 г. На 10.08.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 12.08.2011 г., връчено 

22.08.2011 г., не е представен отговор. На 26.09.2011 г. (съдия Кюртева) е 

постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по делото, 

връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 25.10.2011 г. – даден е ход по 

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

08.11.2011 г., решението е обявено на 03.11.2011 г. 

  - гр. д. № 323/2011 г., обр. на 12.10.2011 г., на доклад на съдия Кюртева, 

иск по чл. 150 СК. На 12.10.2011 г. е подадена ИМ, на същата дата е 

разпределено дело. На 13.10.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ 

на ответника за отговор, съобщението е изпратено на 14.10.2011 г., връчено на 

с.д., отговорът е представен на 03.11.2011 г. На 16.11.2011 г. е постановено 

определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад, връчен на страните. Първото 

с.з. е проведено на 16.12.2011 г. – даден е ход на делото по същество, съдът е 

посочил, че ще се произнесе с решение на 21.12.2011 г. Решението е обявено 

на 21.12.2010 г. 

 - гр. д. № 3/2011 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 03.01.2011 г. 

по искова молба по чл. 344 от КТ, постъпила на 29.12.2010 г. Производството е 

по реда на Глава двадесет и пета „Бързо производство”. Забележка: фактите 

по делото са описани в т. 1, раздел ІІІ на настоящия акт. 

  - гр. д. № 14/2012 г., обр. на 03.01.2012 г., на доклад на съдия Кюртева, 

иск по чл. 150 СК. ИМ е подадена на 03.01.2012 г., делото е разпределено на 

04.01.2012 г. С разпореждане от 04.01.2012 г. съдът е постановил да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 06.01.2012 

г., връчено на 11.01.2012 г., отговорът е представен на 30.01.2012 г. На 

13.02.2012 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад 

по делото, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 05.03.2012 г., 

постигната е спогодба, одобрена от съда. 

  - гр. д. № 107/2012 г., обр. на 19.03.2012 г., на доклад на съдия Кюртева, 

иск по чл. 150 СК. ИМ е подадена на 19.03.2012 г., делото е разпределено на с. 

д. С разпореждане от 19.03.2012 г. ИМ е оставена БД, съобщението е изпратено 

на 20.03.2012 г., връчено на 27.03.2012 г., на 04.04.2012 г. е представена молба-

уточнение. С разпореждане от 05.04.2012 г. е изпратен препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е върнато в цялост с отбелязване от 

19.04.2012 г., че лицето е извън града. С разпореждане от 19.04.2012 г. е 

изискана сл. справка, предоставена на 20.04.2012 г. С разпореждане от 

20.04.2012 г. е указано да се връчи съобщението чрез залепване. На 17.05.2012 

г. е постъпил отговор от ответника, на с. д. е постановено определението по чл. 

312 ГПК, изготвен е доклад, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 
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05.06.2012 г., когато е постигнато споразумение, одобрено от съда и 

производството по делото е прекратено. 

  - гр. д. № 110/2012 г., обр. на 19.03.2012 г., на доклад на съдия Кюртева, 

иск по чл. 344 КТ. ИМ е постъпила на 19.03.2012 г., разпределението е от 

20.03.2012 г. С разпореждане от 20.03.2012 г. е изпратен препис от ИМ на 

ответника за отговор, на 04.05.2012 г. е постъпил отговор, с пощенско клеймо 

от 02.05.2012 г. На 02.05.2012 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК 

(по всяка вероятност е техническа грешка и определението е постановено на 

04.05.2012 г.), изготвен е доклад на съда. Първото с. з. е проведено на 

21.05.2012 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 04.06.2012 г. Решението е постановено на 04.06.2012 г. 

  

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Всички проверени дела от тази категория са разпределени на доклад на 

съдия Ирина Кюртева. Проверката по редовността на исковата молба не във 

всички случаи е извършвана в деня на нейното постъпване, като в част от 

случаите администрирането е следвало да се извършва в период, в който 

единствения съдия, разглеждащ тези дела, е бил в редовен платен годишен 

отпуск. 

Прави впечатление, че в производствата от 2011 г. съдът не във всички 

случаи е постановявал определение по чл. 312 от ГПК в деня на постъпване на 

писмения отговор, съответно на датата, на която е изтичал срока за това. 

Производствата от 2012 г. са образувани в деня на постъпване на исковата 

молба, а съдията /с изключение на едно от делата/ ги е администрирал 

незабавно, след като са му разпределяни за разглеждане. 

По всички производства е видно, че съдебният състав е съобразявал 

кратките срокове за насрочване на тези дела в първо открито съдебно 

заседание, както и за постановяване на съдебни решения. По повечето дела 

крайните съдебни актове са постановявани и в по-кратък от предвидения в 

закона двуседмичен срок за това. 

 

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

 

  - гр. д. № 186/2011 г., обр. на 26.05.2011 г., на доклад на съдия Кюртева, 

искане по чл. 26 ЗЗДет. Искането е постъпило на 26.05.2011 г., и на с. д. е 

извършено разпределението. С разпореждане от 27.05.2011 г. е постановено да 

се изпрати препис от искането на заинтересованите страни и е насрочено 

делото. В с.з. на 13.06.2011 г. е разпитано и детето, даден е ход по същество, а 

съдебното решение е обявено на 20.06.2011 г. 

  - гр. д. № 194/2011 г., обр. на 08.06.2011 г., на доклад на съдия Кюртева, 

искане по чл. 26 от ЗЗДет., постъпило на 08.06.2011 г., разпределено на 

10.06.2011 г. На 10.06.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 
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указано е да се изпрати препис от искането на заинтересованите страни, съдът 

е насрочил делото. В с.з. на 27.06.2011 г. е разпитано и детето, съдът е дал ход 

по същество на делото. Решението е обявено на 28.06.2011 г. 

  - гр. д. № 256/2011 г., обр. на 25.07.2011 г., на доклад на съдия Хаджиев, 

искане по чл. 26 от ЗЗДет., подадено на 22.07.2011 г., разпределено на 

25.07.2011 г. С разпореждане от 25.07.2011 г. е постановено определението по 

чл. 140 ГПК, изпратен е препис от искането на заинтересованите страни, 

насрочено е делото. В с.з. на 09.08.2011 г. е разпитано и детето, даден е ход по 

същество, съдът е посочил, че ще обяви решението на 09.08.2011 г. Решението 

е обявено на 09.08.2011 г. 

  - гр. д. № 397/2011 г., обр. на 15.11.2011 г., на доклад на съдия Кюртева, 

искане по чл. 26 от ЗЗДет. Искането е подадена на 15.11.2011 г., разпределено 

на 17.11.2011 г. На 17.11.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

изпратен е препис от искането на заинтересованите страни, насрочено е 

делото. В с.з. на 29.11.2011 г. е разпитано и детето, съдът е дал ход по 

същество на делото, решението е обявено на 07.12.2011 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

  

 По тези дела се установява, че не всички производствата се образуват в 

срока, предвиден в чл. 46, ал. 1 от ПАРОАВАС, съответно изборът на 

докладчик не е извършван своевременно и делото е получавано от докладчика 

със закъснение. От друга страна се констатира последователен стремеж на съда 

за бързо насрочване на производствата за открито съдебно заседание – между 

12 и 17 дни от образуването им, а съдебните състави са постановявали 

съдебните решения в срокове, които са много по-кратки от предвидения в чл. 

28, ал. 4 ЗЗДет, с което са компенсирали другата забава. 

 

8. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашно насилие 

/ЗЗДН/ 
 

  - гр. д. № 2/2011 г., обр. на 30.12.2011 г., на доклад на съдия Кюртева, 

молба по чл. 12 - 19 ЗЗДН. Молбата е постъпила 30.12.2011 г., делото е 

разпределено на 04.01.2012 г. С разпореждане от 17.01.2012 г. е изпратен 

препис от молбата на ответника, делото е насрочено. В с.з. на 18.01.2012 г. е 

даден ход по същество, решението е обявено на 20.01.2012 г., изд. е заповед да 

защита. 

  - гр. д. № 36/2011 г., обр. на 24.01.2011 г., на доклад на съдия Кокудева, 

молба  по чл. 12 - 19 ЗЗДН, подадена на 21.01.2011 г., разпределено на 

26.01.2011 г. С разпореждане от 28.01.2011 г. е изпратен препис от молбата на 

ответника за възражение и доказателства, делото е насрочено. В с.з. на 

23.02.2011 г. е даден ход по същество на делото и съдът е обявил решението, 

издадена е заповед за защита. 
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  - гр. д. № 161/2011 г., обр. на 02.05.2011 г., на доклад на съдия Кюртева, 

молба по чл. 12 - 19 ЗЗДН, подадена на 29.04.2011 г., делото е разпределено на 

03.05.2011 г. С разпореждане от 03.05.2011 г. е изпратен препис от молбата на 

ответника, делото е насрочено. В с. з. на 16.05.2011 г. е даден ход по същество 

на делото и съдът е обявил решението. 

  - гр. д. № 237/2011 г., обр. на 29.06.2011 г., на доклад на съдия Кюртева, 

молба по чл. 12 - 19 ЗЗДН. Молбата е подадена на 29.06.2011 г. и на с. д. е 

разпределено делото. На 30.06.2011 г. е постановено определение, с което е 

разпоредено да се изпрати препис от молбата на ответника, издадена е заповед 

за незабавна защита, делото е насрочено. В с.з. на 18.07.2011 г. е даден ход по 

същество на делото, решението е обявено на 18.07.2011 г.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

  

 При насрочването на делата, образувани по молби, постъпили по реда на 

този закон, съдът е спазвал разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗЗДН. От 

проверените дела се установи, че съдиите са спазвали разпоредбата на чл. 15, 

ал. 1 ЗЗДН – решението е постановявано в открито съдебно заседание. 

 

9. Дела, образувани по чл. 390 от ГПК 

 

 - ч. гр. д. № 5/2010 г. /съдия Веселин Юрчиев/ е образувано на 

05.01.2010 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 05.01.2010 г. Делото е 

разпределено автоматично на 07.01.2010 г., видно от протокола за избор на 

докладчик. С молбата е направено искане за допускане на обезпечение на 

бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки. С определение от 

15.01.2010 г. е допуснал обезпечение на бъдещ иск и определил едномесечен 

срок за предявяване на бъдещия иск. 

 - ч. гр. д. № 31/2010 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 

04.02.2010 г. по молба по чл. 390 от ГПК от тази дата. С определение от 

04.02.2010 г. съдът е оставил молбата без уважение. 

 - ч. гр. д. № 48/2010 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 

25.02.2010 г. по молба по чл. 390 от ГПК от тази дата. С молбата е поискано 

допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнението по изпълнително 

дело, образувано от ДСИ при Районен съд-Златоград. С определение от 

25.02.2010 г. съдът е допуснал исканото обезпечение; определил гаранция; 

определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата 

на връчване на определението; указано е на молителя, че следва да представи 

доказателства за предявяването му и последиците при непредставяне на 

такива. 

 - ч. гр. д. № 106/2011 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 

25.03.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата. С молбата е 

поискано допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 660,00 лв. чрез 
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налагане на запор върху банкови сметки. С определение от 25.03.2011 г. съдът 

е допуснал исканото обезпечение, като е посочил, че срокът за предявяване на 

бъдещия иск тече от момента на връчване на определението. Липсва 

диспозитив за представяне на доказателство за предявяване на бъдещия иск. 

Определението на съда е доведено до знанието на молителя на 04.04.2011 г. 

със съобщение, изпратено на 28.03.2011 г. По делото е представена искова 

молба с входящ номер от 03.05.2011 г., като доказателство за предявяване на 

обезпечения иск. На 09.09.2011 г. е постъпила молба, депозирана от молителя, 

за отмяна на обезпечението поради отпаднала обезпечителна нужда. 

Определение, с което е отменено обезпечението, е постановено на 14.10.2011 г. 

 - ч. гр. д. № 107/2011 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 

25.03.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата. С молбата е 

направено искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 

запор върху банкови сметки на длъжника. С определение от 25.03.2011 г. съдът 

е допуснал исканото обезпечение до размера на бъдещия иск от 5100,00 лв. С 

определението е указано, че едномесечният срок за предявяване на бъдещия 

иск тече от момента на връчване на съобщението на молителя. За последното 

молителят е уведомен на 04.04.2011 г. По делото липсва доказателство за 

предявяване на бъдещия иск. С определение от 15.11.2011 г. съдът е отменил 

допуснатото обезпечение с оглед молба на молителя с вх. № 1803/09.09.2011 г., 

в която е посочено, че е отпаднала обезпечителната нужда. По делото липсва 

молба с такъв входящ номер. Отделно от това, по делото не са налице и 

доказателства за предявяване на бъдещия иск. От писмо на Районен съд-

Златоград, приложено по ч. гр. д. № 106/2011 г. /предходното от настоящия 

акт/, и писмо на Районен съд-Бургас, приложено по настоящото, може да се 

направи извод, че производствата по бъдещите искове /обезпеченията по които 

са допуснати по ч. гр. д. № 106/2011 г. и настоящото – ч. гр. д. № 107/2011 г./ 

са образувани пред Районен съд-Златоград, след което са изпратени по 

подсъдност на Районен съд-Бургас. И двете производства – ч. гр. д. № 106/2011 

г. и ч. гр. д. № 107/2011 г., са образувани между едни и същи страни, на една и 

съща дата. 

 - ч. гр. д. № 108/2011 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 

25.03.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, депозирана на същата дата от 

молителя, по чиито молби са образувани и предходните две производства. С 

определение от 25.03.2011 г. е допуснато исканото обезпечение и посочено, че 

срокът за предявяване на бъдещия иск тече от момента на връчване на 

настоящото определение. В същото не се съдържат указания за представяне на 

доказателство за предявяване на бъдещия иск. Определението е връчено на 

молителя на 04.04.2011 г. По делото липсва представено доказателство за 

предявяване на иска, във връзка с който е допуснато обезпечението. Съдът не е 

предприел служебно действия за отмяна на допуснатото обезпечение в 

съответствие с чл. 393, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК. 
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 - ч. гр. д. № 111/2011 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 

30.03.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, депозирана на тази дата в 16,20 ч., за 

спиране на изпълнението по изпълнително дело, образувано по описа на ДСИ-

при Районен съд-Златоград. С определение от 31.03.2011 г. съдът е оставил без 

уважение направеното искане. 

 - ч. гр. д. № 177/2011 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 

17.05.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане 

на обезпечение чрез спиране на строителни действия. С определение от 

17.05.2011 г. е допуснато исканото обезпечение и определен едномесечен срок 

за предявяване на обезпечения иск; не е указано от кой момент тече срока, 

както и не са давани указания за представяне на доказателства в този смисъл. 

Молителят е уведомен на 25.05.2011 г. със съобщение, изпратено на 18.05.2011 

г. По делото не е представено доказателство за предявяване на бъдещия иск. 

Съдът не е предприел действия за служебна отмяна на допуснатото 

обезпечение. 

 - ч. гр. д. № 182/2011 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 

19.05.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата в 15,50 ч., 

за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез запор на банкови сметки. С 

определение от 20.05.2011 г. е допуснато исканото обезпечение и е указан 

едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, който тече от връчване на 

съобщението. Молителят е уведомен на 20.05.2011 г. По делото е представена 

като доказателство за предявяване на бъдещи иск молба с входящ номер от 

21.06.2011 г. 

 - ч. гр. д. № 345/2011 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 

28.10.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК за обезпечаване на бъдещи иск, 

постъпила на таз дата. С определение от 28.10.2011 г. молбата е оставена без 

уважение. 

 - ч. гр. д. № 76/2012 г. /съдия Петър Маргаритов/ е образувано на 

23.02.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за 

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

Делото е разпределено ръчно на съдия Маргаритов поради ползване на отпуск 

от съдия Кюртева. С определение от 23.02.2012 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение до размер на сумата от 4320,00 лв.; определил е гаранция в размер 

на 200,00 лв.; указал едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано 

от влизане в сила на определението, и представяне на доказателства за 

предявяване на бъдещия иск. Молителят е уведомен за определението на съда 

на 29.02.2012 г. На 30.07.2012 г. по делото е постъпила молба аз 

освобождаване на паричната гаранция поради отпадане на обезпечителната 

нужда, тъй като било постановено неприсъствено решение на 16.07.2012 г. по 

делото, образувано по обезпечения иск. На 31.07.2012 г. е постановено 

определение от съдия Кюртева за освобождаване на гаранцията. 

 - ч. гр. д. № 77/2012 г. /съдия Петър Маргаритов/ е образувано на 

23.02.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане 
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на обезпечение на бъдещ иск чрез запор върху банкови сметки. С определение 

от 23.02.2012 г. съдът е допуснал обезепечение; определил гаранция и издаване 

на обезпечителна заповед след внасянето й; указал едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск, считано от влизане в сила на определението и 

представяне на доказателства в този смисъл. На 30.07.2012 г. молителят е 

депозирал молба за освобождаване на внесената гаранция. С определение от 

31.07.2012 г. съдът е освободил внесената гаранция. 

 - ч. гр. д. № 137/2012 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 

23.04.2012 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 за 

сумата от 3912,00 лв. С определение от 24.04.2012 г. съдът е допуснал 

исканото обезпечение; определил е едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск, като не е посочил началния момент, от който тече и не е дал 

указания за представяне на доказателства в този смисъл. Молителят е уведомен 

за определението на съда на 14.05.2012 г., но по делото липсват както 

доказателства за предявяване на бъдещия иск, така и процесуални действия на 

съда в съответствие с чл. 390, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК. 

 - ч. гр. д. № 138/2012 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 

23.04.2012 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. С 

определение от 24.04.2012 г. съдът е допуснал исканото обезпечение до 

размера на сумата от 10 704,00 лв., което съдържа идентичен диспозитив с 

този, постановен по предходното. Определението е доведено до знанието на 

молителя на 14.05.2012 г. На 31.05.2012 г. е постъпила молба за отмяна на 

обезпечението, тъй като ответникът бил погасил изцяло претендираната сума и 

отпаднала претендираната нужда. На 31.05.2012 г. е постановено определение, 

с което е отменено допуснатото обезпечение. 

 - ч. гр. д. № 178/2012 г. /съдия Ирина Кюртева/ е образувано на 

31.05.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата. С 

определение от 31.05.2012 г. съдът е допуснал исканото от „К. К.” ЕООД 

обезпечение, като не е определен момента, от който тече едномесечния срок за 

предявяване на бъдещия иск. Молителят е уведомен за определението на съда 

на 12.06.2012 г. Към момента на извършване на проверката по делото не е 

представено доказателство за предявяване на бъдещия иск, съответно съдът не 

е предприел служебно действия за отмяна на допуснатото обезпечение. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

Производствата, образувани във връзка с молби за допускане на 

обезпечения на бъдещ иск, са разпределяни ръчно на съдия Ирина Кюртева – 

председател на Районен съд-Златоград. Инцидентно производства, образувани 

по реда на чл. 390 от ГПК, са разглеждани от командировани съдии. 
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От проверените дела се установява траен стремеж на съдиите, разгледали 

молби за допускане на обезпечение на бъдещ иск, да се произнасят 

своевременно – в деня на тяхното постъпване. Изключение са случаите, когато 

съдът се е произнасял на следващия ден по такива искания - обикновено по 

молби, депозирани късно в съответния ден. 

По много от делата съдът не е указвал да се представят доказателства за 

предявяване на бъдещия иск, съответно, когато такива не са представяни, не е 

предприемал действия за служебната отмяна на допуснатите обезпечения, 

каквото изискване предвижда чл. 390, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК. В случаите, в 

които е отменяно допуснатото обезпечение, съдът е извършвал съответните 

процесуални действия едва след депозиране на изявление в този смисъл от 

молителя. 

Установява се още, че съдиите, които са разгледали основно тези 

производства, не във всички случаи са определяли началния момент, от който 

да тече срокът за предяваване на бъдещия иск, а в определенията, съдържащи 

диспозитив в този смисъл, е възприет различен подход–или съобщаване на 

определението, или от влизането му в сила. 

 При депозирани молби за освобождаване на внесени във връзка с 

допуснато обезпечение гаранции, съдът не е изпращал препис от същата на 

ответната страна за възражение, респективно не е указвана възможността на 

ответника да предяви иск за причинените му вреди – чл. 403, ал. 2 от ГПК. 

 

10. Производство по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 

  - ч. гр. д. № 313/2011 г., обр. на 06.10.2011 год., на доклад на съдия 

Кюртева, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 03.10.2011 г., 

разпределението е извършено на 10.10.2011 г. На 10.10.2011 г. е издадена 

заповедта за изпълнение на парично задължение. Съобщението до длъжника е 

изпратено на 11.10.2011 г., връчено на 11.10.2011 г., на 21.10.2011 г. е 

постъпило възражение. С разпореждане от 25.10.2011 г. е указано, че 

заявителят може да предяви иск за установяване на вземането си в 

едномесечен срок, съдът е посочил и последиците от непредявяването му. 

Съобщението е изпратено на 26.10.2011 г., връчено на заявителя на 01.12.2011 

г. По делото не е представено доказателство за предявен иск. С разпореждане 

от 02.05.2012 г., съдът е констатирал, че има влязло в сила решение по гр. д. № 

446/2011 г., по описа на РС – Златоград, с което е установено, че 

претендираното вземане съществува, поради което е разпоредил издаването на 

ИЛ. На гърба на разпореждането е посочена дата, имената на лицето, получило 

ИЛ, подпис. Върху заповедта за изпълнение има надлежно отбелязване за изд. 

ИЛ – специален печат на съда с посочени суми, дата и подпис на секретар. 

  - ч. гр. д. № 64/2011 г., обр. на 17.02.2011 г., на доклад на съдия 

Юрчиев, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 16.02.2011 г., делото е 

разпределено на 18.02.2011 г. Заповедта за изпълнение е изд. на 21.02.2011 г., 
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съобщението до длъжника е изпратено на с.д. и връчено на 09.03.2011 г. На 

21.03.2011 г. е постъпило възражение. С разпореждане от 21.03.2011 г. съдът е 

указал на заявителя, че в едномесечен срок следва да предяви иск за 

установяване на вземането си. Съобщението е изпратено на 22.03.2011 г., 

връчено на 05.04.2011 г. С молба от 05.05.2011 г. е представено доказателство 

за предявен иск – ИМ с печат на съда. С разпореждане от 01.11.2011 г. (съдия 

Кюртева), съдът е отхвърлил молбата за издаване на ИЛ, поради влязло в сила 

решение по исковото производство, с което е отхвърлен като неоснователен и 

недоказан предявения иск. 

  - ч. гр. д. № 62/2011 г., обр. на 17.02.2011 г., на доклад на съдия 

Юрчиев, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 16.02.2011 г., 

разпределено на 18.02.2011 г. На 18.02.2011 г. е изд. заповед за изпълнение, на 

07.03.2011 г. е постъпило възражение от длъжника. С разпореждане от 

10.03.2011 г. съдът е указал на заявителя, че в едномесечен срок може да 

предяви иск за установяване на вземането си, както и последиците от 

непредявяването му. На 29.04.2011 г. е постъпила молба с доказателство за 

предявен иск – ИМ с печат на съда. С разпореждане от 22.11.2011 г. съдът е 

постановил издаване на ИЛ, на осн. влязло в сила решение по исковото 

производството, с което съдът е установил, че претендираното вземане 

съществува. За издадения ИЛ има печат на съда върху заповедта за изпълнение 

– с дата, суми и подпис на секретаря. ИЛ не е получен, приложен е по делото. 

  - ч. гр. д. № 457/2011 г., обр. на 12.12.2011 г., на доклад на съдия 

Кюртева, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 12.12.2011 г., делото е 

разпределено на 13.12.2011 г. С разпореждане от 14.12.2011 г. заявлението е 

оставено без движение, за довнасяне на ДТ. На 27.12.2011 г. е представено 

доказателство за довнесена ДТ. Заповедта за изпълнение е изд. на 03.01.2012 г. 

Съобщението до длъжника е връчено на 05.01.2012 г., на 19.01.2012 г. е 

постъпило възражение. С разпореждане от 20.01.2012 г. съдът е указал на 

заявителя, че следва да предяви иск в едномесечен срок за установяване на 

вземането си като е посочил и последиците от непредставяне на доказателство 

за предявен иск. Съобщението до заявителя е връчено на 25.01.2012 г. По 

делото не е представено доказателство за предявен иск. С разпореждане от 

11.06.2012 г. съдът е установил, че по образуваното исково производство има 

влязло в сила решение, с което е установено съществуването на 

претендираното вземане, поради което съдът е постановил издаването на ИЛ. 

Върху заповедта за изпълнение има надлежно отбелязване за изд. ИЛ. 

  - ч. гр. д. № 39/2011 г., обр. на 31.01.2011 г., на доклад на съдия 

Юрчиев, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 28.01.2011 г., на 

31.01.2011 г. е разпределено делото. На 01.02.2011 г. е изд. заповед за 

незабавно изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и представения 

документ е направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – печат на съда. 

Лицето, получило ИЛ е изписало трите си имена, дата и подпис. 
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  - ч. гр. д. № 37/2011 г., обр. на 24.01.2011 г., на доклад на съдия 

Юрчиев, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 21.01.2011 г., 

разпределено на 26.01.2011 г. На 26.01.2011 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и представения документ е 

направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – печат на съда. Лицето, получило 

ИЛ е изписало трите си имена, дата и подпис. 

  - ч. гр. д. № 97/2012 г., обр. на 09.03.2012 г., на доклад на съдия 

Кюртева, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 09.03.2012 г., 

разпределено на 12.03.2012 г. На 13.03.2012 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и представения документ е 

направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – печат на съда. Лицето, получило 

ИЛ е изписало трите си имена, дата и подпис. 

  - ч. гр. д. № 98/2012 г., обр. на 09.03.2012 г., на доклад на съдия 

Кюртева, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 09.03.2012 г., 

разпределено на 12.03.2012 г. На 13.03.2012 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и представения документ е 

направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – печат на съда. Лицето, получило 

ИЛ е изписало трите си имена, дата и подпис. 

  - ч. гр. д. № 99/2012 г., обр. на 09.03.2012 г., на доклад на съдия 

Кюртева, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 09.03.2012 г., 

разпределено на 12.03.2012 г. На 13.03.2012 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и представения документ е 

направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – печат на съда. Лицето, получило 

ИЛ е изписало трите си имена, дата и подпис. 

  

 КОНСТАТАЦИИ: 

  

 По всички производства е спазена местната подсъдност  по чл. 411, ал. 1 

ГПК. Съдът е разглеждал заявлението и издавал заповед за изпълнение в 

тридневен срок, след разпределението на делото и определянето на докладчик. 

Заявленията са оставяни без движения с указания само когато съдът е 

установил, че следва да се довнесе ДТ. При проверката на делата се установи, 

че при постъпване на възражение по чл. 414 ГПК, съдът е указвал на заявителя, 

че може да предяви иск за установяване на вземането си, както и последиците 

при непредставяне на доказателства за това. По някои от проверените дела се 

констатира, че страната не е представила доказателство за предявен иск, съдът 

не е обезсилил издадената заповед, а на по-късен етап, след влизане в сила на 

решението по установителния иск, е издал ИЛ. Независимо, че 

установителният иск е предявен в същия съд, страната следва да изпълни 

указанията на съда и да представи доказателства за това. Проверката 

констатира, че по всички дела е спазена разпоредбата на чл. 418, ал. 2, изр. 

второ ГПК – за издадения изпълнителен лист съдът е правил надлежна бележка  

- специален печат на съда, с посочени суми, дата и подпис. 
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 ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД-

ЗЛАТОГРАД: 

 

 1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

  

 От констатациите, направени в обстоятелствената част на настоящия акт, 

е видно, че гражданските дела в Районен съд-Златоград са образувани в деня 

на постъпването на съдебните книжа или до няколко дни след депозирането им 

в съда. Прави впечатление, че през 2011 г. и 2012 г. е налице стремеж и 

тенденция съдебните производства да се образуват в съответствие с 

изискванията на чл. 46, ал. 1 от ПАРОАВАС. Отделно от това се установява 

известна забава при разпределение на делата и определяне на докладчик чрез 

програмата за електронно разпределение, извършвано до няколко дни след 

образуването им. 

 

 2. ПО ДВИЖЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 
  

 Общи искови производства 

 Процесуалните действия, произтичащи от задължението на съда за 

проверка по редовността на исковите молби, съответно по размяната на книжа 

при липса на констатирани нередовности в исковите молби, са извършвани от 

съда най-често още в деня, в който по делото е бил определян докладчик. В 

отделни случаи администрирането е извършвано и в по-големи срокове – 

между 3-7 дни. Като изключение, с по-голямо закъснение тези действия са 

предприемани в периодите, съвпадащи със съдебната ваканция; в случаите на 

ползване на отпуск и болнични от съдиите, както и при разпределяне на делата 

на командировани съдии. Обстоятелството, че през по голямата част на 

проверявания период, от месец март 2011 г. и до момента на извършване на 

проверката съдия Кюртева е била единственият постоянен съдебен състав, е 

налагало често да бъде прекъсван нейния отпуск, с оглед необходимостта от 

осигуряване на непрекъсваемост на правораздавателните функции на съда. 

 Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдът е вземал отношение по 

доказателствените искания на страните, съобщавал е на страните проекта си за 

доклад по делото и е насрочвал производството в открито съдебно заседание, 

са постановявани своевременно след постъпване на писмен отговор на 

исковата молба. Отново като изключение се установява, че по-големи са били 

сроковете за произнасяне по време на съдебните ваканции. 

 Първо открито съдебно заседание по делото е насрочвано в много кратки 

срокове – до 1 месец от датата на постановяване на определението по чл. 140 

от ГПК. Констатираните кратки срокове, в които се насрочват делата в първо 

открито съдебно заседание, се установяват и в случаите, когато делата са 

отлагани и са насрочвани за нови дати. 
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 Спрени производства 

 В производствата, по които съдът е постановявал спиране на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК – поради наличие на преюдициален спор, липсват 

изрични отбелязвания за извършените от деловодителя справки, касаещи 

движението на обуславящото производство.  

 

 Дела с отменен ход по същество 

 През 2010 г. и 2011 г. се отчитат незначителен брой дела, по които 

съдебните състави са постановявали определения за отмяна на дадения на 

производствата ход по същество. Както е отбелязано в обстоятелствената част 

на акта, липсата на втори постоянен съдебен състав е причина дела да са 

разпределяни на различни командировани съдии, което, от своя страна, е 

създало условия за недоброто познаване на производствата към момента, в 

който съдът е трябвало да постанови краен съдебен акт, съответно се е 

налагало да бъдат извършвани допълнителни процесуални действия. 

 

 Дела, образувани по реда на чл. 310 от ГПК 

 Проверката по редовността на исковите молби, във връзка с които са 

образувани производствата по реда на Глава двадесет и пета и пета „Бързо 

производство”, не във всички случаи е извършвана в деня на тяхното 

постъпване. Определенията по чл. 312 от ГПК също не са постановявани в деня 

на постъпване на писмения отговор на исковата молба, респективно в деня на 

изтичане на срока за това. 

 По всички производства обаче е видно, че съдът трайно е насрочвал 

първо открито съдебно заседание съобразно кратките процесуални срокове, 

предвидени в закона, и е постановявал съдебните решения в срокове по-кратки 

от регламентирания. 

 

 Дела, образувани по Закона за закрила на детето 

 За делата от тази категория се установява последователен стремеж за 

бързото им насрочване в първо открито съдебно заседание и за постановяване 

на съдебни решения в срокове, които са много по-кратки от законово 

регламентирания. 

 

 Дела, образувани по Закона за защита от домашно насилие 

 По тези производства съдът е спазвал изискването на чл. 15, ал. 1 от 

ЗЗДН и е обявявал решението си в открито съдебно заседание. 

 

 Дела, образувани по чл. 390 от ГПК 

 Делата по чл. 390 от ГПК са образувани най-често в деня, в който 

молбата е депозирана в съда, и докладчикът се е произнасял незабавно. 

Случаите, в които това е ставало в по-късен момент, са изключение. 
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 Производства, образувани по заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК 

 При проверка на делата, образувани по реда на заповедното 

производство, се установи, че повечето дела са образувани в деня на подаване 

на заявленията или в рамките на 3 до 4 дни. Като обективна причина за 

забавата при образуването и съответно при разпределението на делата следва 

да се посочи, че не малка част от заявленията се внасят в съда кампанийно (с 

кашони), което затруднява обработването им. 

 

 3. ПО СРОКОВЕТЕ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙНИ 

СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

  

 В районен съд-Златоград е налице подчертан стремеж за постановяване 

на съдебни решения по делата в законовия едномесечен срок по чл. 235, ал. 5, 

изр. 1-во от ГПК. През 2010 г. крайни съдебни актове след този срок /от всички 

дела обявени за решаване/ са постановени само по 7 дела, от които между 2 и 3 

месеца са решенията само по 5 дела, разпределени на доклад на командирован 

съдия. Решенията по останалите две дела са постановени при незначително 

просрочие. 

 Добрите резултати, свързани със спазването на сроковете по 

приключването на делата, се отчитат и през 2011 г., когато съдебните актове, 

постановени след едномесечния срок са само по три дела, като всички те са 

обявени при несъществено отклонение от срока, предвиден в закона. 

 

 4. ПО БРОЙ РАЗГЛЕДАНИ И ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЛА ОТ ВСЕКИ 

СЪДИЯ 

  

 Обективните данни сочат много добри резултати в работата на съда за 

2010 г. и 2011 г., отчетени в съотношение между броя приключени 

производства и общия брой граждански дела, поставени за разглеждане през 

съответния период. 

 В началото на настоящия акт е посочено, че през 2010 г., от общия брой 

граждански дела, стоящи за разглеждане в Районен съд-Златоград, в края на 

отчетния период са приключени 88,48% от делата. Следва да се отбележи, че 

от общия брой граждански дела, образувани пред Районен съд-Златоград, 

близо 60% от производствата са разгледани от съдия Ирина Кюртева. За този 

период съдия Ирина Кюртева е имала за разглеждане средномесечно по 21,58 

граждански дела, без в този показател да са включени наказателните дела, 

разпределени на неин доклад. 

 През 2011 г. се отчитат по високи резултати - 91,22 % приключени дела, 

спрямо общия брой дела, които са образувани и разгледани от Районен съд-

Златоград. От общия брой граждански дела, образувани пред съда за този 

период, 74,42% са били разпределени за разглеждане от съдия Кюртева. 

Средномесечно, през 2011 г., съдия Кюртева е имала за разглеждане по 32,5 
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дела, като в това число не са включени наказателните производства, по които е 

била определена за докладчик. 

 

 5. ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

НА СЪДА 

  

 От 17.03.2011 г. функциите на административен ръководител на Районен 

съд-Златоград се изпълняват от съдия Ирина Кюртева, поради пенсиониране на 

дотогавашния председател – съдия Веселин Юрчиев. С решение на Висшия 

съдебен съвет, считано от 14.07.2011 г., съдия Кюртева е избрана за 

председател на Районен съд-Златоград, която осъществява административното 

ръководство на съда и към момента. 

 След напускането на съдия Юрчиев, заемал длъжността до 17.03.2011 г., 

е свободна едната щатна длъжност, определена за „районен съдия”, която и 

към момента на извършване на настоящата проверка остава незаета. На 

практика, освен функциите, свързани с организацията на административната 

дейност, съдия Ирина Кюртева е и единствения постоянно правораздаващ 

съдия в Районен съд-Златоград. 

 С оглед нуждите на районния съд, през 2010 г., 2011 г. и 2012 г. са 

командировани съдии от Окръжен съд-Смолян, Районен съд-Смолян и Районен 

съд-Мадан. Липсата на втори постоянен съдебен състав е направил фактически 

невъзможно спазването на принципа на случайно разпределение на делата, 

като видно от цифрите, отразени в началото на настоящото изложение, съдия 

Кюртева през 2010 г. и 2012 г. е разгледала повече от половината граждански 

дела, образувани пред съда, без да са отчетени наказателните производства, 

също разпределени на неин доклад. Това обстоятелство, съчетано с 

ангажираността й, произтичаща от функциите й като административен 

ръководител, е показател за тежка натовареност и фактор, който изключва 

оптимизиране на правораздавателната дейност на съда, каквато е неговата 

основна функция. 

 Забавянията по образуването, закъснелия избор на докладчик, както и 

някои непрецизни процесуални действия от гледна точка на сроковете на 

тяхното извършване, констатирани по-горе в обстоятелствената част на акта, 

следва да бъдат отдадени в известна степен и на невъзможността съдът да бъде 

обезпечен с втори постоянен съдебен състав. 

 Опитите на председателя на Окръжен съд-Смолян да компенсира липсата 

на още един постоянно действащ съдия са се оказали недостатъчни и 

основната тежест по разглеждането на наказателните и гражданските дела, 

включително и функциите, свързани с организацията на административната 

дейност на съда, са понесени от един съдия. От друга страна, необходимостта 

да бъдат командировани съдии от други съдилища на съдебния окръг, е 

създало предпоставки за затруднения и в тяхната основна работа. Ето защо, 

изложеното обосновава необходимостта от провеждане на конкурс, в резултат 
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на който да бъде заета свободната щатна длъжност „районен съдия” в Районен 

съд-Златоград, и бъде обезпечена дейността на районния съд. 

 

 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНА ДЕЙНОСТ НА СЪДА 

  

 Документите, които постъпват, както и съдебните книжа, съставяни по 

делата, се подреждат в хронологична последователност с номериране на 

страниците. Служителите от служба „Съдебно деловодство” в срок са 

изготвяли и изпращали призовки и съобщения до страните, като по този начин 

своевременно са довеждани до знанието на участниците в процеса съответните 

процесуални действия, извършвани от съда. 

 Деловодните книги се водят на електронен и хартиен носител, като само 

входящият и изходящият регистър са водени на електронен носител и са 

правени разпечатки на хартиен носител. 

 

 

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

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните ПРЕПОРЪКИ на 

административния ръководител на Районен съд-Златоград, който, 

съобразно правомощията по чл. 80, ал. 1 т. 1 от ЗСВ, следва да предприеме 

следните мерки: 

 

1. Делата да се образуват своевременно след постъпването на съдебните 

книжа в съда, а след това и незабавно да се извършва процедурата по избор на 

докладчик. 

2. За справките, които служба „Съдебно деловодство” прави по спрените 

дела по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, да се извършва надлежно отбелязване, от 

което да става ясно какъв е статусът на преюдициалното производство. 

3. Да се набележат мерки за уеднаквяване практиката на съда относно 

производствата по чл. 390 от ГПК, както следва: 

 - в акта на съда да се указва началния момент, от който започва да тече 

срокът за представяне на доказателства за предявения бъдещ иск; 

 - съдът да следи спазването на определения срок за предявяване на 

обезпечения иск и стриктно да прилага разпоредбата на чл. 390, ал. 3, предл. 2-

ро от ГПК; 

 - съдът да спазва разпоредбата на чл. 403, ал. 2 от ГПК при искане за 

освобождаване на внесената гаранция. 

 

На основание чл. 58, ал. 2 във вр. с ал. 4 от Закона за съдебната власт, в 

1-месечен срок от връчване на акта, председателят на Районен съд-Златоград 

да уведоми главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 

предприетите мерки в изпълнение на дадените препоръки. 
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На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт 

да се изпрати на административния ръководител на Районен съд-Златоград, на 

председателя на Окръжен съд-Смолян и на представляващия Висшия съдебен 

съвет. 

 

 

     ИНСПЕКТОР: 

 

и. ц.; н. и.       /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


