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Плановата тематична проверка в РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД е 

извършена в изпълнение на Заповед № ТП-01-24/18.05.2011г. на Главния 
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание 
чл.58, ал.1 от Закона за съдебната власт и съобразно Годишната програма на 
Инспектората към ВСС за 2011г. 

Тематичната проверка е извършена в периода 02.06.2011г. – 03.06.2011г. 
от инспектор МИЛКА ВАРНОВА – ИТОВА, експерт МАРИЯ ТОДОРОВА и 
експерт МАЯ МИХАЙЛОВА. 

Задача на тематичната проверка е прилагането на Закона за закрила на 
детето в производствата, образувани по Семейния кодекс и противоречива 
практика при определяне и събиране на държавни такси по някои от делата, 
образувани през 2010г.  

За целта на проверката, беше изискана и предоставена справка за делата 
по темата, за периода 01.01.2010г. – 31.12.2010г., видно от която и от 
констатираното в хода на проверката, данните са следните: 

 
           В РС-Асеновград за 2010г. са образувани и приключени следните 
дела: 
  -  по чл. 130, ал.3 и ал.4 СК – 308 броя гр. дела; 

-  по чл. 6, ал.2 СК – 1 дело; 
-  по чл. 26, ал.2 СК – 1 дело; 

 
           За същия период  в РС- Асеновград няма дела, образувани по чл. 127, 
ал.1 СК. 
        

Бяха изискани и проверени следните дела, образувани по молби с 
правно основание чл. 130, ал.3  СК: 

 
 Разрешение за теглене на суми от детски влог. 
 

- ч.гр.д.№599/2010г. – Делото е образувано по молба за разрешение за 
теглене от детски влог на сума в размер от 240 лв. С резолюция „Да” е 
разрешено изтеглянето на сумата. Издадено е съдебно удостоверение. Няма 
данни да е събрана държавна такса в размер на 25 лв. или такса за издаване на 
съдебно удостоверение, както и да е направено искане за освобождаване от 
държавна такса, както и за това молителят да е бил освободен от държавна 
такса. Идентични дела са -  ч.гр.д.№795/2010г., ч.гр.д.№881/2010г., 
ч.гр.д.№916/2010г., ч.гр.д.№765/2010г.,  ч.гр.д.№1569/2010г., 
ч.гр.д.№1461/2010г. По посочените дела не е приложено становище от ДСП. 
Няма данни за номер на изпълнителното дело, въпреки че в молбите се 
твърди, че сумите по влоговете са набирани от присъдена издръжка.  
 

- ч.гр.д.№560/2010г., ч.гр.д.№790/2010г. – Делата са образувани по 
молби за разрешение за теглене от спестовен влог по присъдена месечна 
издръжка, преведена по изпълнително дело. С резолюция е разрешено 
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изтеглянето на сумата. Издадено е удостоверение. Не е внесена държавна 
такса за образуване на делото, нито такса за издаване на удостоверение. Няма 
искане за освобождаване от внасянето на държавна такса и съответно 
разпореждане за освобождаване от държавна такса. И по двете дела са 
посочени номерата на изпълнителните дела. По посочените дела не е 
приложено становище от ДСП. Идентични дела са - ч.гр.д.№882/2010г., 
ч.гр.д.№895/2010г., ч.гр.д.№974/2010г., ч.гр.д.№1460/2010г., ч.гр.д. 
№894/2010г.  
 
 

- ч.гр.д.№880/2010г. - Делото е образувано по молба от 01.06.2010г. за 
разрешение за теглене от детски влог на сума в размер на 1059 евро за 
обзавеждане на детска стая.  Детето е родено на 08.04.1997г. С резолюция от 
02.06.10г. е изискан социален доклад от ДСП. На същата дата е изпратено 
писмо до ДСП. На 10.06.10г. е представен социалния доклад, в него се 
обосновава, че е в интерес на детето да се изтеглят парите. С резолюция от 
11.06.10 е разрешено изтегляне на сумата, без съдът да е мотивирал дали е в 
интерес на детето. Съдебно удостоверение е издадено на  14.06.10г., като е 
внесена  такса от 5 лева.  
 

- ч.гр.д. №1548/2010г. – Делото е образувано на 23.09.2010г. по молба от 
баща и законен представител на малолетно дето, навършило 10-годишна 
възраст за разрешение за теглене на сума в размер на 4000 лева от детския 
влог, необходима за завършване на къщата, в която живеят двамата. С 
разпореждане от 23.09.2010г. съдът нарежда да се изпрати писмо на ДСП – 
Асеновград, с което да бъдат уведомени за образуваното частно гражданско 
дело, неговия предмет и страни и да се изиска доклад дали разпореждането е в 
интерес на детето или при очевидна негова нужда. Писмото е изпратено на 
24.09.2010г. и на 11.10.2010тг. в съда постъпва социален доклад, според който 
разпореждането действително се отнася до завършване на дома, в който живее 
детето с баща си и същото е в интерес на детето.  С кратко ръкописно 
немотивирано разпореждане от 11.10.2010 г. исканото разрешение е дадено и е 
разпоредено издаване на съдебно удостоверение. По делото е внесена д.т. в 
размер на 5 лева. 

 
 Разрешение за извършване на разпореждане с имущество на 

детето.   
 

Продажби  на МПС   
  

      -  ч.гр.д.№1559/2010г. - /съдия Мирослава Андонова/ Делото е образувано 
на 23.09.2010г. по молба от същата дата от дете родено на 05.12.1998г. със 
съгласието на майка си /бащата е починал/ за получаване на разрешение за 
извършване за продажба на МПС. Застрахователната стойност на МПС е 
100лв. С резолюция от 23.09.10г. е разрешено да се извърши продажбата и е 
разпоредено да се издаде исканото удостоверение. На 23.09.10г. е издадено 
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удостоверение. По делото не са  събрани държавни такси за образуването 
му  и за издаване на съдебно удостоверение. 

 
- ч.гр.д.№1483/2010г. - / съдия Мирослава Андонова/ Делото е 

образувано на 15.09.2010г. по молба от същата дата от дете родено на 
10.06.1993г. със съгласието на майка си /бащата е починал/ за разрешение за 
извършване за продажба на МПС. Застрахователната стойност на МПС е 
100лв. С резолюция от 15.09.10г. е разрешено да се извърши продажбата и е 
разпоредено да се издаде исканото удостоверение. На 15.09.10г.е издадено 
удостоверение. Събрана е държавна такса от 25 лв.  

 
- ч.гр.д.№1503/2010г. - / съдия Невена Кабадаиева/ Делото е образувано 

на 20.09.2010г. по молба от същата дата от бащата на дете, родено на 
21.12.1999г., за даване на разрешение за извършване за продажба на МПС. 
/продажна цена - 200лв./ С разпореждане от 21.09.10г. е изискан социален 
доклад. Социален доклад е постъпил на 12.10.10г. С резолюция от 12.10.10г. е 
разпоредено да се издаде исканото удостоверение за разрешение. На 12.10.10г. 
е издадено удостоверение. Събрана е държавна такса от 5 лв. за издаване 
на удостоверение.  

 
- ч.гр.д.№513/2010г. - / съдия Невена Кабадаиева/ Делото е образувано на 

07.04.2010г. по молба от същата дата от родителите на дете родено на 
17.07.1993г. за разрешение за извършване за продажба на МПС. Продажна 
цена - 1500лв. С разпореждане от 07.07.10г. са дадени указания за 
отстраняване на констатирани нередовности – молбата да изхожда от 
непълнолетния със съгласието на родителите му и да се представи 
удостоверение за застрахователната стойност. С разпореждане от 08.04.10г. е 
разпоредено да се изиска социален доклад. Социален доклад е постъпил на 
20.04.10г. С резолюция от 20.04.10г. е разпоредено да се издаде разрешение за 
продажба. На 20.04.10г. е издадено удостоверение. Събрана е държавна 
такса от 5 лв. за издаване на удостоверение.  

 
- ч.гр.д.№329/2010г. – / съдия Мирослава Андонова/ Делото е образувано 

на 04.03.2010г. по молба от същата дата от дете родено на 19.06.1992г. със 
съгласието на двамата си родители за разрешение за извършване на продажба 
на МПС. С разпореждане от 04.03.10г. е указано да се уточни цената, както и 
да се представят доказателства за застрахователната стойност. В изпълнение 
на дадените указания е постъпила молба на 08.03.10г. С разпореждане от 
08.03.10г. е указано да се представи удостоверение за раждане на молителя. На 
12.03.10г. е постъпил социален доклад. С резолюция от същата дата е 
разпоредено да се издаде исканото удостоверение. На 15.03.10г. е издадено 
удостоверение. Няма данни по делото да са събрани държавни такси за 
образуването му  и  за издаване на удостоверение.  
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    Разпореждане с недвижим имот 
  

- ч.гр.д.№1662/2010г. - / съдия Мария Караджова/ Делото е образувано 
на 06.10.2010г. по молба от същата дата от дете родено на 12.09.1996г. със 
съгласието на баща си за разрешение за извършване на доброволна делба. Има 
данни за данъчна оценка на имота. Майката е починала. С разпореждане от 
07.10.10г. е разпоредено да се изиска социален доклад. Социален доклад е 
постъпил на 28.10.10г. С резолюция от 28.10.10г. е разрешено извършването 
на описаната в молбата сделка. На 28.10.10г. е издадено удостоверение. 
Събрана е държавна такса от 5 лв. за издаване на удостоверение. 
 

- ч.гр.д.№689/2010г. – / съдия Невена Кабадаиева/ - Молбата е за 
сключване на сделка при която малолетните деца / родени 2001 и 2003г./ да 
закупят от баща си собствения му недвижим имот. Продажната цена е 
947,60лв. Представено е и удостоверение за данъчна оценка. Молбата е 
подадена от двамата родители. Разрешено е с мотивирано определение 
сключването на сделката, при която децата да бъдат представлявани от майка 
си, като е издадено съдебно удостоверение и е събрана такса в размер на 5 
лв. 
 

- ч.гр.д.№1689/2009г. – / съдия Мария Караджова/ - Молба за 
разпореждане с идеална част от недвижим имот с цел закупуване на по-голям 
недвижим имот, в който също малолетното дете /родено през 2004г./ 
притежава идеална част. Изискан е социален доклад от ДСП с нарочно писмо. 
ДСП подробно е мотивирала интереса на детето. С резолюция е разрешено 
извършване на продажбата. Издадено е съдебно удостоверение, събрани са 5 
лв. такса.  
 
 В РС-Асеновград по молбите по чл.130, ал.3 СК се образуват частни 
граждански дела, предвид разпоредбата на чл.89, ал.1, т.2, б.”б” ПАРОАВАС 
и на основание утвърдените от председателя на съда Вътрешни правила за 
организацията на работата по образуването и движението на гражданските 
дела в Районен съд – Асеновград. Делата се разглеждат в закрито заседание. 
 Делата се образуват в деня на постъпване на молбата по чл.130, ал.3 СК 
или най-късно на следващия ден. 
 При дадено разрешение на молителите се издава съдебно удостоверение.  

  По делата се постановяват лаконични съдебни актове, които в голяма 
част от случаите представляват резолюция „Да” и в които не се изследва 
нуждата на детето и защитата на интересите му.  

  По този вид дела разпоредбата на чл.15, ал.1 ЗЗДет не се прилага. Видно 
от съдържащата се в изготвената от РС-Асеновград справка по делата по 
чл.130, ал.3 СК не се провежда изслушване на детето, тъй като съдът се 
произнася в закрито заседание и е изложено становище, че не е налице 
процесуална възможност детето да бъде призовано и изслушано. Тези 
обстоятелства се потвърждават и от направените констатации при 
извършената проверка на делата по чл.130, ал.3 СК. 
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Практиката на съда по отношение определяне и събиране на държавните 
такси по образуваните по чл.130, ал.3 СК дела е твърде разнородна и 
противоречива. По делата, образувани по молби за теглене на суми от детски 
влог с твърдение, че сумите са набрани от плащане на дължима, присъдена 
издръжка, независимо дали се сочи образуваното изпълнително дело или не, 
такси не се събират нито за образуване на делото, нито за издаденото съдебно 
удостоверение. По отношение на дължимите държавни такси е изложено 
становище, че не се събират държавни такси по молби за разпореждане с 
влогове на детето, средствата по които се набират от постъпления по 
изпълнителни дела за издръжка. Съдиите се позовават на разпоредбата на 
чл.5, б.”ж” от Закона за държавните такси / същата е разпоредбата на чл.83, 
ал.1, т.2 ГПК/, според която от заплащане на държавни такси се освобождават 
ищците – по искове за издръжка. В тази връзка  по делата липсват молби за 
освобождаване от задължението за заплащане на държавни такси и разноски  
по чл.83, ал.2 ГПК, а дори когато такива молби, макар и без изискуемите 
документи към тях са направени, съдът не се произнася с акт по чл.83, ал.2 
ГПК. От проверените дела прави впечатление, че в част от молбите с искане за 
получаване на разрешение за теглене на сума от детски влог е посочен 
конкретен номер на изпълнителното дело, докато в другата си част молбите 
просто съдържат изявлението, че сумата по влога е набрана от издръжка, без 
да са приложени каквито и да било доказателства в този смисъл. Прави 
впечатление, че държавни такси за образуване на делото не се събират и по 
редица дела по молби по чл.130, ал.3 СК за разпореждане с движими вещи или 
недвижим имот на детето, както и за теглене на големи по размер суми от 
детския влог, за които не се твърди, че са набрани по изпълнение на съдебно 
решение за плащане на издръжка. В болшинството от случаите се събира само 
такса за издаденото съдебно удостоверение.  

При проведено на 06.10.2006г. общо събрание на съдиите в РС-
Асеновград е взето решение при постъпили искания за издаване на 
разрешения за теглене на суми от детски влог и искания за издаване на 
разрешения за разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица, 
със стойност над 500 лв., да се сезира ДСП-Асеновград, отдел „ЗД” с искане за 
изготвяне на социален доклад, в който да се отрази наличието на  нужда или 
очевидна полза за детето от исканото разпореждане. Съгласно цитираното 
решение,  разрешението за разпореждане с имущество на дете следва да се 
издава след постъпване на социалния доклад и след преценка въз основа на 
доклада дали разпореждането е в интерес на детето. Следва да се посочи, че 
по този начин в РС-Асеновград е въведен допълнителен имуществен 
критерий, според който се преценява прилагането на разпоредбата на чл.15, 
ал.6 ЗЗДет, което е незаконосоъбразно с оглед на императивния характер на 
правната уредба, която регламентира посочените въпроси. Необходимо е да се 
отбележи, че посоченото решение е взето на общо събрание проведено на 
06.10.2006г. и продължава да се прилага и към момента на извършване на 
проверката, без да се държи сметка за съществените промени в правната 
уредба, внесени от Семейния кодекс в сила от 01.10.2009 г. И последвалите 
изменения и допълнения. 
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При проверка на делото образувано по чл. 6, ал.2 СК се установи 

следното:  
 

- ч.гр.д.№1658/2010г. - / съдия Иван Калибацев / Делото е образувано на 
15.04.2010г. по молба от непълнолетно дете родено на 25.04.1993г. със 
съгласието на майка си / родителите са разведени, родителските права са 
предоставени на майката / за получаване на разрешение за сключване на брак. 
Приложена е и декларация със съгласие от майката. Посочена е причина – 
бременност, не се сочат други доказателства. С определение от 15.04.10г. е 
разрешено  встъпване в брак и е разпоредено издаване на удостоверение. 
Издадено е удостоверение на  15.04.10г. Събрана е държавна такса от 5 лв. Не 
са спазени разпоредбите на чл.6, ал.3 СК, както и на чл.15 ЗЗДет. 

 
 

    Исковите производства в РС-Асеновград за 2010г., включително 
изменение на мерките във връзка с упражняването на родителските 
права при промяна в обстоятелствата, са както следва: 

 
- по чл. 49 от СК – 43 бр. дела; 
- по чл. 50 от СК -  66 бр. дела; 
- по чл. 59, ал. 9 от СК – 1 дело; 
- по чл. 123, ал.2 от СК – 2 бр. дела; 
- по чл. 127, ал.2 от СК -  7 бр. дела; 
- по чл. 143, ал. 2 от СК – 28 бр. дела; 
- по чл. 150 от СК – 20 бр. дела; 
 

           За същия период  в РС- Асеновград няма дела, образувани по чл. 124, 
ал.3 СК, чл. 133 вр. чл.131 и чл.132, чл.135, ал.1 и ал.2 СК и чл.143, ал.4 СК. 

 
 
 
 

Чл.49 от СК 
 

- гр.д. №1290/2010г. – Образувано на 06.08.2010г. по постъпила на 
същата дата в съда искова молба. Разпределено на съдия Мария Пейчева. От 
брака, чието прекратяване се иска са родени две деца, съответно на 
27.04.1995г. и на 09.09.2002г. Делото е приключено с решение. ДСП не е 
уведомена за образуваното производство и не е изискано становище във 
връзка с упражняването на родителските права и другите мерки касаещи 
правата и интересите на децата. Навършилото 10-годишна възраст дете не е 
изслушано. 
 

- гр.д. №197/2010г. – Образувано на 10.02.2010г. по постъпила на 
същата дата в съда искова молба. Разпределено на съдия Мария Терзиева. От 
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брака, чието прекратяване се иска са родени две деца, съответно на 
03.04.1994г. и на 12.05.1995г. С определението си по чл.140 ГПК, с което 
насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 19.04.2010г. съдът допуска 
изслушване на двете навършили 10-годишна възраст деца и задължава ищцата 
да осигури присъствието им в о.с.з. Със същото определение съдът изисква от 
ДСП – Асеновград социален доклад във връзка с упражняването на 
родителските права, като указва при изготвянето му да се съобрази възрастта 
на децата, желанията им и условията на живот, а така също задължава ДСП – 
Асеновград да осигури присъствие на социален работник за изслушване на 
децата в о.с.з. на 19.04.2010г. С писмото от 08.03.2010г. ДСП –Асеновград е 
уведомена на 10.03.2010г. Изготвеният социален доклад, подписан от 
социален работник и утвърден от началника на отдел ЗД при ДСП,  постъпва в 
съда на 13.04.2010г. В о.с.з. на 19.04.2010г. страните представят подписано 
споразумение по чл.51 СК за развод по взаимно съгласие. Съдът преминава от 
производство за развод по чл.49 СК в производство за развод по взаимно 
съгласие, на основание чл.321, ал.5 ГПК. Приема постъпилия в съда и 
изготвен от ДСП – Асеновград социален доклад и дава ход на делото по 
същество. Постановено е решение, което е влязло в сила. В протокола от 
проведеното о.с.з. не е отразено дали навършилите 10-годишна възраст и 
допуснати до изслушвани деца са се явили, както не е отбелязано и дали се е 
явил социален работник или представител на ДСП. Децата не са изслушани. 
 

- гр.д. №146/2010г. – Образувано на 01.02.2010г. по постъпила на 
29.01.2010г. в съда искова молба. Разпределено на съдия Мария Караджова. 
От брака, чието прекратяване се иска има родено на 16.04.1993г. дете. 
Предявен е иск по чл.49, ал.1 СК, като в хода на производството между 
страните е постигнато споразумение по чл.49, ал.4 СК досежно упражняването 
на родителските права по отношение на роденото от брака дете, ползването на 
семейното жилище и фамилното име на жената. С решение №227/11.05.2010г. 
бракът е прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен по изключителна 
вина на съпруга и е одобрено постигнатото между страните споразумение.  
Детето не е допуснато до изслушване и не е изслушано, а ДСП не е уведомена 
за образуваното производство. 
 

- гр.д. №107/2010г. – Образувано на 22.01.2010г. като постъпило по 
подсъдност на същата дата в съда. От брака, чието прекратяване се иска по 
реда на чл.49 СК има родено едно дете, на 20.12.1999г. Делото първоначално е 
разпределено на съдия Мирослава Андонова и е преразпределено на съдия 
Невена Кабадаиева. В депозирания по делото по чл.131 ГПК отговор 
ответникът прави искане за изготвяне на социален доклад от ДСП и за 
изслушване на детето.  С определение от з.з. на 13.04.2010г., по чл.140 ГПК, с 
което насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 10.05.2010г.,  съдът 
разпорежда да се уведоми ДСП – Асеновград за образуваното дело, като им се 
изпрати и препис от исковата молба, като им се укаже в двадесетдневен срок 
от получаване на съобщението да представят становище относно условията на 
живот на детето. Задължава страната да осигури присъствие на детето за 
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изслушването в о.с.з. Съобщение съгласно определението е връчено на ДСП 
на 16.04.2010г. Изготвеният социален доклад постъпва в съда на 05.05.2010г. 
На 10.05.2010г. в съда постъпва и подписано от страните споразумение по 
чл.51 СК – за развод по взаимно съгласие. В о.с.з. на 10.05.2010г. съдът 
приема постъпилия социален доклад и отменя определението си от 
13.04.2010г. в частта му, с която страната е била задължена да осигури 
присъствие на детето за изслушване по реда на чл.15 ЗЗД поради постигнато 
между страните споразумение. На основание чл.321, ал.5 ГПК се преминава  в 
производство за развод по взаимно съгласие. Постановено е решение. 
 

- гр.д. №1576/2010г. – Образувано на 27.09.2010г. по постъпила на 
същата дата в съда искова молба. Разпределено на съдия Мирослава 
Андонова. От брака, чието прекратяване си иска е родено едно дете, на  
17.11.2001г.   В проведеното на 08.12.2010г. о.с.з. страните постигат 
споразумение по чл.51 СК и на основание чл.321, ал.5 ГПК съдът преминава в 
производство за развод по взаимно съгласие. Постановено е решение. За 
образуваното производство ДСП не е уведомена. 

 
 

Чл.50 от СК  
 

- гр.д.№1688/2009г. – /съдия Мария Караджова/ - не е изискван социален 
доклад. 

 
- гр.д.№1710/2009г. - /съдия Мария Караджова/ - изискан социален 

доклад от ДСП, която не е представила доклада в срок, съдебното заседание е 
отложено по тази причина. В следващо съдебно заседание докладът е приет и 
делото е обявено за решаване, като в решението си съдът се е позовал на 
социалния доклад. Детето е навършило 10 години.  

 
- гр.д.№738/2010г., гр.д.№319/2010, гр.д.№1688/2009 – не е изисквано 

становище от ДСП, не е призовавана ДСП и не са изслушвани навършилите 10 
години деца.  

 
- гр.д.№382/2010г. – не е изисквано становище от ДСП, не е призовавана 

ДСП /детето е малолетно/. 
 

Чл. 59, ал.9 СК 
 

- гр.д.№1629/2010г. – Образувано по искане за промяна на 
упражняването на родителски права. Изискан е нарочен доклад от ДСП. Даден 
е подробен доклад от ДСП. В о.с.з. 16.11.10г. е изслушано непълнолетното 
дете, но не в присъствие на социален  работник. В решението си съдът се е 
съобразил със  становището на ДСП.  
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чл. 127, ал.2 СК  
 

- гр.д.№ 1447/2010г. -  / съдия Невена Кабадаиева/– изискан социален 
доклад, представен е такъв и в решението си съдът се е позовал на него. 
Децата са малолетни. 

 
- гр.д.№1208/2010г. – изискани са социални доклади и от ДСП по 

настоящия адрес на майката и от ДСП по настоящия адрес на бащата.  
 
- гр.д.№669/2010г. – изискани са социални доклади и от ДСП по 

настоящия адрес на майката и от ДСП по настоящия адрес на бащата.  
 
- гр.д.№2276/2010г. – изискан е социален доклад от ДСП, приет е като 

доказателство. Детето, навършило 11 години е изслушано в съдебно заседание 
в присъствието на социален работник 
 

- гр.д. №1091/2010г. – Образувано на 02.07.2010г. по постъпила на 
същата дата искова молба, с която бащата на роденото на 25.07.2008г. от 
фактическо съжителство на страните дете е поискал да му се предостави 
упражняването на родителските права, да се определи режим на лични 
отношения между майката и детето, както и дължимата от майката издръжка. 
Разпределено на съдия Невена Кабадаиева.  С определение по чл.140 ГПК от 
з.з. на 10.09.2010г. съдът насрочва делото в о.с.з. на 27.09.2010г. В о.с.з. 
констатира, че ДСП не е уведомена и с протоколно определение разпорежда 
ДСП – Асеновград да бъде  уведомена за образуваното производство, като 
указва в двуседмичен срок от получаване на съобщението ДСП да представи 
социален доклад за отглеждането на детето в дома на бащата, а при 
невъзможност  - да изпрати представител за насроченото  о.с.з. ДСП  е 
уведомена с писмо на 29.09.2010г. и на 14.10.2010г. в съда  постъпва 
изготвения социален доклад, като в о.с.з. на 15.10.2010г. съдът запознава 
страните с него и го приема. В същото заседание делото е обявено за 
решаване.  
 
        -  гр.д. №2283/2010г. – Образувано на 29.12.2010г. по постъпила на 
същата дата в съда искова молба, с която бащата на роденото на 06.12.2007г. 
от извънбрачна връзка на страните дете иска да бъде определен режим на 
лични отношения между него и малолетното дете. С определение от з.з. на 
04.04.2011г., по чл.140 ГПК, съдът насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 
10.05.2011г., и изисква социални доклади по местоживеене на двамата 
родители – от ДСП – Първомай и от ДСП – Оборище-София относно 
интересите на детето след проверка на условията на живот при всеки от 
родителите и разговори с близки, като нарежда на дирекциите да се изпратят 
преписи от исковата молба.  ДСП са уведомени чрез писма. Социалният 
доклад от ДСП – Първомай постъпва в съда на 02.05.2011г. и е приет в с.з. на 
10.05.2011г. , а социалният доклад от ДСП – Оборище – София постъпва  на 
12.05.2011г. и е приет в с.з. на 26.05.2011г. Представители на ДСП не се явяват 
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в о.с.з. Страните постигат спогодба, която е одобрена от съда и 
производството по делото е прекратено. 
 

   -  гр.д. №719/2011г. –  Образувано    на   15.04.2011г.    по   постъпила   на 
14.04.2011г. в съда искова молба от майката на родено на 11.03.2006 г. дете от 
извънбрачна връзка на страните, с която срещу бащата са предявени искове с 
правно основание чл.127, ал.2 и чл.127а СК. Към датата на проверката делото 
е висящо, в процедура по размяна на книжата между страните. 
 

- гр.д.№253/2010 – Образувано по искова молба с правно основание 
чл.123, ал.2  от СК. Изискан е социален доклад от ДСП, приет е същия, съдът 
го е обсъдил в решението си.  

 
Чл.143, ал.2 СК и чл.150 СК   

 
- гр.д. №259/2010г.  – иск по чл.143, ал.2  СК.  Образувано на 

19.02.2010г. по постъпила на същата дата искова молба. Приключено с 
решение. Не е уведомявана ДСП. 
 

- гр.д. №2011/2010г. – иск по чл.143, ал.2 СК. Образувано на 
24.11.2010г. по постъпила на 23.11.2010г. в съда искова молба. Приключено с 
решение от 21.04.2011г. ДСП не е уведомявана. 
 

- гр.д. №1375/2010г. - иск по чл.143, ал.2 СК. Образувано на 
17.08.2010г. по постъпила на същата дата искова молба в съда. Приключено с 
решение от 29.10.2010г. ДСП не е уведомявана. 
 

- гр.д. №№ 799/2010г., 2311/2010г., 1814/2010г., 1843/2010г. и 
1368/2010г. са образувани  в деня на постъпване на исковите молби в съда. 
Предявени са искове с правно основание чл.150 СК – за изменение на 
издръжка. По нито едно дело ДСП не е уведомена за образуваното 
производство с участие на дете. Както по делата за определяне на 
първоначална издръжка по чл.143, ал.2 СК, така и по делата за изменение на 
присъдена издръжка, навършилите 10-годишна възраст деца не са изслушвани. 
 

 
Въз основа на изложените констатации от извършената тематична 

проверка, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ прави 
следните  

И З В О Д И:  
 

          В РС-Асеновград по молбите по чл.130, ал.3 СК се образуват частни 
граждански дела, предвид разпоредбата на чл.89, ал.1, т.2, б.”б” ПАРОАВАС 
и на основание утвърдените от председателя на съда Вътрешни правила за 
организацията на работата по образуването и движението на гражданските 
дела в Районен съд – Асеновград. Делата се разглеждат в закрито заседание. 



 12

 Делата се образуват в деня на постъпване на молбата по чл.130, ал.3 СК 
или най-късно на следващия ден. 
 При дадено разрешение на молителите се издава съдебно удостоверение.  

  По делата се постановяват лаконични съдебни актове, които в голяма 
част от случаите представляват резолюция „Да” и в които не се изследва 
нуждата на детето и защитата на интересите му.  

  По този вид дела разпоредбата на чл.15, ал.1 ЗЗДет не се прилага. 
Видно от съдържащата се в изготвената от РС-Асеновград справка 
информация, по делата по чл.130, ал.3 СК не се провежда изслушване на 
детето, тъй като съдът се произнася в закрито заседание и е изложено 
становище, че не е налице процесуална възможност детето да бъде призовано 
и изслушано. Тези факти се потвърждават и от направените констатации при 
извършената проверка на делата по чл.130, ал.3 СК. 

Практиката на съда по отношение определяне и събиране на 
държавните такси по образуваните по чл.130, ал.3 СК дела е твърде 
разнородна и противоречива. По делата, образувани по молби за теглене на 
суми от детски влог с твърдение, че сумите са набрани от плащане на 
дължима, присъдена издръжка, независимо дали се сочи образуваното 
изпълнително дело или не, такси не се събират нито за образуване на делото, 
нито за издаденото съдебно удостоверение. По отношение на дължимите 
държавни такси е изложено становище, че не се събират държавни такси по 
молби за разпореждане с влогове на детето, средствата по които се набират от 
постъпления по изпълнителни дела за издръжка. Съдиите се позовават на 
разпоредбата на чл.5, б.”ж” от Закона за държавните такси / същата е 
разпоредбата на чл.83, ал.1, т.2 ГПК/, според която от заплащане на държавни 
такси се освобождават ищците – по искове за издръжка. В тази връзка  по 
делата липсват молби за освобождаване от задължението за заплащане на 
държавни такси и разноски  по чл.83, ал.2 ГПК, а дори когато такива молби, 
макар и без изискуемите документи към тях са направени, съдът не се 
произнася с акт по чл.83, ал.2 ГПК. От проверените дела прави впечатление, 
че в част от молбите с искане за получаване на разрешение за теглене на сума 
от детски влог е посочен конкретен номер на изпълнителното дело, докато в 
другата си част молбите просто съдържат изявлението, че сумата по влога е 
набрана от издръжка, без да са приложени каквито и да било доказателства в 
този смисъл. Прави впечатление, че държавни такси за образуване на делото 
не се събират и по редица дела по молби по чл.130, ал.3 СК за разпореждане с 
движими вещи или недвижим имот на детето, както и за теглене на големи по 
размер суми от детския влог, за които не се твърди, че са набрани по 
изпълнение на съдебно решение за плащане на издръжка. В болшинството от 
случаите се събира само такса за издаденото съдебно удостоверение.  

При проведено на 06.10.2006г. общо събрание на съдиите в РС-
Асеновград е взето решение при постъпили искания за издаване на 
разрешения за теглене на суми от детски влог и искания за издаване на 
разрешения за разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица, 
със стойност над 500 лв., да се сезира ДСП-Асеновград, отдел „ЗД” с искане за 
изготвяне на социален доклад, в който да се отрази наличието на  нужда или 
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очевидна полза за детето от исканото разпореждане. Съгласно цитираното 
решение,  разрешението за разпореждане с имущество на дете следва да се 
издава след постъпване на социалния доклад и след преценка въз основа на 
доклада дали разпореждането е в интерес на детето. Следва да се посочи, че 
по този начин в РС-Асеновград е въведен допълнителен имуществен 
критерий, според който се преценява прилагането на разпоредбата на 
чл.15, ал.6 ЗЗДет, което е в противоречие с императивния характер на 
правната уредба, изискваща уведомяване на ДСП при всяко дело, по което се 
засягат права или интереси на дете. Необходимо е да се отбележи, че 
посоченото решение е взето на общо събрание, проведено на 06.10.2006г. и 
продължава да се прилага и към момента на извършване на проверката, без да 
се държи сметка за съществените промени в правната уредба, внесени от 
Семейния кодекс в сила от 01.10.2009 г. и последвалите ги изменения и 
допълнения. 
 
        По отношение приложението на разпоредбите на чл.15, ал.1 и ал.6 ЗЗДет 
в производствата за развод по взаимно съгласие – чл.50 СК, в РС – Асеновград 
практиката е почти еднозначна. По тези дела ДСП не се уведомява и 
навършилите 10-годишна възраст деца не се изслушват. При проверката е 
констатирано едно изключение – по гр.д. № 1710/2009г., по което ДСП е 
уведомена и е изискан социален доклад, но навършилото 10-годишна възраст 
дете също не е изслушано.  По гр.д. № 1688/2009г. на същия съдия-докладчик 
ДСП не е уведомена. 
        По образуваните граждански дела за развод по чл.49 СК практиката на 
разглеждащите и решаващи делата съдебни състави в РС – Асеновград е 
противоречива. По гр.д. №№ 1290/2010г., 1576/2010г. и 146/2010г. ДСП не е 
уведомена за образуваното производство и не са изслушани навършилите 10-
годишна възраст деца / по гр.д. №1576/2010г. детето е под 10 години/.  По 
гр.д. №№107/2010г. и 197/2010г. ДСП е уведомена и е изискан социален 
доклад, който е приет по делото.  Навършилите 10-годишна възраст деца не са 
изслушани, като по гр.д. №107/2010г.  с определението си по чл.140 ГПК 
съдът е предвидил изслушване на детето и е задължил страната да осигури  
присъствието му в о.с.з, когато отменя определението си от 13.04.2010г. в 
частта му, с която страната е била задължена да осигури присъствие на детето 
за изслушване по реда на чл.15 ЗЗД поради постигнато между страните 
споразумение по чл.51 СК. Не може да се направи категоричен извод за 
въведен в практиката допълнителен критерий относно преценката за 
прилагане на разпоредбите по чл.15, ал.1 и ал.6 ЗЗДет. Както в производството 
за развод поради разстройство на брака, така и в производството за развод по 
взаимно съгласие, според разпоредбите на чл.49, ал.5 и чл.51, ал.2 СК съдът 
утвърждава постигнатото между страните споразумение след като провери 
дали са защитени интересите на децата, като може да поиска становище от 
ДСП. С разпоредбата на чл.59, ал.6 СК – изм. ДВ бр.100 от 2010г., в сила от 
21.12.2010г., е въведено изискването, преди решаване на въпросите при кого 
от родителите да живеят децата, на кого да се предостави упражняването на 
родителските права, мерките относно упражняване на родителските права, 
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режима на лични отношения между деца и родители и издръжката на децата, 
съдът да изслушва децата при условията на чл.15 ЗЗДет и да взема становище 
от ДСП. Чрез това изменение би следвало да се преодолеят съществуващите 
противоречия и различия при прилагането на разпоредбите на чл.15, ал.1 и 
ал.6 ЗЗДет, поне в производствата за развод по СК. 
 
        В производствата по чл.59, ал.9 СК, чл.123, ал.2 СК и чл.127, ал.2 СК , по 
всички проверени граждански дела, ДСП е уведомена и е изискан социален 
доклад със становище, които са приети  и съобразени от съда при 
постановяване на решенията. По всички дела, по които родителите живеят в 
различни населени места, са уведомявани съответните две дирекции, които са 
представяли социални доклади по делото.  Несвоевременното уведомяване на 
ДСП по гр.д. № 1091/2010г. е причина за отлагане на делото за още едно с.з. 
Навършилите 10-годишна възраст деца са изслушани, като по гр.д. 
№1629/2010г. на изслушването на детето не е присъствал социален работник 
от съответната ДСП, въпреки че според разпоредбата на чл.15, ал.4 ЗЗДет на 
изслушването и консултирането на детето задължително присъства социален 
работник от ДСП по настоящия адрес на детето. На изслушването не е 
присъствал и друг подходящ специалист. 
 
        Безпротиворечива е практиката на съдиите от РС – Асеновград по 
прилагане на разпоредбите на чл.15, ал.1 и ал.6 ЗЗДет  в производствата за  
издръжки по чл.143, ал.2  СК и чл.150 СК.  По нито едно от проверените и 
описани в констативната част на акта дела от този вид ДСП не е уведомена за 
образуваното производство, навършилите 10-годишна възраст деца не са 
изслушани. Доколко тази константна практика на съда е и правилна, съдиите 
би следвало обсъдят и  решат на Общо събрание. 

 
        При обсъждане на практиката в РС –Асеновград, съдиите могат да вземат 
предвид и констатираните по извършените проверки практики в другите 
районни съдилища. Така например в Районен съд – Девин съдиите стриктно 
прилагат разпоредбите на чл.15, ал.1 и ал.6 ЗЗДет по всички дела, по които се 
засягат права и интереси на децата. ДСП е уведомявана за всяко дело, като й е 
предоставяна възможност за изпращане на представител в о.с.з. за изразяване 
на становище или за представяне на социален доклад със становище. Децата, 
навършили 10-годишна възраст се изслушват по всяко дело, по което се 
засягат техни права и интереси, като в такива случаи и делата по чл.130, ал.3 
СК се насрочват за разглеждане в о.с.з. В Районен съд – София, Брачна 
колегия, стриктно се прилага императивната разпоредба на чл.15, ал.6 ЗЗДет и 
по всички производства по чл.130, ал.3 СК, без изключение, се изисква доклад 
със становище от компетентната ДСП, който в повечето случаи дори се 
прилага към молбата, с която се иска разрешението. Често по тези 
производства, съдът насрочва о.с.з., в което се изслушва детето при условията 
и по реда на чл.15, ал.1 - 5 ЗЗДет. Някои от образуваните по чл.130, ал.3 СК 
дела с искане за разрешение за разпореждане с недвижими имоти, собственост 
на детето, съдът насрочва в о.с.з. и за приемане на назначената съдебна 
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оценителна експертиза за  определяне на актуална пазарна оценка на имота, по 
отношение на който са исканите разпоредителни действия. В други съдилища  
/ РС – Габрово, РС – Велинград, РС – Трявна / съдиите, на основание чл.15, 
ал.6 ЗЗДет, разглеждайки молбите в закрити заседания, изискват доклад със 
становище от компетентната ДСП  в случаите на искане за разпореждане с 
недвижими имоти, движими вещи на значителна стойност или при теглене на 
суми в големи размери  / над две хиляди лева / от детски влог, т.е. според 
степента на засягане правата и интересите на детето. В Районен съд – 
Козлодуй също се образуват частни граждански дела по молбите по чл.130, 
ал.3 СК, като съдиите на Общо събрание са взели решение, според  което 
социален доклад със становище от съответната ДСП се изисква с оглед на 
материалния  интерес по  сделката, за която е поискано разрешението, като е 
приет минимален размер на този интерес от 1000 лева. В Районен съд – 
Елхово, образуваните по бланкетни молби по чл.130, ал.3 / ал.4/ СК частни 
граждански дела, при липса на обосноваване на нуждата от разпоредителни 
действия с имущество на детето, се насрочват в о.с.з., в което се изслушват 
молителите, както и навършилото 10-годишна възраст дете. Изслушването се 
прави, за да обосноват молителите необходимостта от предприемане на 
исканите разпоредителни действия с имущество на детето, както и за да може 
съдът да извърши преценката дали разпореждането не противоречи на 
интереса на детето/ чл.130, ал.3 СК/ или дали е налице нужда или очевидна 
полза за детето или пък са налице извънредни нужди на семейството /чл.130, 
ал.4 СК/.  

 
Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 от 

Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава 
следните  

 
                                          ПРЕПОРЪКИ: 

 
 

    І. Препоръчва на председателя на РС – Асеновград да упражни 
правомощията си по чл.80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание 
на съдиите, на което да запознае съдиите с констатациите и изводите на 
настоящия акт, както и: 
   
           1.Да се анализира и обобщи нееднаквата практика на съда по 
дела, при които са засегнати правата и интересите на деца, във връзка 
с прилагането на разпоредбите на чл.15 от  Закона за закрила на детето. 
  
             2.Да се анализира и обобщи и практиката на съда по определяне 
и събиране на таксите за образуване на делата по чл.130, ал.3 или ал.4 
СК и таксите за издаване на съдебни удостоверения по същите дела. 
 
    ІІ. Препоръчва на съдиите от РС –Асеновград да уведомяват  
съответната Дирекция «Социално подпомагане» по настоящия адрес на 
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детето за изпращане на представител в съдебно заседание, който да 
изрази становище или при невъзможност, да се предостави социален 
доклад по делото, съгласно изискването по чл. 15, ал.6 от Закона за 
закрила на детето, по всяко дело, по което се засягат права и интереси 
на дете. 

 
    ІІІ. Препоръчва на съдиите от РС –Асеновград, съобразно 
разпоредбата на чл. 15, ал.1 от ЗЗДт,  да изслушват децата, навършили 
10 години, в присъствие на социален работник от дирекция «Социално 
подпомагане» по настоящия адрес на детето.  

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

следва да се изпълнят в срок от един месец, считано от датата на връчване на 
настоящия Акт за резултатите от извършената проверка. 

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

Районен съд –Асеновград да уведоми Главния инспектор на Инспектората към 
ВСС за изпълнение на препоръките. 
 
        След приключване на тематичните проверки и обобщаване на всички 
извършени констатации  по тях, на основание чл.54, ал.1, т.7 ЗСВ да се 
изпрати сигнал до Министерство на правосъдието за обсъждане на 
законодателна промяна  в разпоредбата на чл.130, ал.3 от Семейния кодекс, 
касаеща режима на разрешение на действията  « теглене на суми от детски 
влог»  и по-конкретно – определяне на минимален праг при запазване на 
компетентността на районния съд по настоящ адрес на малолетния или 
непълнолетния или промяна на компетентния орган от районен съд на 
дирекция «Социално подпомагане» по настоящ адрес на малолетното или 
непълнолетното лице.   
        

На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 
изпрати на председателя на Районен съд –Асеновград , който да запознае с него 
съдиите и съдебните служители в Районен съд –Асеновград. 

 
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, копие от Акта да се изпрати на   

Висшия съдебен съвет.  
                                        
                     
                     
                                      ИНСПЕКТОР:                                                       
                                                                         МИЛКА ИТОВА    


