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Плановата тематична проверка в РАЙОНЕН СЪД – НЕСЕБЪР е 
извършена в изпълнение на Заповед № ТП-01-35/29.08.2011г. 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 12.09.2011г. – 15.09.2011г. 
от инспектор МИЛКА ВАРНОВА – ИТОВА и експерт ДИАНА ИВАНОВА. 

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. и 2011г.  

В Районен съд – Несебър има 5 съдии по щат, от които 4 са заети: съдия 
Йорданка Майска – Иванова - председател на РС-Несебър, съдия Нина 
Моллова – Белчева, съдия Мария Маркова – Берберова и съдия Атанаска 
Атанасова. За проверявания период, предвид незаетата щатна длъжност 
„съдия”, както и поради ползван отпуск по майчинско от съдия Моллова, са 
били командировани двама съдии - съдия Мариела Иванова от РС-Карнобат и 
съдия Таня Спасова от РС-Петрич. Съдия Спасова в момента е командирована 
със заповед на председателя на ВКС за 1 година, считано от 07.04.2011г. В 
съда няма обособени гражданско и наказателно отделения и всички дела, 
включително гражданските дела по общия исков ред и частните гр. дела, 
предмет на настоящата тематична проверка, се разпределят между съдиите.  

 
За целта на проверката e изискана и предоставена справка за делата по 

темата, за периода 01.01.2010г. – 30.06.2011г., видно от която и от 
констатираното в хода на проверката, данните за делата, приключващи с 
разрешение от районния съд по чл.130, ал.3 и ал.4 от СК, охранителни и 
искови производства по СК, са както следва: 

  
 Дела, приключващи с разрешение от РС – Несебър за 

проверявания период са: 
 
      за 2010г.  за 2011г./м.І-VІ/ 
   - по чл.6, ал.2 СК       -           - 
   - по чл.26, изр.2 СК       -             - 
   - по чл.130, ал.3 и 4 СК                   28 бр.                  14 бр. 
   - по чл.127, ал.1 СК -                           -                                 1 бр. 
       /утвърждаване на родителско  
       споразумение/ 
           
 За същия период  в РС - Несебър  няма образувани дела, 

приключени с определение по чл.126, ал.2 и чл.163, ал.2 от СК. 
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 Исковите производства в РС - Несебър за 01.01.2010г. – 

30.06.2011г., включително изменение на мерки при промяна в 
обстоятелствата, са както следват: 

                                                             2010г.            за 2011г./м.І-VІ/ 
 
 - по чл.49 СК                                      20 бр.                          4 бр. 
 - по чл.50 СК                                      23 бр.                         11 бр. 
 - по чл.59, ал.9 СК                                -                                 - 
 - по чл.123, ал.2 СК                              -                                 1 бр. 
 - по чл.124, ал.3 СК                              -                                 - 
 - по чл.127, ал.2 СК                             2 бр.                           3 бр. 
 - по чл.127а, ал.2 СК                            -                                  - 
     /след 21.12.2010г до 30.05.2011г/ 
 - по чл.128, ал.1 СК                               -                                  - 
 - по чл.133 вр.чл.131 и чл.132,             -                                 1 бр. 
      чл.135, ал.1 и ал.2 СК 
 - по чл.143,ал.2, чл.143,ал.4                 4 бр.                           7 бр. 
      и чл.150 СК.                                       
 
Бяха изискани и проверени всички граждански дела, съобразно темата на 

проверката, при което бе констатирано следното: 
 
 Дела, образувани по молби с правно основание чл. 130, ал.3 СК: 
 
 Разрешение за теглене от детски влог 
Делата се образуват като частни граждански дела, в деня на постъпване 

на молбата по чл.130, ал.3 СК в съда и се разпределят по дежурство. Всички 
съдии в РС-Несебър са разглеждали дела, образувани по реда на СК – предмет 
на настоящата проверка. 

В хода на проверката бе констатирано, че по делата образувани след 
м.юли 2010г., по разпореждане на съда е изисквано становище на 
компетентната дирекция „Социално подпомагане”, която е уведомявана чрез 
съобщение. След представяне становището на ДСП с обосноваване интереса 
на детето, съдът се е произнасял с определение. Становищата са изготвени 
подробно, с оглед защита интересите на детето и са изпращани своевременно.  

По образуваните частни граждански дела по чл.130, ал.3 СК е определяна 
и събирана държавна такса в размер на 25 лв., съгласно чл.16 от Тарифата за 
държавните такси, събирани от съдилищата по Гражданския процесуален 
кодекс, приета с Постановление № 38 на Министерския съвет от 27 февруари 
2008г. (Обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г.) За издаденото съдебно удостоверение 
по проверените дела се намира документ, удостоверяващ таксуването му, за 
платена такса в размер на 5.00 лева, съобразно чл.23,т.1 от цитираната Тарифа.  

Констатациите по проверените дела са следните: 
Гр.д. №624/2011г., образувано на 27.06.2011г., в дена на постъпване на 

молбата от родител на малолетно дете, за разрешение да бъде изтеглена сума в 
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посочен размер от детския влог. С разпореждане от 27.06.2011г. съдията е 
наредил да се изпрати препис от молбата на ДСП-Поморие за изготвяне на 
становище в 7- дневен срок. Становище от дирекцията е постъпило по делото 
на 18.07.2011г. и с определение в з.з. от 20.07.2011г. е дадено разрешението, 
като е съобразено становището на ДСП, съдържащо обосновката на 
необходимостта от тегленe на сумата в интерес на детето. По делото са 
събрани държавни такси в размер на 25.00лв. при образуването му и 5.00 лв. за 
издаденото съдебно удостоверение, съгласно Тарифата за държавните такси, 
събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс. 

 
Гр.д. №429/2011г., образувано на 19.05.2011г., в дена на постъпване на 

молбата от родител на непълнолетно дете, за разрешение да бъде изтеглена 
сума от детския влог. С разпореждане съдът е указал молбата да се подпише 
от пълнолетното дете и да се изиска становище от ДСП-Поморие, съобразно 
изискването по чл. 15,ал.6 ЗЗДт. Разпореждането е изпълнено и становището 
на ДСП-Поморие е представено по делото на 15.06.2011г. Обосновката на 
интереса на детето се съдържа в изготвеното от ДСП-Поморие становище, 
което е възприето от съда. С определение в з.з. от 17.06.2011г. съдът е 
разрешил теглене на исканата сума. По делото се съдържа документ за 
платена държавна такса в размер на 30.00лв. – 25 лв. при образуване на делото 
и 5.00 лв. за издаденото по искане на молителя съдебно удостоверение. 

 
Гр.д. №428/2011г., образувано на 19.05.2011г. по молба от двамата 

родители на малолетно дете, за разрешение за теглене на сума от детския влог.  
С разпореждане от з.з. на 19.05.2011г. съдията е наредил препис от 

молбата да се изпрати на ДСП – Поморие за представяне на становище, 
съгласно чл.15, ал.6 ЗЗД. Становището е представено по делото на 
02.06.2011г. и с определение в з.з. от 03.06.2011г. съдът разрешава теглене на 
посочената сума, като интересът на детето е обоснован съобразно 
становището на ДСП-Поморие. По делото се съдържа документ за платена 
държавна такса в размер на 30.00лв. – 25 лв. при образуване на делото и 5.00 
лв. за издаденото по искане на молителите съдебно удостоверение. 

 
Гр.д.№364/2011г., образувано на 05.05.2011г. по молба от същия ден, с 

искане разрешение от съда за теглена на сума от детския влог. По 
разпореждане на съда, препис от молбата е изпратена за становище и получена 
от ДСП - Поморие на 10.05.2011г. Становище по делото, с оглед защита 
интереса на малолетното дете, е представено на 20.05.2011г. и с определение в 
з.з. от 25.05.2011г. съдът разрешава теглене на посочената сума. По делото се 
съдържа документ за платена държавна такса в размер на 30.00 лв. – 25.00 лв. 
при образуване на делото и 5.00 лв. за издаване на исканото съдебно 
удостоверение. 

 
Гр.д. №350/2011г., образувано на 28.02.2011г. по молба от родител на 

малолетно дете за разрешение за теглене на сума от детския влог. По 
разпореждане на съда е изпратен препис от молбата на ДСП-Поморие за 
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становище. Становището е изготвено своевременно и представено по делото 
на 28.03.2011г. С определение в з.з. от 28.03.2011г. съдът, съобразявайки 
сочените от дирекцията мотиви в интерес на детето, разрешава теглене на 
сумата от детския влог. По делото се съдържа документ за платена държавна 
такса в размер на 25.00 лв. при образуване на делото и 5.00 лв. за издаване на 
исканото съдебно удостоверение, съобразно Тарифата за държавните такси, 
събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс. 

 
Гр.д. №177/2011г., образувано на 8.02.2011г. по молба от родител на 

малолетно дете, за разрешение за теглене от детски влог. По разпореждане на 
съда е изпратено съобщение до ДСП-Поморие за становище, съгласно чл.15, 
ал.6 ЗЗД, с приложен препис от молбата. Становището от ДСП-Поморие е 
изготвено своевременно и представено по делото на 28.03.2011г. С 
определение в з.з. от същата дата – 28.03.2011г. съдът разрешава теглене на 
сочената сума, в интерес на детето, съобразно мотивите в становището. По 
делото се съдържа документ за платена държавна такса в размер на 25.00 лв. 
при образуване на делото и 5.00 лв. за издаване на исканото съдебно 
удостоверение. 

 
Същото бе констатирано и при проверката на гр. дело № 157/2011г., гр. 

дело № 100/2011г., гр. дело № 10/2011г., гр. дело № 1236/2010г., гр. дело № 
208/2010г., гр.дело № 1081/2010г. Съдът с разпореждане в деня на постъпване 
на молбата по чл. 130,ал.3 СК за разрешение теглене от детски влог, е указвал 
да се изпрати препис на компетентната ДСП за становище и след представяне 
на становището, обосноваващо нуждите на детето, съдът се е произнасял 
своевременно с определение в закрито заседание. Събраните държавни такси 
са според чл.16 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по 
Гражданския процесуален кодекс - 25.00 лв. при образуване на делото и 5.00 
лв. за издаване на исканото съдебно удостоверение. 

 
По проверените дела, образувани през 2010г. по молби с правно 

основание чл. 130,ал.3 СК - гр.дело № 1052/2010г., гр.дело № 924/2010г., 
гр.дело № 637/2010г., съдът в закрито заседание същия или на следващия ден, 
след постъпването им, е разгледал молбите и е постановил определение, с 
което разрешава теглене на исканата сума. Компетентната ДСП по настоящия 
адрес на детето не е била уведомявана, социални доклади или становища, 
според чл. 15,ал.6 от ЗЗДт, не са били изисквани и не са представени по 
делата. Държавните такси, събрани при образуване на делата са в размер на 
25.00 лв., както и в размер на 5.00 лв. за издаване на искано удостоверение. 

 
По гр. дело № 162/2010г. бе констатирано следното: Делото е образувано 

на 22.02.2010г. по постъпила от родители на малолетно дете молба с искане 
съдът да разреши тегленето на сума в размер на 60 000 лв. за лечение на 
детето. По делото са приложени и медицински документи. Съдът не е 
уведомил компетентната ДСП, с оглед защита интересите на детето. По 
делото не се съдържа становище или доклад от ДСП. Резолюцията на съда от 
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същата дата, поставена ръкописно върху молбата е „Разрешавам”. Въз основа 
на разрешителната резолюция е издадено съдебно удостоверение, получено от 
молителя на 23.02.2010г. Държавните такси, събрани по делото са в размер на 
30.00 лв. – 25.00 при образуване на делото и 5.00 лв. за издаденото съдебно 
удостоверение. 

 
Гр.дело № 160/2010г., образувано на 22.02.2010г. по молба за 

разрешение за теглене от детски влог, като не се посочва размера на сумата и 
не се обосновава молбата, а е вписано само „…нужна за обучение”. 
Компетентната ДСП не е уведомена, съобразно изискването по чл. 15,ал.6 
ЗЗДт, с оглед защита интересите на детето. По делото не се съдържа 
становище или доклад от ДСП. Резолюцията на съда от същата дата – 
22.02.2010г., поставена ръкописно върху молбата, е „Разрешавам. Да се издаде 
исканото удостоверение”. Въз основа на разрешителната резолюция е 
издадено съдебно удостоверение за сумата 2023.43 лв. Държавните такси, 
събрани по делото са в размер на 30.00 лв. – 25.00 при образуване на делото и 
5.00 лв. за издаденото съдебно удостоверение. 

 
Проверката констатира същите пропуски и по гр. дело № 177/2010г., гр. 

дело № 106/2010г., гр. дело № 83/2010г., гр.дело № 78/2010г., гр.дело № 
54/2010г., гр.дело № 24/2010г. Молбата по чл. 130,ал.3 СК е разглеждана в з.з. 
в деня на постъпването й или на следващия ден и съдът с ръкописна 
резолюция върху молбата е разрешавал теглене от детски влог на сочената 
сума. Молителят се е снабдявал с исканото съдебно удостоверение, като 
събираните държавни такси са в размер на 25.00 лв. при образуване на делото 
и 5.00 лв. за издаване на съдебното удостоверение. 

В разговор с ръководството на съда бе установено, че тази практика е 
прилагана в РС-Несебър до средата на 2010г., когато на общо събрание на 
районните съдии е взето решение съдът да се произнася с определение, като 
преди това във всички случаи уведомява компетентната ДСП по настоящия 
адрес на детето и изисква становище, с оглед защита на неговите нужди и 
интереси и спазване разпоредбата на чл. 15 от Закона за закрила на детето. 

В хода на проверката бе констатирано, че по частните гр.дела, 
образувани втората половина на 2010г. и през 2011г., действително са 
спазвани разпоредбите на ЗЗДт - съдът е уведомявал компетентната ДСП по 
настоящ адрес на непълнолетното или малолетно дете чрез изпращане на 
съобщение с приложен препис от подадената молба по чл. 130,ал.3 СК, с 
указание да представи становище в 7 - дневен срок. След представяне на 
становището, обосноваващо интереса на детето, съдът се е произнасял 
своевременно с определение.  

 
 Разрешение за продажба на недвижим имот 

          
Гр.дело №161/2011г., образувано по молба от 22.02.2010г. за разрешение 

продажбата на недвижим имот. По разпореждане на съда в з.з. от 22.02.2010г. 
копие от молбата е изпратена на ДСП-Поморие за становище. На 23.02.2010г. 
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по делото е депозирано становище на компетентната ДСП и с определение от 
25.02.2010г. съдът е разрешил продажбата на недвижимия имот. Събраната 
държавна такса при образуване на делото е в размер на 25.00лв. 

 
Гр. дело №1346/2010г., образувано на 10.12.2010г. по молба, постъпила 

на същата дата, с искане по чл.130, ал.3 СК за извършване на разпоредителни 
действия с недвижим имот- продажба на идеални части от наследствени ниви 
и лозе. С разпореждане от 10.12.2010г. на молителя са дадени указания да 
представи доказателства за собственост на недвижимите имоти, както и  да се 
изиска становище от ДСП. Съобщението е връчено на ДСП-Поморие същия 
ден - 10.12.2010 г. На 10.01.2011г. по делото е постъпила молба от 
молителката, с която се отказва от искането съдът да разреши разпореждане с 
недвижимите имоти и с определение в з.з. от 10.01.2011г. съдът на основание 
чл. 233 ГПК е прекратил производството по делото. 

 
Гр.дело №475/2010г., образувано на 23.04.2010г. по молба с искане за 

разрешение за продажба на недвижим имот в курортен комплекс „Слънчев 
бряг”.  С разпореждане от 23.04.2010г. съдът е наредил да се изиска становище 
от ДСП, на която да се връчи препис от молбата. Становище от ДСП-Поморие 
е депозирано по делото на 26.04.2010г. и съдът се е произнесъл с определение 
в з.з. на 27.04.2010г. Събраната държавна такса при образуване на делото е в 
размер на 25.00 лв. 

          
Гр. дело №1288/2010г., образувано на 29.11.2010г. по молба, постъпила 

на същата дата, с искане по чл.130, ал.3 СК за извършване на разпореждане с 
недвижим имот- продажба на земеделски земи в с.Лоза. По разпореждане на 
съда, на 03.12.2010г. е получен препис от молбата на ДСП за становище. На 
22.12.2010г. по делото е депозирано становище на ДСП-Поморие и с 
определение от 03.01.2011г. съдът е разрешил продажбата на недвижимия 
имот. 

 
 Разрешение за продажба на моторно превозно средство 
 
Гр. дело №93/2011г., образувано по молба от 01.02.2011г. за разрешение 

продажбата на лек автомобил. С определение от 24.02.2011г. съдът е разрешил 
продажбата на лекия автомобил. Становище на компетентната ДСП по 
местоживеенето на детето е изискано по разпореждане на съда в з.з. на 
01.02.2011г. и представено по делото на 23.02.2011г., според чл. 15,ал.6 от 
ЗЗДт. Събрана е държавна такса в размер на 25.00 лв. при образуване на 
делото и 2.00 лв. за заверен препис от постановеното определение. 

 
Гр. дело №82/2011г., образувано по молба от 27.01.2011г. за разрешение 

продажбата на товарен автомобил. По разпореждане на съда от 27.01.2011г. 
препис от молбата е изпратена на ДСП-Поморие за становище. На 23.02.2011г. 
по делото е депозирано становището на дирекцията, съгласно чл. 15, ал.6 от 
ЗЗДт и с определение от 23.02.2011г. съдът е разрешил продажбата на 
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товарния автомобил. Събраната държавна такса е в размер на 25.00лв. при 
образуване на делото, както и 2.00 лв. за издадения заверен препис от 
определението.  

 
Гр.дело №1199/2010г., образувано по молба от 25.10.2010г. за 

разрешение продажбата на лек автомобил. Платена е държавна такса в размер 
на 25лв. По разпореждане на съда в з.з. на 25.10.2010г., препис от молбата е 
изпратена за становище на ДСП-Поморие.  На 09.11.2010г. становището от 
компетентната ДСП е изпратено по факса и на 11.11.2010г. е получено и 
приложено по делото писмо със становище, обосноваващо нуждите на детето, 
според чл. 15,ал.6 ЗЗДт. С определение от 10.11.2010г. съдът е разрешил 
продажбата на лекия автомобил. Събрана е държавна такса в размер на 2.00 
лв. за издадения заверен препис от определението на съда. 

 
Гр. дело №1374/2010г., образувано по молба от 10.12.2010г. за 

разрешение продажбата на лек автомобил „Ауди”. По разпореждане на съда е 
изискано становище на ДСП-Поморие и същото е депозирано по делото на 
22.12.2010г., според чл. 15,ал.6 от ЗЗДт.  С определение от 23.12.2010г. съдът е 
разрешил продажбата на лекия автомобил. Събрана е държавна такса в размер 
на 25.00 лв. при образуване на делото. 

 
Проверени бяха и гр.дело № 661/2010г., образувано на 13.05.2010г. и 

гр.дело 400/2010г., образувано на 13.04.2010г. по подадени молби с искане за 
назначаване на особен представител на малолетно лице за извършване на 
сделки с недвижим имот. По делата са събрани държавни такси - по 25.00 лв. 
Съдът не е уведомил ДСП за представяне на становище, според чл. 15,ал.6 
ЗЗДт. С определение, постановено по делата съответно на 14.05.2010г. и на 
14.04.2010г. съдът е назначил особен представител на малолетните деца. 

 
 
    При проверката на исковите производства в РС-Несебър за 2010г., 

включително изменение на мерките във връзка с упражняването на 
родителските права при промяна в обстоятелствата, се установи 
следното: 

 
 По чл.49   СК: 
 
Гр.дело №200/2010г., образувано на 26.02.2010г. по искова молба по 

чл.49, ал.1 СК. От брака, чието прекратяване се иска, е родено едно дете –на 
22.05.2003г. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 01.03.2010г. препис от 
исковата молба е изпратена на ответника за отговор в едномесечен срок. На 
14.04.2010г. по делото е депозиран отговор от ответника и с определение по 
чл.140 ГПК от з.з. на 26.04.2010г., съдът се е разпоредил да се призове ДСП - 
Поморие за насроченото открито съдебно заседание на 12.05.2010г. 
Призовката е изпратена на ДСП – Поморие на 04.05.2010г. и получена от 
дирекцията на 12.05.2010г. В насроченото с.з. на 12.05.2010г. не е даден ход на 
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делото, тъй като ДСП не е представила становище и не е била редовно 
призована. Делото е отложено за 21.05.2010г., за която дата не е изпращана 
призовка на ДСП-Поморие. Становище или социален доклад от компетентната 
ДСП не се съдържа по делото. Впоследствие, страните са се споразумели и от 
развод по чл. 49 СК са преминали към развод по взаимно съгласие - чл. 50 СК, 
представили са споразумение по чл. 51 СК и в о.с.з. на 25.05.2010г. е 
приключило съдебното дирене. Решението за прекратяване на брака по 
взаимно съгласие е постановено на 26.05.2010г.    

 
Гр.дело  №82/2010г., образувано на 02.02.2010г. по искова молба от 

същата дата за развод по чл.49 СК. От брака, чието прекратяване се иска, има 
едно дете, родено на 20.12.1997г. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 
04.02.2010г. препис от исковата молба с приложенията са изпратени на 
ответника за отговор. В срока по чл.131 ГПК ответникът представя писмен 
отговор по делото и с определение от 19.04.2010г. по чл.140 ГПК съдът 
насрочва делото в о.с.з. за 15.07.2010г. По делото е депозирана молба от 
страните за прекратяване на брака по взаимно съгласие, на основание чл. 50 
СК, с приложено споразумение по чл. 51 СК. Изпратена е призовка до ДСП-
Поморие за насроченото открито с.з. на 15.07.2010г. Дирекцията е изготвила 
социален доклад, депозиран по делото на 14.07.2010г. В проведеното на 
15.07.2010г. съдебно заседание е приключило съдебното дирене и с решение 
от 02.08.2010г. съдът е прекратил брака по взаимно съгласие на страните. 

 
Гр.дело  №760/2010г., образувано по искова молба за развод по чл.49 

СК. Компетентната ДСП-Поморие е уведомена с призовка за насроченото 
съдебно заседание. След направената консултация с дирекцията относно 
интересите на детето, страните са се отказали от иска и в последствие по тяхна 
молба съдът с определение е прекратил производството по делото. 

 
Гр.дело  №1383/2010г., образувано на 23.12.2010г. по искова молба от 

същата дата за развод по чл.49 СК. От брака, чието прекратяване се иска, има 
две малолетни деца. След отстраняване на нередовностите, съобразно 
първоначалното разпореждането на съда за оставяне исковата молба без 
движение, с разпореждане по чл. 131 ГПК от 11.02.2011г. препис от исковата 
молба с приложенията са изпратени на ответника за отговор. По направеното 
искане за определяне на привременни мерки от съда, с разпореждането от 
11.02.2011г. съдът е насрочил делото по това производство за 24.02.2011г. и е 
наредил  да се призове ДСП. Съдебното заседание на 24.02.2011г. е проведено 
и с определение на съда от 25.02.2011г. са определени привременни мерки за 
упражняване на родителски права по отношение на малолетните деца. С 
определение по чл. 140 ГПК от 22.03.2011г., с което е насрочено съдебното 
заседание по делото, съдът е наредил да се изпрати препис от исковата молба с 
приложенията на ДСП-Поморие за представяне на становище според чл. 15 
ЗЗДт. Становище по делото е депозирано от ДСП-Поморие на 11.04.2011г. и с 
решение от 27.04.2011г. съдът е прекратил брака на основание чл. 49 СК. 
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 По чл.50   СК: 
 
Гр.дело №323/2010г., образувано на 12.04.2011г. по молба за 

прекратяване на брака по взаимно съгласие, на основание чл. 50 СК, подадена 
същия ден. По делото се съдържа протокол за случаен избор на съдията-
докладчик. Към молбата е приложено споразумение по чл. 51 СК, ведно със 
споразумение за упражняване на родителските права на непълнолетните деца. 
С определение по чл. 140 ГПК от 13.04.2011г. е разпоредено да се призове 
ДСП-Поморие, на която да се връчи препис от молбата и доказателствата за 
изготвяне на социален доклад. Дирекцията е призована за о.с.з. с нарочна 
призовка, връчена на 18.04.2011г. По делото е представено становище от 
ДСП-Поморие на 28.04.2011г. В с.з. на 28.04.2011г. молителите са се явили 
лично и съдебното дирене е приключило. Решението е постановено на 
03.05.2011г. Прави впечатление доброто взаимодействие между ДСП-Поморие 
и РС-Несебър, тъй като с цел бързо и ефективно правораздаване в интерес на 
децата, становището на ДСП е изпратено първоначално по факса на 
28.04.2011г., а по-късно е получено с официално писмо по пощата – на 
02.05.2011г.   

Гр.дело №575/2011г., образувано на 20.06.2011г. по молба за 
прекратяване на брака по взаимно съгласие, на основание чл. 50 СК, подадена 
същия ден. По делото се съдържа протокол за случаен избор на съдията-
докладчик. Към молбата е приложено споразумение по чл. 51 СК. С 
определение по чл. 140 ГПК от 22.06.2011г. е  разпоредено да се призове ДСП-
Поморие, на която да се връчи препис от молбата и доказателствата за 
изготвяне на социален доклад. Дирекцията е призована за о.с.з. с нарочна 
призовка. По делото е представен социален доклад на 18.06.2011г. Решението 
е постановено на 19.07.2011г. 

 
Гр.дело №1121/2010г. образувано на 05.10.2010г. по молба за 

прекратяване на брака по взаимно съгласие, на основание чл. 50 СК, подадена 
същия ден. По делото се съдържа протокол за случаен избор на съдията-
докладчик, от който е видно, че делото е разпределено същия ден – 
05.10.2010г. С определение по чл. 140 ГПК от 06.10.2010г. е  наредено да се 
призове ДСП-Поморие, на която да се връчи препис от молбата и 
доказателствата за изготвяне на социален доклад. Дирекцията е призована за 
о.с.з. с нарочна призовка. Становището на ДСП е изпратено първоначално по 
факса на 02.11.2010г. и по-късно е получено с официално писмо по пощата – 
на 04.11.2010г. и съхранено по делото.  Решението, с което бракът се 
прекратява по взаимно съгласие, е постановено на 17.11.2010г. 

 
Гр.дело № 349/2011г., образувано на 21.04.2011г. по молба за 

прекратяване на брака по взаимно съгласие, на основание чл. 50 СК, подадена 
същия ден. По делото се съдържа протокол за случаен избор на съдията-
докладчик, от който е видно, че делото е разпределено същия ден – 
21.04.2011г. С определение по чл. 140 ГПК от 12.05.2011г. е  указано да се 
призове ДСП-Поморие, на която да се връчи препис от молбата и 
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доказателствата за изготвяне на становище. Дирекцията е призована с нарочна 
призовка за насроченото на 02.06.2011г. открито съдебно заседание. 
Становището на ДСП е представено по делото на 28.05.2011г. Решението, с 
което бракът се прекратява по взаимно съгласие, е постановено на 04.06.2011г. 

 
Гр.дело № 658/2011г., образувано на 30.06.2011г. по молба за 

прекратяване на брака по взаимно съгласие, на основание чл. 50 СК, подадена 
същия ден. По делото е приложен протокол за случаен избор на съдията-
докладчик. С определение по чл. 140 ГПК от 04.07.2011г. е наредено да се 
призове ДСП-Поморие, на която да се връчи препис от молбата с приложените 
доказателства за изготвяне на становище. Дирекцията е призована с нарочна 
призовка за насроченото на 28.07.2011г. открито съдебно заседание. 
Становището на ДСП е представено по делото на 18.07.2011г. Решението, с 
което бракът се прекратява по взаимно съгласие, е постановено на 03.08.2011г. 

 
Гр.дело № 658/2011г., образувано на 30.06.2011г. по молба за 

прекратяване на брака по взаимно съгласие, на основание чл. 50 СК, подадена 
същия ден. По делото е приложен протокол за случаен избор на съдията-
докладчик. С определение по чл. 140 ГПК от 04.07.2011г. е наредено да се 
призове ДСП-Поморие, на която да се връчи препис от молбата с приложените 
доказателства за изготвяне на становище. Дирекцията е призована с нарочна 
призовка за насроченото на 28.07.2011г. открито съдебно заседание. 
Становището на ДСП е представено по делото на 18.07.2011г. Решението, с 
което бракът се прекратява по взаимно съгласие, е постановено на 03.08.2011г. 

 
 По чл. 123 СК: 
 
Гр.дело №257/2011г., образувано на 21.03.2011г. по искова молба с 

правно основание чл.123, ал.2 СК, постъпила на същата дата. По делото се 
съдържа протокол за случаен избор на съдията-докладчик, извършен в деня на 
постъпване на исковата молба в съда. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 
22.03.2011г., препис от исковата молба с доказателствата са изпратени на 
ответника за отговор. Следва процедура по призоваване на ответника – в о.с.з. 
на 23.06.2011г. съдът е назначил особен представител на ответника и с ново 
разпореждане по чл. 131 ГПК е наредил препис от молбата с доказателствата 
да се изпратят на особения представител за отговор. С определение от 
22.07.2011г. е разпоредено да се изпрати препис от исковата молба и  отговора 
от назначения особен представител на ДСП-Поморие. На 03.08.2011г. по 
делото постъпва молба от ДСП-Поморие, с която дирекцията уведомява съда, 
че поради краткото време не е могла да изготви становището. С определение 
от 05.08.2011г., въпреки редовната процедура по призоваване на страните, не е 
даден ход на делото и същото е отложено за 12.08.2011г., тъй като не е било 
представено становище от ДСП-Поморие. Социалният доклад е постъпил по 
делото на 11.08.2011г. и в о.с.з. на 12.08.2011г. е приключило съдебното 
дирене. Решението е постановено на 12.08.2011г. 
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Гр.дело № 277/2011г., образувано на 24.03.2011г. по иск за издръжка.  С 
определение по чл. 140 ГПК от 02.05.2011г. съдът е наредил да се изпрати 
препис от исковата молба на ДСП-Поморие за изготвяне на социален доклад. 
На 17.05.2011г. по делото е постъпил социален доклад от ДСП-Поморие. 
Проведени са две съдебни заседания по доказателствата – на 27.05.2011г. и на 
12.07.2011г., когато е приключило съдебното дирене. Решението е 
постановено на 24.08.2011г. 

Същото бе констатирано и по гр.дело № 614/2011г., гр.дело № 
1291/2010г., образувани по иск за издръжка – съдът с разпореждане в з.з. 
наредил да се изпрати препис от исковата молба за изготвяне на социален 
доклад, съобразно разпоредбата на чл. 15,ал.6 от Закона за закрила на детето. 

 
Гр.дело № 922/2011г., образувано на 16.07.2010г. по искова молба с 

правно основание чл. 127,ал.2 СК. По направеното искане за определяна на 
привременни мерки, относно издръжката на детето и упражняване на 
родителски права, с разпореждане по чл. 131 ГПК от 20.07.2011г. за 
изпращане препис от исковата молба за отговор от ответника, съдът е 
насрочил открито съдебно заседание за 17.08.2011г., за която дата е наредил 
да се призове ДСП-Поморие. Социален доклад е представен по делото на 
17.08.2011г. Видно от протокола от проведеното на 17.08.2011г. съдебно 
заседание, ДСП-Поморие редовно призована, не изпраща представител. В това 
с.з. съдът е изслушал 12-годишното непълнолетно дете без участието на 
социален работник, в нарушение на чл. 15,ал.4 от Закона за закрила на детето. 
С определение от 19.08.2011г., на основание чл. 127,ал.3 СК, съдът е 
определил привременните мерки по отношение на непълнолетното дете. С 
определение по чл. 140 ГПК съдът е насрочил съдебното заседание по 
предявения иск за 09.12.2011г., с цел постигане на споразумение между 
страните относно размера на издръжката и упражняване на родителските 
права. 

 
По гр.дело753/2011г., образувано по иск с правно основание чл. 127,ал.2 

и ал.3 от СК бе констатирано, че съдът се е разпоредил да се призове ДСП-
Поморие за представяне на становище. Своевременно е представено 
становище относно интересите и нуждите на детето, според чл. 127,ал.3 СК и 
чл. 15,ал.6 ЗЗДт. Производството по делото е приключило със спогодба между 
страните, утвърдена от съда. 

 
Гр.дело № 113/2011г., образувано по иска с правно основание чл. 132 СК 

- лишаване от родителски права. По делото е изискан и представен социален 
доклад с цел защита интересите на двете малолетни деца. В съдебното 
производство е участвала и РП-Несебър. В първото по делото съдебно 
заседание съдът не е дал ход на делото, тъй като все още не е бил представен 
социален доклад от ДСП-Поморие. 

По проверените гр.дело № 147/2011г., гр.дело № 125/2011г. са 
представени социални доклади от компетентната дирекция „Социално 
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подпомагане” по настоящия адрес на децата. Производството по делата е 
прекратено поради оттегляне на исковете. 

 
Въз основа на изложените констатации от извършената тематична 

проверка, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ прави 
следните изводи: 

 
От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част на 

настоящия акт е видно, че всички дела са образувани и приключили в 
законоустановените срокове. Делата са образувани и разпределяни в деня на 
постъпване на исковите молби/ молби в съда, без изключение. Към кориците 
на делата, образувани през 2010г. и 2011г. са прикрепени протоколи за избор 
на съдия- докладчик,  при спазване принципа на случайния избор. 

 
От втората половина на 2010г., по решение на общо събрание на съдиите 

от Районен съд – Несебър, по всички граждански дела, образувани на някое от 
основанията в СК, по които се засягат права и законни интереси на малолетни 
и непълнолетни деца съдът е уведомявал компетентната дирекция „Социално 
подпомагане” по настоящия адрес на  децата, за изготвяне на социален доклад 
или становище, съобразно разпоредбата на чл.15, ал.6 от Закона за закрила на 
детето. Мотивите на районните съдии при вземане на решението са свързани с 
обстоятелството, че по почти всички дела социалният доклад е единственият 
независим и безпристрастен източник на обективна информация относно 
фактите и обстоятелствата, които са относими към преценката защитени ли са 
правата и законните интереси на детето за всеки конкретен случай. Особено 
значимо е становището на ДСП в случаите, при които съдът се произнася в 
закрито заседание само въз основа на представените от страните 
доказателства. 

 
По молби по чл.130, ал.3 и ал.4 от СК се образуват частни граждански 

дела, като по всички тях от август 2010г. се изисква становище от ДСП, след 
постъпването на който съдът се произнася с определение в закрито заседание.  

Съобразно чл.16 от Тарифата за държавните такси, които се събират от 
съдилищата по ГПК, съдът е събирал държавна такса по делата в размер на 
25,00лв. за образуване на дело и 5,00лв. за съдебно удостоверение, в случай че 
такова бъде поискано.  

Установи се, че съдът е подготвил и размножил унифицирани молби по 
тези видове дела, с правно основание чл. 130,ал.3 и ал.4 СК, като същите 
образци се съдържат и в интернет-страницата на РС-Несебър. С цел 
улесняване на гражданите са посочени и доказателствата, които е необходимо 
да се приложат към молбата. 

При исковите производства съдът изисква становище/ социален доклад от 
съответната Дирекция „Социално подпомагане” с определението по чл.140 
ГПК.  В случай, че в съответната искова молба е инкорпорирано искане за 
постановяване на привременни мерки, съдът с разпореждането за насрочване 
изисква социален доклад за съдебното заседание по чл.323 ГПК. 
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Малка част от делата, с разпореждане на съда в деня на образуване са 

оставяни без движение за отстраняване на нередовностите в посочения срок. 
Своевременно, след подаване на исковата молба в съда или след отстраняване 
на нередовностите, с разпореждане по чл. 131 ГПК съдът е указвал да се 
изпрати препис от исковата молба с приложенията към нея на ответника за 
отговор.  

След постъпване на отговора от ответника или изтичане на предвидения 
едномесечен срок за отговор, съдът се е произнасял своевременно с 
определение по чл. 140 от ГПК, с което е указвал да се призове ДСП, като 
препис от молбата с приложените доказателства и отговора на ответника да се 
изпратят на дирекцията за изготвяне на социалния доклад. 
        Разпорежданията и определенията на съда са подробни, конкретни и ясни. 

По делата разглеждани по реда на бързото производство бе констатирано, 
че в почти всички случаи се спазват изискванията по чл. 311,ал.1 и ал.2 от 
ГПК. Съдът е извършвал проверка в деня на постъпването на исковите молби 
в съда. Спазван е и триседмичния срок за насрочване на делата – изискване по 
чл. 312,ал.1,т.1 от ГПК, с някои изключения. В повечето случаи решенията са 
постановени в двуседмичен срок, според чл. 316 от ГПК или в едномесечен 
срок (гр.дело № 277/2011г.).  

Установената в Районен съд – Несебър практика по приложението на 
разпоредбите на чл.15, ал.1 и ал.6 ЗЗДт в производствата по делата за развод, 
независимо дали по чл.49 или чл.50 СК, е трайна и категорична. 

Компетентната ДСП - Поморие е представяла подробни социални 
доклади или становища относно интересите на децата преди насроченото 
съдебно заседание. Установено е много добро взаимодействие между РС-
Несебър и ДСП-Поморие: с оглед бързина и ефективност на производството 
становищата са изпращани по факса, а впоследствие са получавани по пощата 
и прилагани към делата и официални писма с приложените становища. 
Социални работници не са присъствали  в откритите съдебни заседания през 
2010г. и 2011г., като по едно от проверените дела, цитирано по-горе, се 
установи неспазване изискването по 15,ал.4 ЗЗДт при изслушване на детето, 
навършило 12 годишна възраст, тъй като в откритото съдебно заседание не е 
присъствал социален работник. 

По почти всички частни граждански дела по чл.130, ал.3 от СК, 
образувани през първата половина на 2010г., не е уведомявана компетентната 
ДСП за представяне на становище, с оглед интересите и нуждите на детето. 
Съдът първоначално се е произнасял с положителна резолюция и е издавано 
съдебно удостоверение. Констатирани бяха случаи, при които друг съдебен 
състав, през същия период, не се произнася с ръкописно разрешение – 
резолюция, а постановява определение в деня на постъпване на молбата в 
съда, но отново без да е уведомена компетентната ДСП и без представено по 
делото становище, обосноваващо интереса на детето. Голяма част от делата по 
чл.130 СК са образувани по искания за теглене на различни по размер суми от 
детски влог, често пъти и за незначителни суми. Това обременява дейността на 
съда с неприсъщи социални функции. В тази връзка би било разумно да се 
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промени законодателството, като се обсъдят възможности за предвидена 
минимална сума, до размера на която да се даде възможност за преценка на 
родителите на детето или разрешенията за теглене на суми от детски влог да 
се дават изцяло от съответната ДСП.  

По образуваните частни граждански дела е определяна и събирана 
държавна такса в размер на 25 лв., съгласно чл.16 от Тарифата за държавните 
такси, събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, приета с 
Постановление № 38 на Министерския съвет от 27 февруари 2008г. (Обн., ДВ, 
бр. 22 от 28.02.2008 г.). По всяко дело е приложена квитанция за платена 
държавна такса в посочения размер. 

При обсъждане на практиката в РС – Несебър, съдиите могат да вземат 
предвид и констатираните по извършените проверки практики в другите 
районни съдилища. Така например в Районен съд – София, Брачна колегия, 
стриктно се прилага императивната разпоредба на чл.15, ал.6 ЗЗДт 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 ЗЗДт. 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 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 ЗЗДт, 
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/. В 
Районен съд – Асеновград, съобразно решение на Общото събрание на 
съдиите от 06.10.2006г., социален доклад със становище от ДСП се изисква по 
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постъпилите искания за издаване на разрешение за разпореждане с имущество 
на малолетни  и непълнолетни лица на стойност над 500 лева. 

   
Съдиите от Районен съд – Несебър заслужават поощрение за 

установената от тях трайна, непротиворечива и правилна практика от 
средата на 2010г. насам по отношение приложение разпоредбите на чл.15 
от Закона за закрила на детето в производствата по СК, в които безспорно 
се засягат права и интереси на децата. По всички проверени дела, ДСП е 
своевременно уведомявана, за изразяване на становище от представител 
на дирекцията или представяне на социален доклад. Правата и интересите 
на децата са съобразявани при постановяване на съдебните актове.  Следва 
да се подчертае установената добра практика, че в производствата по 
делата за развод, независимо дали са по чл.49 (поради разстройство на 
брака) или чл.50 СК (по взаимно съгласие), както и в производствата за 
присъждане на издръжки и изменение на присъдени издръжки на 
малолетни и непълнолетни деца (за разлика от повечето районни 
съдилища, в които бе извършена тематичната проверка) съдът уведомява 
компетентната ДСП за образуваното производство, изисква присъствието 
на представител при разглеждане на делото в о.с.з. или възлага 
изготвянето на социален доклад относно правата и интересите на детето. 

 
Поощрение заслужава и председателя на съда – съдия Йорданка 

Майска- Иванова, която е създала много добра организация на работата по 
образуване и разпределение на делата, предмет на тематичната проверка и 
за отличната координация и взаимодействие на РС-Несебър и ДСП-
Поморие в производствата, образувани по Семейния кодекс, по които се 
прилагат разпоредбите на Закона за закрила на детето. 

  
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: 
 

1.Препоръчва на председателя на РС - Несебър да упражни правомощията 
си по чл.80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на което 
да запознае съдиите с констатациите и изводите на настоящия акт, както 
и да се анализира и обобщи практика на съда по дела, при които са 
засегнати правата и интересите на деца, във връзка с прилагането на 
Закона за закрила на детето; 
 
2.Препоръчва на съдиите от РС – Несебър да продължат установената от 
втората половина на 2010г. насам практика да уведомяват  съответната 
Дирекция «Социално подпомагане» по настоящия адрес на 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; 
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3.Препоръчва на съдиите от РС – Несебър, съобразно разпоредбите на чл. 
15,ал.1 и ал.4 от ЗЗДт, децата навършили 10 години да се изслушват в 
присъствие на социален работник от дирекция «Социално подпомагане» по 
настоящия адрес на детето; 
 
4.Препоръчва на съдиите от РС – Несебър да спазват процесуалните 
срокове, предвидени за дела, разглеждани по реда на бързото производство, 
както и да продължават да постановяват съдебните актове в 
законоустановения срок по чл. 235, ал.5 ГПК. 
 

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 – Несебър своевременно да уведоми Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС за изпълнение на дадените препоръки. 

    
На основание чл.54, ал.1, т.7 ЗСВ се сигнализира 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.54, ал.1, т.7 ЗСВ се сигнализира Министерство на 

правосъдието и Висшия съдебен съвет във връзка с подготвяните изменения в 
Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по Гражданския 
процесуален кодекс,  относно държавните такси, събирани по частните 
граждански дела, образувани по молби за разрешение за теглене на суми от 
детски влог. 

        
На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на председателя на Районен съд - Несебър, който да запознае с него 
съдиите и съдебните служители в Районен съд – Несебър, както и на Окръжен 
съд - Бургас. 

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

Висшия съдебен съвет.                                                                      
                                              
                                                 ИНСПЕКТОР:                                                       
                                                                              МИЛКА ИТОВА    


