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

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 
Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 
следствените отдели към окръжните прокуратури за 2010 г. и Заповед № 
159/24.11.2010 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен съд - Дупница. 

Срок за извършване на проверката от 07.12.2010 г. до 17.12.2010 г. 
Проверката е възложена на инспектор Незабравка Иванова Стоева и 

експерти – Мая Йорданова Михайлова и Николай Ичев Илиев. 
Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Районен съд - Дупница; на 
организацията на образуването и движението на делата, както и 
приключването им в установените срокове; анализ на приключилите дела в 
съдебния орган и констатиране на противоречива практика. 

 
І. Проверка на организацията на административната дейност на 

съда на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
 
1. Щатна осигуреност. 
 
Към момента на извършване на проверката в Районен съд - Дупница, 

съдийският състав включва следните граждански състави: 
 ЛЮДМИЛА ПАНАЙОТОВА - ІІІ състав 
 АНЕТА ИЛИНСКА - ІV състав  
 МАРГАРИТА АЛЕКСИЕВА - VІ състав 
 МИЛЕНА БОГДАНОВА - ІХ състав 
 СВЕТЛАНА БЪЧЕВА - ХІІ състав. 
 
2. Съдебни книги и регистри, водени от съда. Информационно 

обслужване.  
 
В Служба ”Съдебно деловодство” се водят книгите, определени с чл. 

50 на ПАРОАВАС. От 2009г. в Районен съд - Дупница се извършва изцяло 
автоматично управление на делата чрез внедрената деловодна програма - 
САС, като всички деловодни книги и регистри се водят в електронен формат, 
като се разпечатват на определени със заповед на председателя периоди.  

 
3. Случаен  принцип на разпределение на делата. 
 
В Районен съд - Дупница е въведена компютърна програма за 

електронно разпределение на делата, съобразно поредността на постъпването 
им. По делата не са приложени извлечения от архива на системата за 
случайно разпределение на делата, поставяни са само резолюция с дата и 
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подпис. Протоколите за разпределение на делата се подреждат в отделни 
книги за съответната година. 

 
ІІ. Проверка на организацията по образуването, движението и 

приключването на делата на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 
 
Съгласно изготвена от Районен съд - Дупница справка за дейността на 

гражданската колегия несвършените граждански дела към 30.10.2010 г. са, 
както следва: 

 
 

Състав Несвършени 
дела към 

01.01.2010г. 

Постъпили 
дела до 

30.09.2010г. 

Свършени дела до 
30.09.2010г. 

Несвършени дела 
към 

30.09.2010г. 
Людмила 

Панайотова - ІІІ 
състав 

 

166 398 393 171 

Анета Илинска - 
ІV състав 

 

0 0 0 0 

Маргарита 
Алексиева - VІ 

състав 
 

143 392 402 133 

Милена 
Богданова - ІХ 

състав 
 

167 395 407 155 

Светлана Бъчева 
- ХІІ състав. 

 

0 511 454 57 

Общо 476 1696 1656 516 
 
Съгласно изготвена от Районен съд - Дупница справка несвършените 

граждански дела към 02.12.2010 г., образувани до 01.01.2008г., са както 
следва: 

 
 

№ на делото Съдия-докладчик Образувано 
941/1995 Людмила Панайотова 07.07.1995г. 

1202/1995 Милена Богданова 10.10.1995 
943/1996 Людмила Панайотова 19.09.1996 

1057/1996 Милена Богданова 17.10.1996 
753/1998 Светлана Бъчева 15.09.1998 
22/2000 Людмила Панайотова 11.01.2000 

1559/2000 Милена Богданова 27.12.2000 
45/2001 Милена Богданова 16.01.2001 

690/2001 Светлана Бъчева 28.06.2001 
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1258/2001 Маргарита Алексиева 29.11.2001 
1323/2001 Людмила Панайотова 06.12.2001 
1530/2002 Милена Богданова 06.12.2002 
187/2003 Светлана Бъчева 28.02.2003 
639/2003 Маргарита Алексиева 16.06.2003 
759/2003 Людмила Панайотова 08.07.2003 

1169/2003 Людмила Панайотова 19.11.2003 
1143/2004  Маргарита Алексиева 10.09.2004 
1561/2004 Милена Богданова 10.12.2004 
1380/2005 Маргарита Алексиева 11.10.2005 
1543/2005 Милена Богданова 02.11.2005 
1748/2005 Светлана Бъчева 01.12.2005 
863/2006 Маргарита Алексиева 30.05.2006 

1077/2006 Светлана Бъчева 14.07.2006 
1167/2006 Маргарита Алексиева 28.07.2006 
269/2007 Светлана Бъчева 05.03.2007 
437/2007 Маргарита Алексиева 23.04.2007 
636/2007 Маргарита Алексиева 31.05.2007 
672/2007 Людмила Панайотова 13.06.2007 
783/2007 Людмила Панайотова 23.07.2007 

1321/2007 Светлана Бъчева 12.12.2007 
1382/2007 Маргарита Алексиева 19.12.2007 
 
 
На случаен принцип бяха проверени следните дела:  
 

 
ІІІ-ти състав – съдия Людмила Панайотова  

 
Висящи дела, насрочени за 10.12.2010г.  

 
- гр.д.№2383/2010г. – /бързо производство/ Делото е образувано на 
10.09.10г. по искова молба от същата дата. Разпореждане по чл.131 ГПК 
/бланкетно/ – 16.09.10г. /6 дни/. Ответникът е уведомен на 23.09.10г. със 
съобщение от 20.09.10г. Отговор на исковата молба е постъпил на 25.10.10г. 
Определение по чл. 140 ГПК – 02.11.10г. – делото е насрочено за 14.12.10г. 
Съобщения до страните са изпратени на 04.11.10г. Не е спазена 
разпоредбата на чл.312, ал.1 ГПК. 
 
- гр.д.№2410/2010г. – /бързо производство/ Делото е образувано на 
15.09.10г. по искова молба от същата дата. Разпореждане по чл.131 ГПК 
/бланкетно/ – 16.09.10г. Отговор на исковата молба е постъпил на 05.11.10г., 
с който е направено признаване на иска и е изразено желание за постигане на 
спогодба. Не е постановено определение по чл.140 ГПК. Няма 
разпореждане за насрочване на делото. По делото е приложен единствено 
списък на призованите лица, от които е видно, че на страните са 
изпратени съобщения на 19.11.10г. за насрочване на делото в открито 
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съдебно заседание на 14.12.10г. Не е спазена разпоредбата на чл.312, ал.1 
ГПК. 
 
- гр.д.№2411/2010г. – /бързо производство/ Делото е образувано на 
15.09.10г. по искова молба от същата дата. Разпореждане по чл.131 ГПК 
/бланкетно/ – 16.09.10г. Отговор на исковата молба е постъпил на 05.11.10г., 
с който е направено признаване на иска и е изразено желание за постигане на 
спогодба. Не е постановено определение по чл.140 ГПК. Няма 
разпореждане за насрочване на делото. По делото е приложен единствено 
списък на призованите лица, от които е видно, че на страните са 
изпратени съобщения на 19.11.10г. за насрочване на делото в открито 
съдебно заседание на 14.12.10г. Не е спазена разпоредбата на чл.312, ал.1 
ГПК. 
 
- гр.д.№2349/2010г. – /бързо производство/ Делото е образувано на 
07.09.10г. по искова молба от 03.09.10г. Разпореждане по чл.131 ГПК 
/бланкетно/ – 16.09.10г. /9 дни/. Ответникът е уведомен на 04.10.10г. със 
съобщение от 20.09.10г. Отговор на исковата молба е постъпил на 27.10.10г. 
Определение по чл. 140 ГПК – 02.11.10г. – делото е насрочено за 14.12.10г. 
Съобщения до страните са изпратени на 04.11.10г. Не е спазена 
разпоредбата на чл.312, ал.1 ГПК. 
 
 - гр. д. № 1842/2010 г. е образувано на 21.07.2010 г. по искова молба, 
постъпила на 20.07.2010 г. Съдът е сезиран с искова молба по реда на чл. 365 
и сл. от ГПК, но с цена на иска под 25 000,00 лв. Бланкетно разпореждане по 
чл. 131 от ГПК е постановено на 16.09.2010 г. Съобщения изпратени на 
20.09.2010 г. Писмен отговор е постъпил на 22.10.2010 г. От списъка на 
лицата за призоваване се установява, че делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 14.12.2010 г., като липсва определение по чл. 140 от 
ГПК. 
 
 - гр. д. № 2283/2009 г. е образувано на 18.11.2009 г., в деня на постъпване на 
исковата молба. Бланкетно разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 
24.11.2010 г. /6 дни от образуване на делото/. С определение от 13.07.2010 г. е 
предоставена правна помощ на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК на ответника. 
Искане в този смисъл е направено до АК-Дупница. Отговор от 22.07.2010 г. С 
определение от 26.07.2010 г. е назначен процесуален представител, уведомен 
за разпореждането по чл. 131 от ГПК на 09.08.2010 г. Писмен отговор е 
постъпила на 07.09.2010 г. Производството по делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 05.10.2010 г., видно от списъка на лицата за 
призоваване и изпратени съобщения. По делото липсва определение по чл. 
140 от ГПК или друг акт на съда, с който делото е насрочено в съдебно 
заседание.  
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 - гр. д. № 2227/2010 г. /бързо производство/ е образувано на 20.08.2010 г. по 
молба за издръжка, депозирана на 19.08.2010 г. Разпореждане по чл. 131 от 
ГПК е постановено на 16.09.2010 г. Писмен отговор е постъпил на 01.11.2010 
г. С определение от 16.11.2010 г. делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 14.12.2010 г. Делото  не е администрирано съобразно 
сроковете, регламентирани в чл. 311 и сл. от ГПК. 
 
 - гр. д. № 785/2007 г. е образувано на 23.07.2007 г. по искова молба по чл. 34 
от ЗС, постъпила на 23.07.2007 г. Делото е образувано и се движи по реда на 
ГПК /отм./. Първо открито съдебно заседание е проведено на 13.11.2007 г. 
Ход по същество е даден в следващото съдебно заседание от 11.12.2007 г. 
Решение за допускане на делата от 03.01.2008 г. Делото насрочено във втора 
фаза за 20.03.2008 г. Във втора фаза са проведени 6 открити съдебни 
заседания, отлагани за събиране на доказателства и поради нередовно 
уведомяване на страни в процеса. В съдебно заседание от 18.11.2008 г. 
производството по делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „е”,във вр. с 
чл. 283 от ГПК /отм./, поради наличие на преюдициален спор. Определението 
за спиране е обжалвано пред КОС с въззивна частна жалба, постъпила на 
02.04.2009 г., по която на 08.04.2009 г. е образувано в. ч. гр. д. № 268/2009 г. 
на КОС. С определение от 24.06.2009 г. КОС е отменено определението на 
Районен съд-Дупница като незаконосъобразно, след като въззивната 
инстанция е установила фактическо несъответствие между посоченото от 
първоинстанционния съд правно основание за спиране и фактическите 
обстоятелства, с които то е обосновано. Проведени нови 3 открити съдебни 
заседания, в последното от които, проведено на 02.02.2010 г., е даден ход по 
същество. Решение постановено в 1-месечен срок, като е отбелязана дата 
05.03.2006 г. По въззивна жалба срещу решението, на 25.06.2010 г. е 
образувано в. гр. д. № 409/2010 г. Определение по редовността на въззивната 
жалба от 28.06.2010 г., с което делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 21.09.2010 г. С определение от 23.10.2010 г. КОС е констатирал 
очевидната фактическа грешка в решението на РСД и е върнал делото за 
процедурата по чл. 192, ал. 2 от ГПК /отм./. Делото е върнато в Районен съд-
Дупница на 01.11.2010 г. С резолюция върху писмото за връщане, съдът е 
насрочил делото за 14.12.2010 г. 
 
 - гр. д. № 1815/2008 г. - В съдебно заседание от 26.11.2009 г. е даден ход по 
същество. Решение е постановено на 29.12.2009 г. Решението е обжалвано с 
въззивна жалба, постъпила в КОС на 08.06.2010 г., където на същия ден е 
образувано в. гр. д. № 363/2010 г. Делото на въззивната инстанция съдържа 
електронна разпечатка от разпределението на делата на случаен принцип. 
Определение от 13.07.2010 г. /повече от 1 м. след образуване на делото/, с 
което производството по делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
29.09.2010 г. С определение от 29.10.2010 г. производството е прекратено и 
върнато за поправка на очевидна фактическа грешка-чл. 247 от ГПК, след 
което да бъде върнато за произнасяне по същество. Делото е насрочено в 
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открито съдебно заседание за 19.11.2010 г. за ОФГ. По делото на Районен 
съд-Дупница не се установява резолюция или акт на съда, с която 
производството е насрочено. 
 

Спрени дела 
 

- гр. д. № 943/1996 г. е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ 
до приключване на гр. д. № 1057/1996 г. с протоколно определение, 
постановено в съдебно заседание от 20.11.1997 г. Страната, направила 
искането, е представила удостоверение в този смисъл. Върху лист, прикрепен 
с карфица към протокола от проведеното съдебно заседание, е направено 
отбелязване: „до приключване на гр. д. № 1057/1996 г”. Първата справка за 
хода на преюдициалното е направена с разпореждане от дежурен съдия 
Светлана Бъчева, постановено на 02.09.2010 г. - 13 години след спирането. 
Приложена е компютърна разпечатка на преюдициалното дело, от която е 
видно, че то е спряно на 08.04.1998 г. 

 
- адм. д. № 1420/2010 г.  е образувано на 16.06.2010 г. по жалба срещу 
решение на ОбС „ЗГ”, постъпила на 08.06.2010 г. Делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 30.09.2010 г. Производството по делото е 
спряно по взаимно съгласие, на основание чл. 229, ал. 1 от ГПК, с протоколно 
определение от 23.11.2010 г. 
 
- гр.д.№535/2010г. – Делото е образувано на 29.03.10г. по искова молба от 
26.03.10г. с правно основание чл.79 ЗЗД. Разпореждане по чл.131 ГПК 
/бланкетно/ – 31.03.10г. Ответниците са уведомени на 07.04.10г. със 
съобщение от 06.04.10г. Отговор на исковата молба не е постъпил. Не е 
постановено определение по чл.140 ГПК. Няма разпореждане за 
насрочване на делото. По делото са приложени единствено списъци на 
призованите лица, от които е видно, че на страните са изпратени 
съобщения на 14.05.10г. и 19.08.10г. за насрочване на делото в открито 
съдебно заседание на 09.09.10г. и 16.09.10г. По делото не е приложен 
протокол за проведено на 09.09.10г. открито съдебно заседание. Приложен 
е протокол за проведеното на 16.09.10г. открито съдебно заседание, в което 
производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 ГПК за срок 
от шест месеца.  
 
- гр.д.№2534/2009г. – Делото е образувано на 28.12.09г. след разделянето с 
определение от 21.12.09г. на исковете, предявени с искова молба от 23.11.09г. 
Разпореждане по чл.131 ГПК /бланкетно/ – 12.01.10г. Ответникът е уведомен 
на 17.01.10г. със съобщение от 14.01.10г. Отговор на исковата молба е 
постъпил на 16.02.10г. С разпореждане от 18.02.10г. е назначена ССЕ. Не е 
постановено определение по чл.140 ГПК. Няма разпореждане за 
насрочване на делото. По делото е приложен единствено списък на 
призованите лица, от които е видно, че на страните са изпратени 
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съобщения на 19.02.10г. за насрочване на делото в открито съдебно 
заседание на 09.04.10г. Проведено е открито съдебно заседание на 09.04.10г., 
в което делото е отложено за събиране на доказателства. В проведено на 
04.05.10г. открито съдебно заседание производството по делото е спряно на 
основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до приключване на производството по 
гр.д.№2320/2009г. по описа на ДРС. С разпореждане от 10.09.10г. дежурен 
съдия Светлана Бъчева е разпоредила да се извърши справка за движението 
на гр.д.№2320/2009г. по описа на ДРС. Видно от приложена разпечатка от 
деловодната система преюдициалното производство - гр.д.№2320/2009г. по 
описа на ДРС е изпратено по въззивна жалба на 17.08.10г. в КОС.  
 
- гр.д.№120/2010г. – Делото е образувано на 20.01.10г. по искова молба, 
постъпила на 19.01.10г. Разпореждане по чл.131 ГПК /бланкетно/ – 26.02.10г. 
Отговор на исковата молба е постъпил на 06.04.10г. Не е постановено 
определение по чл.140 ГПК. Няма разпореждане за насрочване на делото. 
По делото е приложен единствено списък на призованите лица, от които 
е видно, че на страните са изпратени съобщения на 09.04.10г. за 
насрочване на делото в открито съдебно заседание на 04.05.10г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 04.05.10г., в което исковата молба 
е оставена без движение с дадени указания за уточняване на пасивната 
легитимация по предявените искове. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба на 11.05.10г. Със съобщения от 22.06.10г. на ответниците е 
изпратен препис от постъпилата от ищеца молба-уточнение. Отговор на 
молбата-уточнение е депозиран от процесуалния представител на 
ответниците на 23.07.10г. Няма разпореждане за насрочване на делото.  В 
проведено на 21.05.10г. открито съдебно заседание производството по делото 
е спряно, поради смърт на един от ответниците.  
 
- гр.д.№26/2010г. – Делото е образувано на 11.01.10г. по постъпила на 
08.01.10г. от С „З.” гр. Дупница преписка с вх.№7771/01.06.1992г. С 
определение от 27.01.10г. производството по делото е прекратено, като 
недопустимо. По частна жалба от 02.02.10г. е образувано ч.гр.д.№119/2010г. 
по описа на КОС. С определение от 05.03.10г. КОС е прекратил 
производството по делото и е изпратил жалбата по подсъдност на 
Административен съд гр. Кюстендил. С определение от 29.04.10г., 
постановено по адм.д.№82/2010г. по описа на АСК е отменено определението 
на ДРС и делото е върнато на ДРС за разглеждане по същество. След 
връщане на делото в ДРС не е постановявано разпореждане за 
насрочване на делото. По делото е приложен единствено списък на 
призованите лица, от които е видно, че на страните са изпратени 
съобщения на 14.05.10г. за насрочване на делото в открито съдебно 
заседание на 09.09.10г. По делото не се съдържа протокол за проведено на 
09.09.10г. съдебно заседание. По делото се съдържа и списък на 
призованите лица, от които е видно, че на страните са изпратени 
съобщения на 19.08.10г. за насрочване на делото в открито съдебно 
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заседание на 16.09.10г. В проведено на 16.09.10г. открито съдебно заседание 
производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 ГПК и е 
указано на административния орган, че следва да издаде изричен 
административен акт – решение по чл.14, ал.1 ЗСПЗЗ, в който да аргументира 
отказа си за издаване на търсената административна услуга.  

 
Без движение 
 

- гр.д.№2229/2010г. – Делото е образувано на 20.08.10г. по искова молба от 
същата дата с правно основание чл.34 ЗС. С разпореждане от 16.09.10г. /след 
почти един месец/ производството по делото е оставено без движение. В 
разпореждането не е определен срок за отстраняване на констатираните 
нередовности. Ищците са уведомени на 07.10.10г. и съответно 11.10.10г. със 
съобщения от 04.10.10г.  
 
- гр.д.№2845/2010г. – Делото е образувано на 25.10.10г. по искова молба от 
22.10.10г. с правно основание чл.124, ал.1 ГПК. С разпореждане от 09.11.10г. 
/15 дни/ производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания за вписване на исковата молба. В разпореждането не е определен 
срок за отстраняване на констатираните нередовности. Ищците са 
уведомени на 22.11.10г. и съответно 23.11.10г. със съобщения от 16.11.10г. /7 
дни/. 
 

- гр. д. № 1827/2010 г. - Разпореждане за нередовна искова молба – 
дължима държавна такса, е постановено в 1-м. срок след образуване на 
делото. 

 - гр. д. № 188/2008 г. -  Исковата молба е оставена без движение 
поради неконкретизирана обстоятелствена част и петитум – 1 г. и 3 м. след 
отменителното определение на КОС със същите указания. 

 
 - гр. д. № 2780/2010 г. - Съдът се е произнесъл по редовността на 

исковата молба 10 дни след постъпването й. 
 
 - гр. д. № 3208/2010 г. -  Произнасяне по редовността на исковата 

молба в 6 –дневен срок от образуване на делото. Съставът е констатирал, че 
исковата молба подлежи на вписване съгласно ПВ; дадена възможност за 
вписване. 

 
Заповедни производства 
 

 - ч. гр. д. № 2869/2010 г. е образувано на 26.10.2010 г. по заявление от „В. 
К.„ ООД /в ликвидация/ по чл. 410 от ГПК, постъпило на 25.10.2010 г. Към 
заявлението е приложено извлечение от сметките на дружеството. Заповед за 
изпълнение издадена на 02.11.2010 г. /7 дни след образуване на делото/. 
Върху заповедта за изпълнение е отбелязано издаването на изпълнителен 
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лист и сумата, за която е издаден. Съобщение е изпратено на 04.11.2010 г. и 
длъжникът е уведомен на 12.11.2010 г. 
 
- ч. гр. д. № 3157/2010 г. е образувано на 19.11.2010 г. по заявление от 
физическо лице по чл. 417 от ГПК, основано на запис на заповед и постъпило 
на 19.11.2010 г. Заповед за изпълнение е издадена на 29.11.2010 г. /10 дни 
след образуване на делото/. Направено е отбелязване за издаване на 
изпълнителния лист. 

 
 - ч. гр. д. № 2543/2010 г. е образувано на 05.10.2010 г. по заявление от „В. 
К.-Дупница„ ЕООД по чл. 410 от ГПК, постъпило на 04.10.2010 г. Заповед за 
изпълнение е издадена на 13.10.2010 г. /8 дни след образуването/. Няма 
върнати съобщения, от които да е видно, че длъжникът е уведомен за 
издадената заповед за изпълнение, съответно не е издаден изпълнителен лист. 
ч.гр.д. №1776/2009г. – отбелязана е дата на свършване 30.09.09г. С 
определение №40/18.01.10г. е обезсилена издадената заповед за изпълнение, 
поради смърт на длъжника, производството е прекратено поради 
недопустимото му образуване.  

 
- ч.гр.д. №2006/2009г. – отбелязана е дата на свършване 23.10.09г. С 
определение №41/18.01.10г. е обезсилена издадената заповед за изпълнение, 
поради смърт на длъжника, производството е прекратено поради 
недопустимото му образуване. Делото е образувано на 19.10.09г. по 
постъпило на 16.10.09г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 ГПК. Издадена е заповед за изпълнение на основание чл.410 на 
23.10.09г. Заповедта е издадена при неспазване на тридневния срок, 
регламентиран в чл.411, ал.2 - 7 дни след постъпване на заявлението. 
Съобщение до длъжника за издадената заповед за изпълнение е върнато в 
цялост с отбелязване, че лицето е починало. Видно от удостоверението за 
наследници, представено от заявителя, длъжникът е починал на 30.04.08г., 
т.е. преди подаване на заявлението. С определение от 18.01.10г. е обезсилена 
издадената заповед за изпълнение.  
 
- ч.гр.д. №134/2010г. – отбелязана е дата на свършване 01.02.10г. С 
определение №294/05.03.10г. е обезсилена издадената заповед за изпълнение, 
поради смърт на длъжника, производството е прекратено.  
-  
- ч.гр.д. №966/2010г. – отбелязана е дата на свършване 28.05.10г. С 
определение №1021/04.10.10г. е обезсилена издадената заповед за 
изпълнение, поради смърт на длъжника, производството е прекратено като 
недопустимо образувано.  

 
Производства, минали през инстанционен съдебен контрол 
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 - гр. д. № 843/2008 г. е образувано на 11.06.2008 г. по искова молба по чл. 
200 от КТ, постъпила на 10.06.2008 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК от 
16.06.2008 г., положено върху исковата молба. Съобщение от същата дата. 
Писмен отговор от 10.07.2008 г. Подробно определение по чл. 140 от ГПК, с 
което производството по делото е насрочено в първо открито съдебно 
заседание за 14.10.2008 г. /след 3 месеца/ В съдебно заседание от 25.11.2008 
г. е даден ход по същество. Постановено съдебно решение на 22.12.2008 г. 
Въззивна жалба, постъпила в Районен съд-Дупница на 26.01.2009 г. 
Съобщение с въззивната жалба е изпратено на другата страна на 30.01.2009 г. 
Отговор на въззивната жалба е постъпил на 10.02.2009 г. Делото е изпратено 
на Окръжен съд-Кюстендил на 11.03.2009 г. КОС е образувал гр. д. № 
187/2009 г., който е насрочил първо открито съдебно заседание за 27.04.2009 
г. с подробно определение, постановено на 19.03.2009 г. Решение 
постановено на 06.07.2009 г. 
 
- гр. д. № 1630/2008 г. е образувано на 11.11.2008 г. по искова молба по чл. 
222 от КТ, постъпила на 10.11.2008 г. Първоначално оставена без движение 
исковата молба. Разпореждане по чл. 131 от ГПК, постановено на 29.04.2009 
г. Писмен отговор от 08.06.2009 г. Постановено подробно определение по чл. 
140 от ГПК от 10.06.2009 г., с което производството по делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 15.09.2009 г. Постановено решение на 
04.11.2009 г. съобщения изпратени на 05.11.2009 г. Въззивна жалба е 
постъпила на 17.11.2009 г. Препис от въззивната жалба е изпратен на 
20.11.2009 г. Делото е изпратено на КОС на 12.01.2010 г., където е 
образувано гр. д. № 15/2010 г. С подробно определение от 14.01.2010 г. 
делото е насрочено в открито съдебно заседание за 27.01.2010 г. Решение 
постановено на 25.02.2010 г. 

 
 - гр. д. № 294/2009 г. е образувано на 25.02.2009 г. по искова молба по чл. 86 
от СК, постъпила на 24.02.2009 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК като 
писмена резолюция върху исковата молба, постановено на 05.03.2009 г. 
Съобщение от 13.03.2009 г. Писмен отговор е постъпил на 07.04.2009 г. 
Подробно определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 09.04.2009 г., с 
което делото е насрочено в открито съдебно заседание за 30.04.2009 г. 
Решение по делото е постановено на 19.05.2009 г. Въззивна жалба, съгласно 
отбелязването върху нея, е постъпило на 12.05.2009 г., която дата не 
съответства на постановяване на съдебния акт, тъй като я предхожда. 
Съобщение с указания за отстраняване на нередовности в нея са изпратени на 
05.06.2009 г. Същите са отстранени с молба от 11.06.2009 г. Възражение 
постъпило на 27.05.2009 г. Делото е изпратено на КОС на 14.07.2009 г., 
където е образувано гр. д. № 483/2009 г. С определение от 16.07.2009 г. съдът 
е насрочил делото в открито съдебно заседание за 28.07.2009 г. Проведени са 
четири открити съдебни заседания, като в заседание от 28.10.2009 г. е даден 
ход по същество. Решение е постановено на 05.11.2009 г. /. 
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Изводи за дейността на ІІІ-ти състав – съдия Людмила Панайотова: 
 
 Проверката на редовността на исковите молби е извършвана в 

повечето случаи своевременно. /Изолирани случаи са - гр.д.№2229/2010г. – 1 
м. и гр.д.№2845/2010г. – 15 дни/.  И по двете дела в разпорежданията, с които 
са дадени указания за отстраняване на констатираните нередовности на 
исковата молба, съдът не е определил срок за тяхното отстраняване.  

 Разпорежданията по чл.131 ГПК са бланкетни, разликата между тях 
е единствено вписания ръкописно номер на делото /например - 
гр.д.№2383/2010г., гр.д.№2410/2010г., гр.д.№2411/2010г., гр.д.№2349/2010г./.  

 Разпорежданията по чл.131 ГПК са постановявани в срок до 9 дни. 
Гр.д.№2227/2010г. /бързо производство/ - след повече от 26 дни. 

 Съобщения до страните са изпращани в същия или на следващия ден, 
след постановяване на съдебния акт. Изолирани случаи – 4 -7 дни / 
гр.д.№2383/2010г., гр.д.№2349/2010г. /. 

 По голяма част от делата не са постановявани определения по чл.140 
ГПК / например -  гр.д.№2410/2010г., гр.д.№2411/2010г., гр. д. № 2283/2009г., 
гр.д.№535/2010г./. В по-малка част от делата е постановявано определение по 
чл.140 ГПК.  

 По голям брой дела не са постановявани разпореждания за 
насрочване на делата за разглеждане в открито съдебно заседание. В тези 
случаи, извод за насрочването на делото в открито съдебно заседание, може 
да се направи единствено от приложения по делото списък на призованите 
лица, от които е видно, че на страните са изпратени съобщения за насрочване 
на делото в открито съдебно заседание. /гр.д.№2410/2010г. 
гр.д.№2411/2010г., гр.д.№535/2010г., гр.д.№26/2010г. /.  

●  Най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 
искания на страните за събиране на доказателства.  

 Не е спазвана разпоредбата на чл.312, ал.1 ГПК / гр.д.№2383/2010г. 
гр.д.№2410/2010г. гр.д.№2411/2010г. гр.д.№2349/2010г., гр. д. № 2227/2010 
г./.   

 В изолирани случаи  при спиране на производството по делата на 
основание чл.182, ал.1 б. „г” и „д” от ГПК /отм./ в продължителни периоди от 
време не са извършвани справки за движението на преюдициалното 
производство. / гр. д. № 943/1996 г. - 13 години след спирането на 
производството по делото/. 

 Констатирани са заповедни производства, при които не е спазвана 
разпоредбата на чл.411, ал.2 ГПК. / заповедта за изпълнение е издавана при 
неспазване на тридневния срок/.  

  Средна месечна натовареност на състава  за 2009год.- 50 дела, за 
деветмесечието на 2010г. – 62 дела. 

 Ефективността на дейността на състава/съотношение брой висящи 
дела, брой приключили дела с решение или определение/ 2009 г. е 70,6 %, а 
за деветмесечието на 2010 г. е 65 %.  
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ІV състав – съдия Анета Илинска 
 
Спрени дела 

 
 - гр. д. № 1202/1995 г. е образувано на 10.10.1995 г. по искова молба по чл. 
109 от ЗС, получена на 16.08.1995 г. Резолюция по администриране на 
молбата, с което е оставена без движение, постановена на 18.09.1995 г. С 
печата за образуване делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
01.11.1995 г. В съдебно заседание от 11.12.1995 г. процесуалният 
представител на ответната страна е направил искане за спиране на 
настоящото производство, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, до 
приключване на гр. д. № 1291/1995 г., образувано пред същия съд по иск за 
собственост на същия имот. С протоколно определение на съдия Кьосева от 
11.12.1995 г. производството по делото е спряно, само въз основа на 
направеното изявление на пълномощника. Съдът не е искал доказателства, 
а и сам не е изследвал въпроса за наличието на преюдициалното дело, 
като и въпроса относно неговия предмет. На самозалепващо се листче след 
съдебния протокол е положена резолюция от 21.06.2001 г. /над 5 години след 
спирането/, с която е разпоредено на ищците да представят справка „дали гр. 
д. № 1291/1995 г. е влязло в сила”. От резолюцията не става ясно от кого е 
постановена, тъй като съдържа само подпис. Справка от ищците не 
постъпвала по делото. Нова резолюция от 09.10.2010 г. за нова справка по 
преюдициалното дело и разпореждане за прилагане на копие от решението, 
ако е влязло в сила. Нови справки от 23.05.2006 г., 03.08.2007 г., 10.09.2010 г. 
и 11.11.2010 г. При справката от 03.08.2007 г. е отбелязано, че 
преюдициалното дело е приложено към друго гражданско дело, изпратено на 
30.07.2000 г. на КОС. Последната справка е разпоредена от дежурен съдия 
Светлана Бъчева. Към последната корица на делото са прикрепени съдебни 
актове, от които е видно, че преюдициалното гр. д. № 1291/1995 г. на Районен 
съд-Дупница е приключило още през 2000 г., видно от Решение № 
387/18.07.2000 г. по гр. д. № 1384/1999 г. на Върховния касационен съд. 
Съдиите, администрирали настоящото производство, са разпореждали 
извършването на формални проверки за движението на преюдициалното 
дело, без да е изследвана задълбочено съществуващата фактическа 
обстановка,  поради което същото продължава да бъде спряно 10 години 
след приключване на преюдициалния спор с влязъл в сила съдебен акт. 

 
 - гр. д. № 1561/2004 г. е спряно с протоколно определение, постановено в 
съдебно заседание от 20.06.2006 г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК 
/отм./ до приключване на гр. д. № 1247/1999 г., разпределено на същия 
докладчис. С разпореждане на дежурен съдия Светлана Бъчева от 10.09.2010 
г. е извършена първа справка за хода на преюдициалното дело и приложена 
компютърна разпечатка за хода му. 
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- гр.д.№1530/2002г. – Делото е образувано на 06.12.02г. по искова молба от 
05.12.02г. с правно основание чл.108 ЗС. С разпореждане от 09.12.02г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания за 
вписване на исковата молба и представяне на определени доказателства. С 
разпореждане от 19.12.2002г. делото е насрочено за 03.02.2003г. Проведено е 
открито съдебно заседание на 03.02.03г., в което делото е отложено за 
събиране на доказателства. В проведено на 24.03.03г. открито съдебно 
заседание исковата молба е оставена без движение, с дадени указания за 
предявяване на иска и срещу съпругата на ответника, като необходим другар. 
В изпълнение на дадените указания е депозирана молба на 26.03.03г. С 
определение от 07.04.03г. като необходим другар е конституирана съпругата 
на ответника и делото е насрочено за 09.05.03г. В проведено на 09.05.03г. 
открито съдебно заседание на делото не е даден ход, поради влошено 
здравословно състояние на ответницата. В проведено на 16.06.03г. открито 
съдебно заседание производството по делото е спряно на основание чл.182, 
ал.1, б. „Г” ГПК /отм./ до приключване на производството по 
гр.д.№639/2003г. по описа на ДРС. По частна жалба от 16.06.03г. срещу 
определението за спиране на производството по делото е образувано 
ч.гр.д.№635/2003г. по описа на КОС. С определение от 19.09.03г. КОС е 
потвърдил, постановеното от ДРС определение за спиране. По делото не са 
извършени отбелязвания за извършвани справки за движението на 
преюдициалното производство. След повече от седем години с 
разпореждане от 02.09.10г. дежурен съдия Светлана Бъчева е 
разпоредила да се извърши справка за движението на гр.д.№639/2003г. по 
описа на ДРС. Видно от приложена разпечатка от деловодната система 
преюдициалното производство - гр.д.№639/2003г. по описа на ДРС е 
спряно на 28.11.03г. до приключване на производството по 
гр.д.№187/2003г.  
 

- гр. д. № 86/2006 г. - Исковата молба е оставена без движение 1 м. след 
образуване на делото. По разпореждане за нередовност на исковата молба са 
връчвани три съобщения на – на стр. 6, 8и 9. Съобщенията са изготвени от 
един и същи деловодител Д. Димитров, без резолюции на съдията-докладчик 
по делото. Предходните две съобщения са връчвани. Производството по 
делото е спряно на 22.01.2009 г. на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК 
/отм./. до приключване на нохд-висящо към момента на проверката. 
 

Заповедни производства 
 

- ч. гр. д. № 2533/2010 г. е образувано на 04.10.2010 г. по заявление от „В. 
К.”-Дупница” ЕООД по чл. 410 от ГПК, постъпило на 04.10.2010 г. Заповед за 
изпълнение е издадена на 07.10.2010 г., в срок. По делото няма върнати 
съобщения, от които да е видно, че длъжникът е уведомен за издаването на 
такава, съответно не е издаван изпълнителен лист. 
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- ч. гр. д. № 2601/2010 г. е образувано на 05.10.2010 г. по заявление от „Т. Б. 
А. К.” ЕАД по чл. 410 от ГПК, постъпило на 04.10.2010 г. Заповед за 
изпълнение е издадена на 07.10.2010 г. Длъжникът уведомен на 23.10.2010 г. 
Върху заповедта е направено отбелязване за издаването на изпълнителен лист 
и сумата, за която се издава. 
 
- ч. гр. д. № 1383/2010 г. е образувано на 14.06.2010 г. по заявление по чл. 
410 от ГПК, постъпило на 14.06.2010 г. Заповед за изпълнение е издадена на 
17.06.2010 г. Длъжникът уведомен на 02.07.2010 г. Издаден изпълнителен 
лист, за който е направено отбелязване. 

 
Изводи за дейността на ІV състав – съдия Анета Илинска: 
 
по редовността на исковата молба съдът се е произнасял до 1 месец /гр. 

д.№1202/95год.; гр. д.№86/2006год./;  
 В изолирани случаи  при спиране на производството по делата на 

основание чл.182, ал.1 б. „г” и „д” от ГПК /отм./ в продължителни периоди от 
време не са извършвани справки за движението на преюдициалното 
производство. / гр. д. № 1202/1995 г. – 5 години, гр. д. № 1561/2004 г. – 4 
години, гр.д.№1530/2002г. – 7 години/. 

 При проверените заповедни производства е спазвана разпоредбата на 
чл.411, ал.2 ГПК. / заповедта за изпълнение е издавана при спазване на 
тридневния срок/; 

 
 
VІ състав – съдия Маргарита Алексиева  

 
Висящи дела, насрочени за 10.12.2010г.  

 
- гр.д.№1966/2010г. – Делото е образувано на 28.07.10г. по искова молба от 
27.07.10г. с правно основание чл.430 ТЗ във вр. с чл.99 ЗЗД. Разпореждане по 
чл.131 ГПК /бланкетно/ – 21.09.10г. /двумесечен срок/. Ответникът е 
уведомен на 30.09.10г. със съобщение от 27.09.10г. Определение по чл. 140 
ГПК – 05.11.10г. – делото е насрочено за 10.12.10г. Няма проект на доклад. В 
определението по чл.140 ГПК се съдържа единствено разпореждане за 
насрочване на делото. Съобщения до страните са изпратени на 05.11.10г.  
 
- гр.д.№2372/2010г. – Делото е образувано на 08.09.10г. по искова молба от 
същата дата. С разпореждане от 16.09.10г. /осем дни/ производството по 
делото е оставено без движение, с дадени указания за уточняване на 
определени обстоятелства. В изпълнение на дадените указания е депозирана 
молба от ищеца на 24.09.10г. С разпореждане от 27.09.10г. производството по 
делото е оставено повторно без движение, с дадени указания за уточняване на 
определени обстоятелства. В изпълнение на дадените указания е депозирана 
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молба на 04.10.10г. Разпореждане по чл.131 ГПК– 07.10.10г. Писмен отговор 
на исковата молба е постъпил на 04.11.10г. Определение по чл. 140 ГПК – 
09.11.10г. – делото е насрочено за 10.12.10г. Няма проект на доклад. В 
определението по чл.140 ГПК се съдържа единствено разпореждане за 
насрочване на делото. Съобщения до страните са изпратени на 10.11.10г.  
 
- гр.д.№2973/2010г. – /бързо производство/ Делото е образувано на 
01.11.10г. по искова молба от същата дата. Разпореждане по чл.131 ГПК– 
03.11.10г. Отговор на исковата молба е постъпил на 12.11.10г. Доклад по 
делото  – 16.11.10г. – делото е насрочено за 10.12.10г. Съобщения до страните 
са изпратени на 16.11.10г.  
 
- гр.д.№1437/2009г. –  /съдия Илиана Димова/ Делото е образувано на 
22.07.09г. по искова молба от същата дата. Разпореждане по чл.131 ГПК– 
23.07.09г. Отговор на исковата молба е постъпил на 28.08.09г., в него е 
направено искане за спиране на производството по делото. Със заповед от 
28.10.09г. делото е разпределено на съдия Алексиева. Не е постановено 
определение по чл.140 ГПК. Няма разпореждане за насрочване на делото. 
На 30.10.09г. е проведено открито съдебно заседание, като едва в открито 
съдебно заседание съдът е разгледал молбата за спиране на производството 
по делото от 28.08.09г. и е спрял производството на основание чл.229, ал.1, 
т.4 ГПК до приключване на гр.д.№556/2009г. по описа на КОС. С 
разпореждане от 16.06.10г. е разпоредено да се уведоми ищецът да 
представи доказателства за приключването на преюдициалното 
производство.  Ищецът е уведомен на 23.06.10г. със съобщение от 16.06.10г. 
С разпореждане от 19.10.10г. е разпоредено да се изиска от КОС копие от 
постановеното по преюдициалното производство решение. Писмо до КОС е 
изготвено на 20.10.10г. Копие от решението е постъпило с писмо от КОС на 
15.11.10г. С разпореждане от 17.11.10г. производството по делото е 
възобновено, направен е доклад по делото, делото е насрочено за 10.12.10г. 
Съобщения до страните са изпратени на 17.11.10г. Не са извършвани 
справки за движението на преюдициалното производство.  
 
- гр.д.№764/2010г. –Делото е образувано на 20.04.10г., след като с 
определение от 19.04.10г. е постановено отделяне на предявения насрещен 
иск. С разпореждане от 27.04.10г. производството по делото е оставено без 
движение. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от 
19.05.10г. Разпореждане по чл.131 ГПК– 25.05.10г. Отговор на исковата 
молба е постъпил на 24.06.10г. Определение по чл.140 ГПК – 06.07.10г., 
делото е насрочено за 06.10.10г. Няма проект на доклад. Проведено е открито 
съдебно заседание на 06.10.10г., в което са събрани доказателства и делото е 
отложено с оглед допуснатата експертиза. Проведено е открито съдебно 
заседание на 17.11.10г., в което на делото не е даден ход, с оглед на 
постъпила молба от пълномощника на ответницата с приложени 
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доказателства. Делото е отложено за 10.12.10г. Съобщения до страните са 
изпратени на 17.11.10г. 
 
- гр.д.№2526/2010г. – /бързо производство/ Делото е образувано на 
04.10.10г. по искова молба от същата дата. Разпореждане по чл.131 ГПК– 
05.10.10г. Отговор на исковата молба не е постъпил. Доклад по делото  – 
15.11.10г. – делото е насрочено за 10.12.10г. Съобщения до страните са 
изпратени на 18.11.10г.  
 
- гр.д.№2413/2010г. – /бързо производство/ Делото е образувано на 
15.09.10г. по искова молба от същата дата. С определение от 16.09.10г. 
производството по делото е оставено без движение, с дадени указания за 
уточняване на определени обстоятелства. В изпълнение на дадените указания 
е депозирана молба на 29.09.10г. Разпореждане по чл.131 ГПК– 30.09.10г. 
Отговор на исковата молба е постъпил на 18.11.10г. Определение по чл. 140 
ГПК – 18.11.10г. – делото е насрочено за 10.12.10г. Няма проект на доклад. В 
определението по чл.140 ГПК се съдържа единствено разпореждане за 
насрочване на делото. Съобщения до страните са изпратени на 18.11.10г.  

 
Спрени дела 
 

 - гр. д. № 373/2008 г., разпределено на съдия Калина Анастасова, а 
впоследствие преразпределено със заповеди от 04.03.2009 г. и от 06.04.2009г. 
на съдиите Маргарита Алексиева и Снежанка Кьосева. Производството е 
спряно с протоколно определение на съдия Маргарита Алексиева от 
25.11.2009 г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, до 
приключване на гр. д. № 1768/2008 г. и са дадени указания на ищеца да иска 
възобновяване на производството, като представи доказателства за 
приключване на преюдициалното. Преди това ищецът е представил съдебно 
удостоверение за образуваното преюдициално дело. Разпореждане от 
02.09.2010 г. на дежурен съдия Светлана Бъчева за извършване на справка. 
 
- гр. д. № 1821/2010 г. -  разпределено на съдия Маргарита Алексиева. 
Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на следващия ден от 
образуването на делото. С резолюция от 04.10.2010 г., положена върху 
писмения отговор /постъпил на 29.09.2010 г./, делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 10.11.2010 г. С протоколно определение от тази дата 
делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. 
 
- гр. д. № 2436/2010 г. -  разпределено на съдия Маргарита Алексиева. 
Определение по редовността на исковата молба е постановено 3 дни след 
образуване на делото; дадени подробни указания за отстраняване на 
констатирани нередовности. Съобщения изпратени 9 дни по-късно. Молба, 
постъпила в изпълнение на дадените указания на 13.10.2010 г. Разпореждане 
по чл. 131 от ГПК е постановено на 29.10.2010 г. С определение от 16.11.2010 
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г. е постановено спиране, на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК /смърт на 
страна/; Даден 6 – месечен срок за ищците за посочване на правоприемници. 
- гр.д.№639/2003г. – Делото е образувано на 16.06.03г. по искова молба от 
13.06.03г. с правно основание чл.26 ЗЗД. С разпореждане от 02.07.03г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания за 
уточняване на определени обстоятелства. В изпълнение на дадените указания 
е депозирана молба на 21.07.03г. С разпореждане от 24.07.2003г. делото е 
насрочено за 17.10.2003г. Проведено е открито съдебно заседание на 
17.10.03г., в което на делото не е даден ход, поради нередовно призоваване на 
един от ответниците. В проведено на 28.11.03г. открито съдебно заседание 
производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б. „Г” ГПК 
/отм./ до приключване на производството по гр.д.№187/2003г. по описа на 
ДРС. По делото е приложена заповед №РД-13-16/29.01.10г., с която във 
връзка с ползвания отпуск от съдия Снежанка Кьосева е сформиран ХІІ 
състав – мл.съдия Светлана Бъчева, който да разглежда делата, разглеждани 
от съдия Кьосева. Следва да се посочи, че  гр.д.№639/2003г. до този момент е 
било разпределено на съдия Маргарита Алексиева. По делото не са 
извършени отбелязвания за извършвани справки за движението на 
преюдициалното производство. След повече от шест години с 
разпореждане от 02.09.10г. дежурен съдия Светлана Бъчева е 
разпоредила да се извърши справка за движението на гр.д.№187/2003г. по 
описа на ДРС. Видно от приложена разпечатка от деловодната система 
преюдициалното производство - гр.д.№187/2003г. по описа на ДРС е 
спряно на 17.09.04г. до приключване на производството по следствено 
дело №342/2001г. по описа на ДРП.  
 
- гр.д.№1258/2001г. – Делото е образувано на 29.11.01г. по искова молба от 
28.11.01г. с правно основание чл.32 ЗС. С разпореждане от 03.12.01г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания за 
посочване на цена на иска и за представяне на оригинална скица на имота. В 
изпълнение на дадените указания е депозирана молба на 07.01.02г. С 
разпореждане от 08.01.02г. делото е насрочено за 06.02.2002г. Проведено е 
открито съдебно заседание на 06.02.2002г., в което делото е отложено за 
събиране на доказателства. В проведено на 27.03.02г. открито съдебно 
заседание производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б. 
„Г” ГПК /отм./ до приключване на производството по гр.д.№1323/2001г. по 
описа на ДРС. По частна жалба от 27.03.02г. срещу определението за спиране 
на производството по делото е образувано ч.гр.д.№336/2002г. по описа на 
КОС. С определение от 07.05.02г. КОС е потвърдил, постановеното от ДРС 
По делото не са извършени отбелязвания за извършвани справки за 
движението на преюдициалното производство. След повече от осем 
години с разпореждане от 25.11.10г. дежурен съдия Светлана Бъчева е 
разпоредила да се извърши справка за движението на гр.д.№1323/2001г. 
по описа на ДРС. Видно от приложена разпечатка от деловодната система 
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преюдициалното производство - гр.д.№1323/2001г. по описа на ДРС не е 
приключило.  
 
- гр.д.№624/2010г. –Делото е образувано на 12.04.10г., след като с 
определение от 08.04.10г. е постановено разделяне на предявените с искова 
молба от 26.02.10г. искове. Определение по чл.140 ГПК – 27.04.10г., делото е 
насрочено за 02.06.10г. Няма проект на доклад. Проведено е открито съдебно 
заседание на 02.06.10г., в което са събрани доказателства и производството 
по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до приключване на 
производството по гр.д.№764/2010г. по описа на ДРС. С разпореждане от 
10.09.10г. дежурен съдия Светлана Бъчева е разпоредила да се извърши 
справка за движението на гр.д.№764/2010г. по описа на ДРС. Видно от 
приложена разпечатка от деловодната система преюдициалното производство 
- гр.д.№764/2010г по описа на ДРС не е приключило. 

 
Без движение 
 

 - гр. д. № 838/2010 г. - разпределено на съдия Маргарита Алексиева. Делото 
е образувано на 26.04.2010 г. С определение от 17.05.2010 г. /20 дни след 
образуване на делото/ исковата молба е оставена без движение и дадени 
указания за отстраняване на констатирани нередовности. На 21.05.2010 г. е 
постъпила молба за издаване на съдебни удостоверения във връзка с 
указанията на съда и направено искане за удължаване на срока. Произнасяне 
на съдията по молбата на 26.05.2010 г. Ново разпореждане на съда за 
отстраняване на нередовностите в едноседмичен срок е постановено на 
20.09.2010 г., получено от ищците на 28.09.2010 г. и 26.10.2010 г. Към 
момента на проверката, 01.12.2010 г., повече от месец след уведомяването, 
съдът не извършвал нови процесуални действия по делото. 
 
- гр. д. № 1307/2010 г. /разпределено на съдия Маргарита Алексиева/ е 
образувано на 04.06.2010 г. Определение, с което исковата молба е оставена 
без движение, е постановено на 21.06.2010 г. Молба по изпълнение на 
указанията от 19.07.2010 г. С определение от 20.07.2010 г., с което съдът се е 
произнесъл по искането за освобождаване от държавна такса, съдът повторно 
е оставил исковата молба без движение. Нова молба за отстраняване на 
неродовности, с която се прави отново искане за освобождаване от държавна 
такса, е депозирана на 27.09.2010 г. Произнасяне на 04.10.2010 г. Последна 
молба от страната е депозирана на 28.10.2010 г., във връзка с указанията от 
04.10.2010 г. По делото, към 01.12.2010 г., не се установяват нови 
процесуални действия на съда след този момент. 
 

- гр. д. № 3065/2010 г. - Съдът се произнесъл по редовността на 
исковата молба в 6-дневен срок от образуване на делото /неприложени 
доказателства към исковата молба/. 
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 - гр. д. № 3111/2010 г. - По редовността на исковата молба съдът се е 
произнесъл 18 дни след образуване на делото, като я е оставил без движение 
за представяне на доказателства към молбата и внасяне на държавна такса. 

 
 - гр. д. № 3147/2010 г. - Произнасяне по редовността на исковата 

молба 3 дни след образуване на делото, като е оставена без движение поради 
неясна обстоятелствена част и петитум. 

 
- гр. д. № 3205/2010 г. - Произнасяне по редовността на исковата молба 

5 дни след образуване на делото, като е оставена без движение поради неясна 
обстоятелствена част и петитум. 

 
Заповедни производства 
 

- ч.гр.д.№3118/2010г. – Делото е образувано на 15.11.10г. по постъпило на 
същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК. С 
разпореждане от 18.11.10г. е разпоредено издаването на заповед за незабавно 
изпълнение и изпълнителен лист. Издадена е заповед за изпълнение на 
основание чл.417 на 18.11.10г. Върху издадената заповед за изпълнение е 
извършено отбелязване за издаването на изпълнителен лист на 23.11.10г. 
Върху заявлението за издаване на заповед за изпълнение и документа, 
послужил като основание за издаване на заповедта за изпълнение, е 
извършено отбелязване за издаването на изпълнителен лист, без 
посочване на сумата, за която е издаден.  
 
- ч.гр.д.№2928/2010г. – Делото е образувано на 26.10.10г. по постъпило на 
25.10.10г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. 
Издадена е заповед за изпълнение на основание чл.410 на 01.11.10г. 
Заповедта е издадена при неспазване на тридневния срок, регламентиран 
в чл.411, ал.2 - 5 дни след постъпване на заявлението. Заявителят и 
длъжникът са уведомени съответно на 22.11.10г. и 12.11.10г. със съобщения 
от 01.11.10г. Възражение от длъжника е постъпило на 19.11.10г.  
 
- ч.гр.д.№2931/2010г. – Делото е образувано на 26.10.10г. по постъпило на 
25.10.10г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. 
Издадена е заповед за изпълнение на основание чл.410 на 01.11.10г. 
Заповедта е издадена при неспазване на тридневния срок, регламентиран 
в чл.411, ал.2 - 5 дни след постъпване на заявлението. За издадената 
заповед за изпълнение е уведомен заявителя на 22.11.10г. със съобщение от 
01.11.10г.  

 
Изводи за дейността на VІ състав – съдия Маргарита Алексиева: 
 Проверката на редовността на исковите молби е извършвана в 

повечето случаи своевременно; 
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 Разпорежданията по чл.131 ГПК са постановявани в срок до 8 дни. 
/гр.д.№1966/2010г. - 2 месеца/; 

 Съобщения до страните са изпращани в същия или до 3 дни, след 
постановяване на съдебния акт. / Изкл. - гр.д.№2372/2010г. – 8 дни/; 

●  Най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 
искания на страните за събиране на доказателства; 

 В изолирани случаи  при спиране на производството по делата на 
основание чл.182, ал.1 б. „г” и „д” от ГПК /отм./ в продължителни периоди от 
време не са извършвани справки за движението на преюдициалното 
производство. / гр.д.№1437/2009г., гр.д.№639/2003г.,  гр.д.№1258/2001г. /;  

 Констатирани са заповедни производства, при които не е спазвана 
разпоредбата на чл.411, ал.2 ГПК. / заповедта за изпълнение е издавана при 
неспазване на тридневния срок/; 

 Констатирани са заповедни производства, при които извършените 
отбелязвания за издадения изпълнителен лист са непълни. /напр. - 
ч.гр.д.№3118/2010г./; 

 Съдебния състав е постановявал съдебните си актове в срок под и 
около 1-месечен срок\  

 Средна месечна натовареност на състава  за 2009 г.- 45 дела, за 
деветмесечието на 2010г. – 59 дела.  

 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой висящи 
дела, брой приключили дела с решение или определение/ 2009 г. е 70 %, за 
деветмесечието на 2010г. - 75%.  

 
ІХ състав – съдия Милена Богданова 
 
Спрени дела 
 

 - гр. д. № 1432/2010 г. е образувано в деня на постъпване на исковата молба. 
Разпореждането по чл. 131 от ГПК е постановено на следващия ден. 
Съобщението изпратено на 21.06.2010 г. /3 дни след постановяване на 
разпореждането/. Определение /именовано разпореждане/ по чл. 140 от ГПК е 
постановено 3 дни след постъпване на писмения отговор, с което делото е 
насрочено в открито съдебно заседание за след 3 месеца. С протоколно 
определение от 18.10.2010 г., постановено на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от 
ГПК, производството по делото е спряно. 

 
Без движение 
 

- гр.д.№2225/2010г. – Делото е образувано на 20.08.10г. по искова молба от 
19.08.10г. с правно основание чл.87, ал.3 ЗЗД. С определение от 27.09.2010г. 
съдия – докладчикът на основание чл. 83, ал.2 ГПК е освободил ищцата 
от държавна такса и разноски по делото. С разпореждане от 27.09.2010г.. 
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/повече от един месец/ производството по делото е оставено без движение, с 
дадени указания за вписване на исковата молба.  
 
- гр.д.№3145/2010г. – Делото е образувано на 17.11.10г. по искова молба от 
същата дата с правно основание чл.108 ЗС. С разпореждане от 25.11.2010г. /8 
дни/ производството по делото е оставено без движение, с дадени указания за 
вписване на исковата молба, посочване на цена на иска и прецизиране на 
петитума на исковата молба.  
 

Заповедни производства 
 

- ч. гр. д. № 2956/2010 г. е образувано на 01.11.2010 г. по заявление по чл. 
410 от ГПК, постъпило на 29.10.2010 г. Заповед за изпълнение е издадена на 
05.11.2010 г. Длъжникът уведомен на 13.11.2010 г. По делото е постъпило 
възражение срещу заповедта, депозирано на 15.11.2010 г. в срока по чл. 414, 
ал. 2 от ГПК. Резолюция на съда от 16.11.2010 г., с която е разпоредено 
заявителят да бъде уведомен по чл. 415 от ГПК. Към момента на проверката 
няма върнато съобщение. 
 
 - ч. гр. д. № 2945/2010 г. е образувано на 28.10.2010 г. по заявление по чл. 
417 от ГПК, постъпило на 27.10.2010 г. Заповед за изпълнение е издадена на 
05.11.2010 г. Разпореждане, постановено на 08.11.2010 г., и отделно Заповед 
за изпълнение от тази дата. Върху разпореждането е отразено издаването на 
изпълнителен лист. 
 
- ч. гр. д. № 2690/2010 г. е образувано на 11.10.2010 г. по заявление по чл. 
410 от ГПК. Заповед за изпълнение е издадена на 18.10.2010 г. /7 дни след 
образуването/. Съобщения изпратени на 27.10.2010 г. /9 дни след датата, 
посочена в съдебния акт за постановяването му/. Съобщението за длъжника 
не се е върнало по делото, съответно не е издаден изпълнителен лист по тази 
причина. 
 
- ч.гр.д. №1601/2009г. – отбелязана е дата на свършване 26.08.09г. С 
определение №467/22.04.10г. е обезсилена издадената заповед за изпълнение, 
поради оттегляне на иска. Делото е образувано на 21.08.09г. по постъпило на 
същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. 
Издадена е заповед за изпълнение на основание чл.410 на 25.08.09г. Страните 
са уведомени със съобщения от 27.08.09г. съответно на 01.09.09г. и 15.10.09г. 
На 20.04.10г. е постъпила молба от заявителя, с която се иска прекратяване на 
производството по делото, поради пълно погасяване на вземанията от 
длъжника. С определение от 22.04.10г. на основание чл.232 ГПК е обезсилена 
издадената заповед и производството  по делото е прекратено.  

 
Изводи за дейността на ІХ състав – съдия Милена Богданова: 
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 Проверката на редовността на исковите молби е извършвана в 
повечето случаи своевременно. /Изключение - гр.д.№2225/2010г. – 1 м./; 

 Съобщения до страните са изпращани в същия или на следващия ден, 
след постановяване на съдебния акт; 

 Констатирани са заповедни производства, при които не е спазвана 
разпоредбата на чл.411, ал.2 ГПК. / заповедта за изпълнение е издавана при 
неспазване на тридневния срок/ - ч. гр. д. № 2690/2010 г./; 

  Средна месечна натовареност на състава  за 2009 г.- 57 дела, за 
деветмесечието на 2010г. –  62 дела.  

 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой висящи 
дела, брой приключили дела с решение или определение/ 2009 г. е 75 %, за 
деветмесечието на 2010г. - 72%.  

 
 
ХІІ състав – съдия Светлана Бъчева 
 
Висящи дела /насрочени/ 
 

- гр. д . № 523/2010 г. /съдия Светлана Бъчева/ е образувано на 23.03.2010 г. 
по искова молба по чл. 59 и чл. 86 от ЗЗД, постъпила с вх. № 
3697/22.03.2010х г. С подробно разпореждане от 26.03.2010 г., оформено като 
самостоятелен документ от делото, исковата молба е оставена без движение и 
дадени конкретни указания за отстраняване на констатирани нередовности /3 
дни от образуването/. Съобщение за страната е изготвено и изпратено на 
29.03.2010 г., и получено на 01.04.2010 г. Указанията изпълнени с молба от 
06.04.2010 г. С разпореждане от 09.04.2010 г. съдът е дал подробни указания 
по чл. 131 от ГПК. Съобщение изпратено на 12.04.2010 г. и получено от 
ответника на 27.04.2010 г. Писмен отговор е депозиран на 02.06.2010 г. С 
определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 09.09.2010 г. и съдържащо 
доклад по чл. 146 от ГПК, съдът се е произнесъл по доказателствените 
искания на страните и насрочил делото в открито съдебно заседание за 
27.09.2010 г. Съобщения са изпратени на 10.09.2010 г. Призовките за 
страните са върнати в цялост. Делото е отлагано поради нередовна процедура 
за призоваване за 11.10.2010 г., 22.11.2010 г. и за 08.12.2010 г. Делото е 
насрочвано в открито съдебно заседание до 1 месец. 

 
 - гр. д . № 2419/2010 г. е образувано на 17.09.2010 г. по искова молба, 
постъпила на 16.09.2010 г./делба/. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 
постановено на 23.09.2010 г. /6 дни след образуване на делото/. Съобщение 
изпратено 4 дни след разпореждането. Писмен отговор постъпил на 
03.11.2010 г. Определение по чл. 140 от ГПК е постановено на 19.11.2010 г. 
/16 дни от постъпването на писмени отговор/. Съобщения изпратени на 
същата дата. Производството е насрочено в първо открито съдебно заседание 
за 08.12.2010 г. /до 20 дни от определението по чл. 140 от ГПК. 
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- гр. д. № 572/2009 г. е образувано на 20.03.2009 г. по искова молба за делба, 
постъпила на 19.03.2009 г. Разпределено на съдия Маргарита Алексиева. 
Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено 11 дни след образуване на 
делото /30.03.2009 г./. Съобщение изпратено на същия ден. Ответниците 
уведомени на 09.04.20009 г. Определение по чл. 140 от ГПК /съдия Снежанка 
Кьосева/ е постановено 10 дни след изтичане на едномесечния срок за писмен 
отговор /20.05.2009 г./. Първо открито съдебно заседание е насрочено до 20 
дни от определението. Призовки са изпратени на следващия ден. Във второ 
съдебно заседание, проведено на 23.09.2009 г., е даден ход по същество във 
първа фаза на делбата. Решение е постановено на 23.10.2009 г. Съобщения 
изпратени на страните на 02.11.2009 г., получени на 16 и 24.11.2009 г. 
Решението за допускане на делбата е обжалвано пред Окръжен съд-
Кюстендил, постановил решение от 27.05.2010 г., за което страните са 
уведомени на 04 и 07.06.2010 г. Делото е върнато в Районен съд-Дупница на 
20.07.2010 г. Определение на съдия Светлана Бъчева от 21.09.2010 г. за 
насрочване на делото в открито съдебно заседание във втора фаза за 
03.11.2010 г. Ново съдебно заседание е насрочено за 08.12.2010 г. 
 
- гр. д . № 1587/2010 г. е образувано на същия ден, в който е постъпила 
исковата молба – 28.06.2010 г. /чл. 79, ал. 1, чл. 92, ал. 1, във вр. с чл. 82 от 
ЗЗД. В разпореждането по чл. 131 от ГПК е посочена дата на постановяване 
05.06.2010 г. /вероятна дата 05.07.2010 г. /7 дни след образуването на делото/. 
Съобщения изпратени 07.07.2010 г. Писмен отговор е постъпил на 06.08.2010 
г. На 15.09.2010 г. е депозирана по молба по чл. 389 от ГПК. Произнасяне по 
молбата на следващия ден, с което молбата е оставена без уважение, тъй като 
не са конкретизирани банките. Нова молба по чл. 389 от ГПК е депозирана на 
27.09.2010 г. Произнасяне на съда на следващия ден, с която допуска 
обезпечение чрез запор на банкови сметки. С разпореждане от 22.10.2010 г. 
исковата молба е оставена без движение за внасяне на държавна такса. 
Указанията изпълнени на 10.11.2010 г. Определението по чл. 140 от ГПК е 
постановено 7 дни по-късно /17.11.2010 г./. Първо открито съдебно заседание 
е насрочено за 08.12.2010 г. 
 
- гр. д. № 2382/2010 г. е образувано на 10.09.2010 г. по искова молба, 
постъпила на 31.08.2010 г. Разпореждане от чл. 131 от ГПК е постановено 4 
дни след образуване на делото. Съобщение изпратено на 15.09.2010 г. 
Писмен отговор е постъпил на 26.10.2010 г. Определението по чл. 140 от ГПК 
е постановено 7 дни след постъпване на писмения отговор. Първо открито 
съдебно заседание е насрочено в 1-месечен срок. 
 
- гр. д. № 2420/2010 г. е образувано на 17.09.2010 г. Разпореждане от чл. 131 
от ГПК, постановено на 23.09.2010 г. Съобщения на 27.09.2010 г. Писмен 
отговор е постъпил на 08.10.2010 г. Разпореждане по чл. 140 от ГПК от 
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03.11.2010 г. е постановено почти 1 месец след постъпването на писмения 
отговор. Първо открито съдебно заседание е насрочено в 1-месечен срок. 

 
Спрени дела 
 

 - гр. д. № 852/2008 г. е спряно с протоколно определение от 20.09.2010 г. по 
чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК. Производството се администрира във връзка с 
установяване и конституиране на наследници. 

 
 - адм. д. № 5/2008 г. е спряно с протоколно определение /съдия Калина 
Анастасова/, постановено на 23.06.2008 г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” 
от ГПК /отм./ до приключване на 761/2008 г. Първа справка за хода на 
преюдициалното дело е направена с разпореждане на дежурен съдия 
Светлана Бъчева от 10.09.2010 г. 
 
- гр. д. № 1274/2010 г. е образувано 4 дни след постъпване на исковата молба. 
Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено 17 дни след образуване на 
делото. Определение по чл. 140 от ГПК е постановено на 15.09.2010 г.-2 
месеца след изтичане на срока за писмен отговор, с което е насрочено първо 
открито съдебно заседание за след 20 дни. Производството по делото е 
спряно с протоколно определение по чл. 229, ал. 1 от ГПК /по взаимно 
съгласие/, постановено на 22.11.2010 г. 
 
- гр.д.№936/2010г. – Делото е образувано на 03.05.10г. по искова молба от 
същата дата. Разпореждане по чл.131 ГПК – 10.05.10г. Ответникът е 
уведомен на 20.05.10г. със съобщение от 10.05.10г. Отговор на исковата 
молба e постъпил на 21.06.10г. Определение по чл.140 ГПК – 14.09.10г.  
/повече от два месеца/. Проведено е открито съдебно заседание на 11.10.10г., 
в което производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК 
до приключване на производството по ч.гр.д.№362/2009г. по описа на КОС. 

 
Без движение 
 

- гр.д.№2452/2010г. – Делото е образувано на 23.09.10г. по искова молба от 
същата дата с правно основание чл.124, ал.1 ГПК. С разпореждане от 
30.09.10г. /7 дни/ производството по делото е оставено без движение, с 
дадени указания за уточняване на определени обстоятелства. В изпълнение на 
дадените указания е депозирана молба на 11.11.10г. С разпореждане от 
16.11.10г. производството по делото повторно е оставено без движение, с 
дадени указания за уточняване на определени обстоятелства.  
 

Заповедни производства 
 

- ч.гр.д.№2493/2010г. – Делото е образувано на 29.09.10г. по постъпило на 
същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. 
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Издадена е заповед за изпълнение на основание чл.410 на 11.10.10г. 
Заповедта е издадена при неспазване на тридневния срок, регламентиран 
в чл.411, ал.2 - 12 дни след постъпване на заявлението. За издадената 
заповед за изпълнение са уведомени заявителя и длъжника съответно на 
01.11.10г. и 19.10.10г. със съобщение от 12.10.10г. Върху издадената заповед 
за изпълнение е извършено отбелязване за издаването на изпълнителен лист. 
Върху заявлението са извършени отбелязвания за издаването на 
изпълнителен лист и за неговото получаване на 01.12.10г.  
 
- ч.гр.д.№1199/2010г. – Делото е образувано на 27.05.10г. по постъпило на 
същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. 
Издадена е заповед за изпълнение на основание чл.410 на 21.06.10г. 
Заповедта е издадена при неспазване на тридневния срок, регламентиран 
в чл.411, ал.2 - 23 дни след постъпване на заявлението. Възражение срещу 
издадената заповед е постъпило на 11.10.10г.  За постъпилото възражение 
заявителят е уведомен на 29.10.10г. със съобщение от 18.10.10г. На 29.11.10г. 
заявителят е представил доказателства за предявения иск.  
 
- ч.гр.д.№1258/2010г. – Делото е образувано на 31.05.10г. по постъпило на 
28.05.10г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК. С 
разпореждане от 30.06.10г. е отхвърлено постъпилото заявление. 
Разпореждането е постановено при неспазване на тридневния срок, 
регламентиран в чл.411, ал.2 – повече от 1 месец след постъпване на 
заявлението. По частна жалба срещу постановеното разпореждане, 
постъпила на 13.07.10г., е образувано ч.гр.д.№469/2010г. по описа на КОС. С 
определение от 24.09.10г. КОС е прекратил производството по делото и е 
върнал жалбата на ДРС за администриране. С разпореждане от 29.10.10г., 
постановено по ч.гр.д.№679/2010г. по описа на КОС е потвърдено, 
постановеното от ДРС определение.  

 
Производство в срока за въззивно обжалване 

 
 - гр. д. № 1356/2010 г. е образувано на 09.06.2010 г. по искова молба по чл. 
357 от КТ, постъпила на 09.06.2010 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК от 
14.06.2010 г. Писмен отговор е постъпил на 30.07.2010 г. Определение по чл. 
140 от ГПК е постановено на 07.09.2010 г., с което е насрочено първо открито 
съдебно заседание за 29.09.2010 г. В съдебно заседание от 13.10.2010 г. е 
даден ход по същество Решение постановено на 03.11.2010 г. Съобщения 
изпратени на 05.11.2010 г., получени на 09 и 15.11.2010 г. Въззивна жалба е 
постъпила на 26.11.2010 г. Разпореждане на съдията-докладчик за изпращане 
на препис от въззивната жалба е постановено на 29.11.2010 г. 

 
Изводи за дейността на ХІІ състав – съдия Светлана Бъчева: 
 Проверката на редовността на исковите молби е извършвана в 

повечето случаи своевременно, в срок не по-дълъг от 7 дни; 
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 Разпорежданията по чл.131 ГПК са постановявани в срок до 3-4 дни 
от датата на постъпване на исковата молба. /Изключение - гр.д.№1274/2010г. 
- след  17 дни/; 

 Съобщения до страните са изпращани в същия или на следващия ден, 
след постановяване на съдебния акт; 

 Определенията по чл.140 ГПК са постановявани в срок до 1 месец, от 
датата на получаване на отговора по исковата молба.  В изолирани случаи 
този срок е по-дълъг – до 2 месеца – гр.д.№936/2010г; 

●  Най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 
искания на страните за събиране на доказателства;  

 Констатирани са заповедни производства, при които не е спазвана 
разпоредбата на чл.411, ал.2 ГПК. / заповедта за изпълнение е издавана при 
неспазване на тридневния срок/. /ч.гр.д.№2493/2010г. – 12 дни, 
ч.гр.д.№1199/2010г. – 23 дни,  ч.гр.д.№1258/2010г. - повече от 1 месец /;  

 Средна месечна натовареност на състава за деветмесечието на 2010г. 
– 43 дела.  

 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой висящи 
дела, брой приключили дела с решение или определение/ за деветмесечието 
на 2010г. – 89 %.  

 
 
Заповедни производства, разпределени на наказателните състави в 

Районен съд – Дупница. 
 

ІІ състав - съдия Ели Скоклева  
 

 - ч. гр. д. № 1852/2010 г. е образувано на 22.07.2010 г. по заявление от БНП 
Париба Пърсънъл Файненс ЕАД по чл. 410 от ГПК, постъпило на 22.07.2010 
г. Заповед за изпълнение издадена на 26.07.2010 г. Върху заповедта за 
изпълнение е отбелязано издаването на изпълнителен лист и сумата, за която 
е издаден. Върху заявлението по чл. 410 от ГПК е отбелязано, че процесуален 
представител е получил изпълнителния лист на 01.12.2010 г. Длъжникът е 
уведомен на 31.07.2010 г. 
 
- ч. гр. д. № 1853/2010 г. е образувано на 22.07.2010 г. по заявление от БНП 
Париба Пърсънъл Файненс ЕАД по чл. 410 от ГПК, постъпило на 22.07.2010 
г. Ответникът е уведомен на 05.08.2010 г. 
 
 - ч. гр. д. № 1783/2010 г. е образувано на 14.07.2010 г. по заявление от 
„Кюстендилска вода” ЕООД по чл. 410 от ГПК, постъпило на 13.07.2010 г. 
Представена справка извлечение. Заповед за изпълнение е издадена на 
22.07.2010 г. /8 дни след образуване на делото/. Съобщенията изпратени на 
26.07.2010 г. /след 4 дни/ и получено от длъжника на 08.09.2010 г. Направено 
отбелязване за издаването на изпълнителен лист и сумата, за която е издаден. 
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V състав - съдия Добринка Зафирова  

 
- ч.гр.д.№2465/2010г. – Делото е образувано на 27.09.10г. по постъпило на 
същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. 
Издадена е заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 на 
19.10.10г. Заповедта е издадена при неспазване на тридневния срок, 
регламентиран в чл.411, ал.2 - 21 дни след постъпване на заявлението. 
Заявителят и длъжникът са уведомени съответно на 12.11.10г. и 22.11.10г. със 
съобщения от 27.10.10г. Съобщенията са изготвени 8 дни след издаване на 
заповедта за изпълнение.  
 
- ч.гр.д.№1595/2010г. – Делото е образувано на 29.06.10г. по постъпило на 
28.06.10г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. 
Издадена е заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 на 
02.07.10г. Заявителят и длъжникът са уведомени съответно на 20.07.10г. и 
13.07.10г. със съобщения от 06.07.10г. Съобщенията са изготвени 4 дни 
след издаване на заповедта за изпълнение. Върху издадената заповед за 
изпълнение е извършено отбелязване за издаването на изпълнителен лист на 
24.08.10г. Върху заявлението за издаване на заповед за изпълнение е 
извършено отбелязване за издаването на изпълнителен лист и за неговото 
получаване /без посочена дата на получаване/. 
 
- ч.гр.д.№1544/2010г. – Делото е образувано на 23.06.10г. по постъпило на 
същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. 
Издадена е заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 на 
25.06.10г. Заявителят и длъжникът са уведомени съответно на 05.07.10г. и 
02.07.10г. със съобщения от 28.06.10г. Съобщенията са изготвени 3 дни 
след издаване на заповедта за изпълнение. Върху издадената заповед за 
изпълнение е извършено отбелязване за издаването на изпълнителен лист. На 
23.09.10г. е постъпила молба от заявителя – „Кюстендилска вода” ЕООД, в 
която се съдържа искане за „оттегляне на иска” и прекратяване на 
производството по делото. Приложена е молба от длъжника, в която се 
съдържа информация, че лицето е платило задължението си. С определение 
от 13.10.10г. на основание чл.232 ГПК съдът е обезсилил издадената 
заповед за изпълнение и е прекратил производството по делото. По 
делото е приложен изпълнителен лист, издаден от съдия Ели Скоклева, 
които е задраскан и извършено отбелязване „обезсилена заповед”.  

 
VІІІ състав - съдия Светла Пейчева  
 

- ч. гр. д. № 1365/2010 г. е образувано на 11.06.2010 г. по заявление по чл. 
410 от ГПК, постъпило на 10.06.2010 г. Заповед за изпълнение е издадена на 
18.06.2010 г. /7 дни след образуване на делото/. Длъжникът уведомен на 
23.06.2010 г. Издаден изпълнителен лист, за който е направено отбелязване. 
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 - ч. гр. д. № 3276/2010 г. е образувано на 30.11.2010 г. по заявление по чл. 
410 от ГПК, постъпило на 29.11.2010 г. Заповед за изпълнение е издадена на 
01.12.2010 г.  
 
 - ч. гр. д. № 2713/2010 г. е образувано на 12.10.2010 г. по заявление по чл. 
410 от ГПК, постъпило на 11.10.2010 г. Заповед за изпълнение е издадена на 
14.10.2010 г. Няма върнато съобщение за уведомяването на длъжника. 

 
Х състав - съдия Мая Гиздова  
 

 - ч. гр. д. № 2767/2010 г. е образувано на 18.10.2010 г. по заявление по чл. 
410 от ГПК, постъпило на 18.10.2010 г. Заповед за изпълнение е издадена на 
22.10.2010 г. Съобщение за длъжника изпратено на 27.10.2010 г. /5 дни след 
датата, отбелязана в съдебния акт/. Възражение е постъпило в срока по чл. 
414, ал. 2 от ГПК. Резолюция на съда от 04.11.2010 г. за указания на заявителя 
по чл. 415 от ГПК. Съобщение за дадените от съда указания е получено от 
заявителя на 22.11.2010 г. Към момента на проверката не е изтекъл срока за 
заявителя за предявяване на установителен иск. 
 
 - ч. гр. д. № 2769/2010 г. е образувано на 18.10.2010 г. по заявление на 
„ЦКБ” АД по чл. 417 от ГПК, постъпило на 15.10.2010 г. Заповед за 
изпълнение е издадена на 22.10.2010 г., върху която е направено отбелязване 
за издаването на изпълнителен лист и сумата, за която се издава. 
 
 - ч. гр. д. № 2692/2010 г. е образувано на 11.10.2010 г. по заявление по чл. 
410 от ГПК, постъпило на 08.10.2010 г. Заповед за изпълнение издадена 
22.10.2010 г. /11 дни след образуване на делото/. Съобщението за длъжника 
не се е върнало по делото. 

 
ХІ състав - съдия Илиана Димова   
 

 - ч. гр. д. № 1525/2010 г. е образувано на 22.06.2010 г. по заявление по чл. 
417 от ГПК, постъпило на 21.06.2010 г. Разпореждане за издаване на заповед 
за незабавно изпълнение от 25.06.2010 г. и от същата дата издадена Заповед 
за незабавно изпълнение. Върху заповедта е отразено издаването на 
изпълнителен лист и сумата, за която е издаден. 
 
 - ч. гр. д. № 2503/2010 г. е образувано на 29.09.2010 г. по заявление по чл. 
410 от ГПК, постъпило на 29.09.2010 г. Заповед за изпълнение е издадена на 
30.09.2010 г. Длъжникът уведомен на 10.10.2010 г. Изпълнителен лист е 
издаден на 04.11.2010 г., за което е направено отбелязване върху заповедта. 
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- ч. гр. д. № 2504/2010 г. е образувано на 29.09.2010 г. по заявление по чл. 
410 от ГПК, постъпило на 29.09.2010 г. Заповед за изпълнение от 30.09.2010 
г.; длъжникът уведомен на 10.10.2010 г.  
 
- ч.гр.д. №1510/2009г. – отбелязана е дата на свършване 12.08.09г. С 
определение №64/19.01.10г. е обезсилена издадената заповед за изпълнение, 
поради смърт на длъжника. Делото е образувано на 06.08.09г. по постъпило 
на 05.08.09г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. 
Издадена е заповед за изпълнение на основание чл.410 на 12.08.09г. 
Заповедта е издадена при неспазване на тридневния срок, регламентиран 
в чл.411, ал.2 - 7 дни след постъпване на заявлението. Съобщение до 
длъжника за издадената заповед за изпълнение е върнато в цялост с 
отбелязване, че лицето е починало. Видно от удостоверението за наследници, 
представено от заявителя, длъжникът е починал на 06.03.09г., т.е. преди 
подаване на заявлението. С определение от 19.01.10г. е обезсилена 
издадената заповед за изпълнение.  
 
- ч.гр.д. №1525/2009г. – отбелязана е дата на свършване 11.08.09г. С 
определение №61/19.01.10г. е обезсилена издадената заповед за изпълнение, 
поради пълно погасяване на вземанията. Делото е образувано на 06.08.09г. по 
постъпило на 05.08.09г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 ГПК. Издадена е заповед за изпълнение на основание чл.410 на 
11.08.09г. Заповедта е издадена при неспазване на тридневния срок, 
регламентиран в чл.411, ал.2 - 6 дни след постъпване на заявлението. 
Страните са уведомени със съобщения от 12.08.09г. съответно на 14.08.09г. и 
24.08.09г. На 09.12.09г. е постъпила молба от заявителя, с която той оттегля 
направените искания, поради пълно погасяване на вземанията от длъжника. С 
определение от 19.01.10г. на основание чл.232 ГПК е обезсилена издадената 
заповед и производството  по делото е прекратено.  
 
- ч.гр.д. №1530/2009г. – отбелязана е дата на свършване 11.08.09г. С 
определение №63/19.01.10г. е обезсилена издадената заповед за изпълнение, 
поради смърт на длъжника. 
 
- ч.гр.д. №1541/2009г. – отбелязана е дата на свършване 10.08.09г. С 
определение №62/18.01.10г. е обезсилена издадената заповед за изпълнение, 
поради смърт на длъжника. 
 
Изводи: Констатирани са заповедни производства, при които не е спазвана 
разпоредбата на чл.411, ал.2 ГПК. / заповедта за изпълнение е издавана при 
неспазване на тридневния срок/.  
 
 

Срочност на постановяване на съдебните решения: 
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 Дело № Съдия-
докладчик 

Дата на 
последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в 
който е 

постановено 
решението  

1.  182/2009г. М.Богданова 27.04.2010г. 27.07.2010г. 3 месеца 
2.   761/2008г. М.Богданова 17.04.2009г. 24.07.2009г. Над 3 месеца 
3.   1300/2007г. М.Богданова 24.04.2009г. 15.07.2009г. Над 2 месеца 
4.   1554/2008г. М.Богданова 28.04.2009г. 20.07.2009г. Над 2 месеца 
5.   1130/2008г. С. Кьосева 23.09.2009г. 27.11.2009г. Над 2 месеца 
6.   1738/2008г. С. Кьосева 25.09.2009г. 27.11.2009г. Над 2 месеца 
7.   206/2008г. С. Кьосева 25.09.2009г. 09.12.2009г. Над 2 месеца 
8.   878/2007г. С. Кьосева 25.09.2009г. 27.11.2009г. Над 2 месеца 
9.   1290/2007г. С. Кьосева 28.09.2009г. 27.11.2009г. 2 месеца 
10.   914/2008г. М.Гиздова 27.04.2009г. 16.07.2009г. Над 2 месеца 
11.   2005/2008г. М.Гиздова 27.04.2009г. 15.07.2009г. Над 2 месеца 

 
 

В хода на проверката бяха констатирани следните дела – 33 бр., за 
които в срочните книги не е посочена дата на постановяване на 
съдебното решение: 
 

 Дело № Съдия-докладчик Дата на 
последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в 
който е 

постановено 
решението  

1.  288/2009г. С. Кьосева 30.09.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

2.  447/2008г. М.Алексиева 16.10.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

3.  1456/2005г. С. Кьосева 19.10.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

4.  1626/2009г. М.Алексиева 21.10.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

5.  1275/2007г. М.Богданова 10.11.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 
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6.  1277/2009г. Л.Панайотова 03.12.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

7.  1908/2008г. С. Кьосева 07.12.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

8.  801/2008г. С. Кьосева 07.12.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

9. 1957/2008г. М.Богданова 09.12.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

10.  1060/2007г. М.Богданова 11.12.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

11.  1964/2008г. С. Кьосева 16.12.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

12.  751/2009г. С. Кьосева 16.04.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

13.  935/2008г. Л.Панайотова 23.04.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

14.  367/2008г. Л.Панайотова 28.04.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

15.  1260/2008г. С. Кьосева 29.04.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

16.  750/2009г. С. Кьосева 29.04.2009г. Не е посочена 
дата на 
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постановяване 
на решение по 

делото. 
17.  1716/2008г. М.Богданова 30.04.2009г. Не е посочена 

дата на 
постановяване 
на решение по 

делото. 

 

18.  33/2009г. С. Кьосева 07.05.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

19.  3/2008г. С. Кьосева 11.05.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

20.  1473/2008г. С. Кьосева 14.05.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

21.  517/2009г. С. Кьосева 18.05.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

22.  1710/2006г. Л.Панайотова 19.05.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

23.  860/2009г. М.Богданова 22.05.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

24.  1621/2008г. С. Кьосева 25.05.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

25.  2015/2008г. С. Кьосева 10.06.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

26.  368/2008г. С. Кьосева 17.06.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 
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делото. 
27.  1485/2009г. М.Богданова 17.08.2009г. Не е посочена 

дата на 
постановяване 
на решение по 

делото. 

 

28.  1454/2008г. С. Кьосева 16.09.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

29.  843/2009г. С. Кьосева 16.09.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

30.  844/2009г. С. Кьосева 16.09.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

31.  1748/2005г. С. Кьосева 23.09.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

32.  1380/2008г. С. Кьосева 23.09.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

33.  376/2009г. М.Богданова 17.08.2009г. Не е посочена 
дата на 

постановяване 
на решение по 

делото. 

 

 
 

С писмо вх.№ З-159/17.01.2011г. председателят на Районен съд – 
Дупница е информирал ИВСС, че за 28 бр. от горепосочените дела не е 
посочена дата на постановяване на решението, тъй като същите са с отменен 
ход по същество, като е пропуснато да се отбележи в графата „отложени”, 
което е довело до този пропуск. Като същият е отстранен със съответното 
отбелязване в книгата. По 3 бр. от гореописаните дела липсва дата на 
постановяване, поради това, че книгите са отпечатани преди нанасяне на 
резултатите от делата.  

Следва да се посочи, че като приложение на горепосоченото писмо 
от председателят на Районен съд – Дупница е описано „извлечение от 
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срочна книга за периода 16.04.2009г. до 28.12.2009г.”. Подобен документ не 
е постъпил в ИВСС.  

 
 

ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - 
ДУПНИЦА: 

 
         1. По образуването на делата. 
  
 ● Делата са образувани в деня или най-късно на следващия ден от 
постъпването на исковите молби в Районен съд – Дупница. 
 ● По редовността на исковите молби различните състави са се 
произнасяли в различни срокове - от 2 дни до 1 месец, отчетени конкретно за 
във изводите за всеки един от съставите в обстоятелствената част на акта. 
  

2. По движението на делата. 
 ● Разпорежданията по чл.131 от ГПК са постановявани своевременно. 
Изключенията са конкретизирани за всеки един от съставите в 
обстоятелствената част на акта;   
          ● Определенията  по чл.140 ГПК не  са постановявани в кратки 
срокове, след датата на  получаване на писмения отговор , или от датата на 
изтичане на срока за получаването му; 
           ● първо съдебно заседание е насрочвано в срок до един месец , от  
датата на определението по чл.140  ГПК; 
           ● второ и следващо съдебно заседание е насрочвано в кратки срокове – 
до 2 /два/ месеца;  

● Общият брой на делата  с отменен ход по същество през 
проверявания период не е малък-  33 дела /съгласно справка –становище на 
административния ръководител/. Делата са насрочвани в съдебни заседания 
за събиране на доказателства; 

● Не е спазвана разпоредбата на чл.312, ал.1 ГПК ; 
          ● своевременно администриране на въззивните жалби; 
 
 3. Противоречива съдебна практика  на съставите  по движението 
на гражданските дела 
          ● При една част от съставите разпорежданията по чл.131 ГПК са 
бланкетни; 
          ● Една част от съставите постановяват подробни определения по чл.140 
ГПК, други бланкетни, а трети не постановяват такива актове; 
          ● При проверката на делата, разпределени на ІІІ-ти състав – съдия 
Людмила Панайотова се констатира, че по голяма част от делата не са 
постановявани определения по чл.140 ГПК, по голям брой дела не са 
постановявани разпореждания за насрочване на делата за разглеждане в 
открито съдебно заседание. В тези случаи, извод за насрочването на делото в 
открито съдебно заседание, може да се направи единствено от приложения по 
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делото списък на призованите лица, от които е видно, че на страните са 
изпратени съобщения за насрочване на делото в открито съдебно заседание.  
          ● Противоречива практика се констатира и при постановяване на 
самите разпореждания за насрочване – кратки резолюции, обикновено на 
списъка с лицата за призоваване или нарочен и подробен съдебен акт.  

 
 4. Спрени дела. 
 
 ● Установяват дела, по които не са извършвани редовно справки по 
отношение на обстоятелствата, послужили като основания за тяхното 
спиране, поради което не са били своевременно констатирани предпоставките 
за възобновяване на делата; 
         ●  В определени случаи не е извършвано задълбочено проучване дали са 
налице предпоставките за спиране на производството по делото.   

 Голяма част от спрените дела са администрирани от съдия Светлана 
Бъчева през месец септември на 2010година; 

● Често справките са извършвани  на самозалепващи се листчета , или 
на други малки листчета, прикрепени с кламери, карфици или телбод, без  са 
се отразява името на длъжностното лице , направило справката; 

    
5. Стари неприключили дела, образувани до 01.01.2008 г. 

 
● Налице са 31/тридесет и едно/ висящи граждански дела, 

производствата, по които не са приключили в изключително продължителен 
период от време, отразени в т. ІІ от настоящия акт. Една част от тях са 
образувани през 1995год.,1996год., 1998год., 2000год., образувани по реда на 
ГПК/отм./; 

● Основни причини за неприключването на тези дела в разумни 
срокове са честата смяна на съдиите докладчици, липсата на процесуална 
дисциплина на страните по тях, обжалването на съдебните актове по реда на 
инстанционния  контрол;  
 
 
          6. Заповедни  производства 
          ●Констатирани са заповедни производства, при които не е спазвана 
разпоредбата на чл.411, ал.2 ГПК. / заповедта за изпълнение е издавана при 
неспазване на тридневния срок/; 
 
 7. По приключване на делата 
          ● Съдебните актове по гражданските дела са постановявани в по-
голямата си част в едномесечния срок  по чл. 235,ал.5 ГПК 

● Само по  11 граждански дела са постановени съдебни актове в и над 2 
м.,но в разумния тримесечен срок.  
 
 8. Натовареност на съдиите в отделението. 
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 ●Най – висока средна месечна натовареност през 2009 г. има ІХ състав 
– 57 дела; 
          ● Най – висока средна месечна натовареност през деветмесечието на  
2010 г. имат ІІІ състав и ІХ състав – 62 дела;  
 

9.Ефективността на дейността на съставите в отделението.  
●Ефективността на дейността /съотношение брой висящи дела, брой 

приключили дела с решение или определение/ на съставите  на отделението 
за 2009 г. е както следва: Най –висока- 75% за ІX състав и най-ниска – 70 
% - VІ състав; 

●Ефективността на дейността /съотношение брой висящи дела, брой 
приключили дела с решение или определение/ на съставите на отделението за 
деветмесечието 2010 г. е както следва: Най –висока- 89% за ХІІ състав и 
най-ниска – 65% за ІІІ състав; 
 

10.  Административно - деловодната дейност на съда. 
● По-голяма част от книжата, които постъпват или се съставят по 

делата, са прикрепени последователно по делата и са номерирани. 
Неспазването на изискванията на чл. 92, ал.2 и ал.6 от ПАРОАВАС, се 
констатира само в изолирани случаи.  

● При голяма част от деловодствата, организиращи деловодната 
дейност на съответните състави, се установява своевременно изготвяне и 
изпращане на съобщения. 

 Ръководителят на служба „Деловодство” е изпълнявал своевременно 
задълженията си по чл.18 от ПАРОВАС, като е поддържал нормална 
организация в работата на службата.  

 При проверка на деловодните книги се констатира, че в книгите 
за закрити заседания по граждански дела, не се съдържа информация за 
датата на образуване на делата. С писмо вх.№ З-159/17.01.2011г. 
председателят на Районен съд – Дупница е информирал ИВСС, че с оглед на 
горепосочената констатация, е проведен разговор с разработчиците на 
деловодната програма „САС” – ИО гр.Варна, при който е договорено до 
15.01.2011г. да бъде подготвена нова версия и този пропуск ще бъде 
отстранен. След тази дата ще бъде направена нова разпечатка на посочената 
книга.  
 
 
  
 На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава 
следните ПРЕПОРЪКИ на административния ръководител на Районен 
съд - Дупница: 
 
 І. Административният ръководител на Районен съд - Дупница да 
упражни правомощията си по чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ като:  
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 1. Предприеме конкретни мерки по движението и приключването на 
делата, производствата, по които продължават в периоди повече от десет 
години; 
 2. Следи гражданските дела с отменен ход по същество и при 
необходимост да предприема мерки по преодоляване на забавеното им 
приключване, като изисква от съдиите предварително проучване на делата 
преди съдебно заседание. В случай на продължаващо подобно процесуално 
поведение от съдиите-докладчици, същото да намери място при атестирането 
им; 
 3. Упражнява постоянен контрол за воденето на всички деловодни 
книги в Районен съд – Дупница в съответствие с изискванията на 
ПАРОАВАС. 
 4. В едномесечен срок от получаване на настоящия акт да упражни 
контрол за вписването в срочните книги на фактът, че е отменено 
определението за даване на делото на ход по същество по отношение на 
всички 33 бр. дела, подробно описани в обстоятелствената част на настоящия 
акт. В едномесечен срок от получаване на настоящия акт председателят на 
Районен съд – Дупница да предостави на ИВСС подробна информация за 
всяко едно от горепосочените дела за датата на отмяна на определението за 
даване на делото на ход по същество и за движението и приключването на 
делото след този момент. 
 
 II.Административният ръководител на Районен съд – Дупница на 
основание  чл.80, ал.1, т.9 от ЗСВ свика  общо събрание на съдиите на 
което: 
 1. Сведе до знанието на съдиите констатациите по настоящия акт; 
 2. Да се предприемат мерки по преодоляване на противоречивата  
съдебна практика между гражданските състави описана в  Общи изводи за 
дейността на съда  -т.3 от акта; 
              
 В едномесечен срок от получаване на настоящия акт, 
административният ръководител на Районен съд - Дупница да предприеме 
мерки за изпълнение на дадените препоръки, за които следва да уведоми 
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
 

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ препис от акта да се изпрати на 
административния ръководител на Районен съд - Дупница, на 
административния ръководител на Окръжен  съд Кюстендил, и на Висшия 
съдебен съвет. 

 
 

ИНСПЕКТОР: 
 
      /НЕЗАБРАВКА СТОЕВА/ 


