
 1

 
                       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 
гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ В СЪДЕБЕН АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

СОФИЯ 
 
 
 

А К Т 
 

за резултати от извършена проверка 
 
 
 

РАЙОНЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 2

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 № 
160/24.11.2010 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен съд - 
Кюстендил. 

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 - Кюстендил; 
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.   Организация на административната дейност на Районен съд-
Кюстендил 
 Във връзка със създаване на организация по разглеждане и 
администриране на делата от съдиите, на които се разпределят граждански 
дела, административният ръководител е издал: 
 1. Заповед № 312/19.12.2008 г., за одобряване на график на 
дежурствата в Районен съд-Кюстендил в периода от 01.01.2009 г. до 
19.07.2009 г., като по време на дежурствата дежурните съдии при 
необходимост да изпълняват служебните си задължения и извън 
законоустановеното работно време; Заповед № 114/08.06.2009 г., за 
одобряване на графика на дежурствата за периода от 20.07.2009 г. до 
01.11.2009 г.; 
 2. Заповед № 128/24.06.2009 г. и Заповед № РД-13-148/08.06.2010 г., 
регламентиращи разглеждането на делата по смисъла на чл. 329, ал. 3 от 
ЗСВ; 
 3. Заповед № РД-13-239/28.10.2009 г. във връзка с чл. 9 от Закона за 
съдебната власт, регламентираща разпределението на делата на случаен 
принцип; лицата, които извършват разпределението; администрирането на 
делата, за които са предвидени кратки процесуални срокове; 
 4. Заповед № 284/30.12.2009 г., за одобряване графика на 
дежурствата за периода от 01.02.2010 г. до 02.08.2010 г.; Заповед № 
145/01.06.2010 г., за одобряване графика на дежурствата за периода от 
26.07.2010 г. до 30.12.2010 г.; 
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 5. Заповед № 265/08.11.2010 г., за одобряване графика на 
дежурствата за периода от 15.11.2010 г. до 02.01.2011 г. и др. 
 

Административно-деловодна дейност 
 
Със Заповед № 314/30.12.2008 г., председателят на Районен съд-

Кюстендил е разпоредил деловодните книги-Входящ дневник, Изходящ 
дневник, Описна книга, Книга за открити съдебни заседания /срочна 
книга/, Книга за закрити и разпоредителни заседания, Книга за веществени 
доказателства и Архивна книга да се водят само на електронен носител и 
да се разпечатват от АИС „Съдебно деловодство”. 

 
 
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 - Кюстендил 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.  

 
Книги за закрити заседания по граждански дела за 2010г. – 2 бр. – 

01.01.10г. – 28.02.10г. и 01.03.10г. – 31.03.10г. – Не се отбелязва дата на 
образуване на делото. Водят се общо за всички състави. Не се отбелязва 
предмета на делото. Само за някои дела е посочена дата на свършване на 
делото.  

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

електронно разпределение на делата, съобразно поредността на 
постъпването им. По всички граждански дела не са приложени извлечения 
от архива на системата за случайно разпределение на делата, поставяни са 
само резолюция с дата и подпис. Протоколите за случайно разпределение 
са подредени в отделни книги за съответните години.   

 
ІІ. Проверка на организацията по образуването, движението и 

приключването на делата на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 
 
На случаен принцип бяха проверени следните дела:  
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Съдия Веселина Джонева– V състав 
 
Висящи дела, насрочени  
 
 - гр. д. № 14/2010 г. е образувано на 07.01.2010 г. по искова молба, 

постъпила на тази дата. С разпореждане от 13.01.2010 г. исковата молба е 
оставена без движение. Съобщение за ищеца е изпратено още същия ден. 
Нередовностите отстранени с молба от 27.01.2010 г. Разпореждане от 
08.02.2010 г. отново за без движение. Съобщение е изпратено на 
следващия ден и получено на 18.02.2010 г. С определение от 17.03.2010 г. 
съдът се е произнесъл по искане по чл. 389 от ГПК, направено с исковата 
молба за спиране допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнение. С 
определението съдът е допуснал обезепечението, като не е определил 
гаранция. Съобщения изпратени на 18.03.2010 г. Писмен отговор е 
депозиран на 20.04.2010 г. С „разпореждане” по чл. 140 от ГПК от 
30.04.2010 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 
01.06.2010 г. До момента са проведени 4 открити съдебни заседания и 
ново насрочване за 18.01.2011 г. 

 
Без движение 
 
 - гр. д. № 3328/2010 г. е образувано на 28.09.2010 г. след като 

делото, първоначално образувано под № 1659/2006 г., е върнато от 
Окръжен съд.Кюстендил на 27.09.2010 г. С разпореждане от 29.11.2010 г. е 
оставено без движение. 

 
 - адм.д.№4010/2010г. - Делото е образувано на 08.11.10г. по 

постъпила на 05.11.10г. от Общинска служба по земеделие – гр. 
Кюстендил жалба срещу решение на ПК гр.Кюстендил №70/14.01.1998г. С 
разпореждане от 30.11.10г. /след повече от 25 дни от образуване на 
делото/ производството по делото е оставено без движение с дадени 
указания за уточняване на това какъв акт на ОСЗ Кюстендил се обжалва. 
Извършено е отбелязване за изпращане на съобщение до жалбоподателя на 
01.12.10г. 

 
 - гр.д.№433/2010г. - Делото е образувано на 05.03.10г. по искова 

молба от 04.03.10г. С разпореждане от 08.03.10г. производството по делото 
е оставено без движение с дадени указания за внасяне на държавна такса. 
Ищецът е уведомен на 15.03.10г. със съобщение от 09.03.10г. В изпълнение 
на дадените указания е депозирана молба от ищеца на 15.03.10г. 
Разпореждане по чл.131 ГПК – 07.04.10г. Ответникът е уведомен на 
16.04.10г. със съобщение от 08.04.10г. Разпореждане по чл.140 ГПК – 
21.05.10г. В проведено на 25.06.10г. открито съдебно заседание на делото 
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не е даден ход, поради неявяване на редовно призованите страни. В 
проведено на 09.07.10г. открито съдебно заседание на делото не е даден 
ход, поради съществуваща възможност за постигане на спогодба между 
страните. Проведено е открито съдебно заседание на 24.09.10г., в което 
делото е отложено за събиране на доказателства. В открито съдебно 
заседание на 02.11.10г. на делото е даден ход по същество. С определение 
от 02.12.10г. е отменено определението за даване на делото на ход по 
същество и исковата молба е оставена без движение с дадени указания 
за привеждане на петитума на исковата молба в съответствие с 
обстоятелствената й част. Следва да се отбележи, че тези нередовности 
на исковата молба са констатирани едва 9 месеца след образуване на 
делото, след проведени четири открити съдебни заседания и след като 
на делото е даден ход по същество.  

 
Спрени дела  
  
 - гр. д. № 2049/2010 г. е образувано на 18.06.2010 г. за съдебна 

делба на лек автомобил, постъпила на 17.06.2010 г. Разпореждане по чл. 
131 от ГПК е постановено на 09.07.2010 г.  Съобщение е изпратено на 
16.07.2010 г. и получено на 02.08.2010 г. Писмен отговор е постъпил на 
27.08.2010 г. С разпореждане от 05.10.2010 г. по чл. 140 от ГПК 
производството е насрочено в открито съдебно заседание за 19.11.2010 г. С 
протоколно определение от тази дата производството е спряно по взаимно 
съгласие, на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. 

 
 - гр. д. № 859/2009 г. е образувано на 23.04.2009 г. по искова молба 

по чл. 108 от ЗС, постъпила на 22.04.2010 г. С разпореждане от 11.05.2009 
г. исковата молба е оставена без движение. Съобщения, изпратени на 
12.05.2009 г. С определение, постановено в закрито съдебно заседание на 
15.06.2009 г., производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 
1, т. 6 от ГПК, до постановяване на решение по конст. д. № 4/2009 г. на 
Конституционния съд. С определение от 22.07.2009 г. производството е 
възобновено. На 16.9.2009 г. е постъпила молба от страна, към която е 
приложено съдебно удостоверение, за спиране на производството по чл. 
229, ал. 1, т. 4 от ГПК. С определение от 05.10.2009 г. производството е 
спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт на друго дело, 
образувано пред Районен съд-Кюстендил. Към началната корица на 
делото са прикрепени две листчета, едното от които е без дата, 
представляващи справките, които са правени за хода преюдициалното 
производство. 

 
 - гр. д. № 1030/2009 г. е образувано на 19.05.2009 г. по искова 

молба, постъпила на същата дата. С разпореждане от 27.05.2009 г. исковата 
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молба е оставена без движение. Съобщение е изпратено на следващия ден. 
С определение от 15.06.2009 г. е спряно до приключване на конст. д. № 
4/2009 г. Производството е възобновено на 14.07.2009 г. и указания по чл. 
131 от ГПК.Писмен отговор от 31.07.2009 г. Открито съдебно заседание е 
насрочено с разпореждане по чл. 140 от ГПК от 05.10.2009 г. С протоколно 
определение от 23.02.2010 г. производството по делото е спряно на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК. До приключване на досъдебно 
производство на КРС. По делото липсват справки за хода на досъдебното 
производство. 

 
Дела, минали през въззивен контрол 
 
 - гр. д. № 126/2009 г. е образувано на 02.02.2009 г. по искова молба 

по чл. 224 от КТ, постъпила на 02.02.2009 г. С разпореждане от 23.02.2009 
г. съдът е оставил исковата молба без движение за отстраняване на 
нередовности; Съобщение е изпратено 24.02.2009 г. и е получено на 
04.03.2009 г. В изпълнение на дадените от съда указания, на 06.03.2009 г. е 
депозирана молба от ищеца. С разпореждане от 23.03.2009 г. съдът отново 
е оставил исковата молба без движение, като е указал конкретизиране на 
молбата. Съобщение е изпратено на 24.03.2009 г. и е получено на 
30.03.2009 г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 01.04.2009 
г. На 08.04.2009 г. е постановено разпореждане по чл. 131 от ГПК, за което 
е изпратено съобщение още същия ден и е получено от ответника на 
17.04.2009 г. Писмен отговор е депозиран на 16.05.2009 г. Разпореждане по 
чл. 140 от ГПК е постановено на 18.05.2009 г., с което производството по 
делото е насрочено в открито съдебно заседание за 09.06.2009 г.и съдът се 
е произнесъл по доказателствените искания на страните. Ново съдебно 
заседание е проведено на 23.06.2009 г., на която дата с протоколно 
определение, съдът е постановил спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 
от ГПК-по взаимно съгласие на страните. На 09.07.2009 г. е депозирана 
молба от ищеца за възобновяване на производството., което съдът е 
направил с разпореждане от 13.07.2009 г., като е насрочил делото за 
25.09.2009 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество. 
Съдебно решение е постановено на 23.10.2009 г. Съобщения на страните са 
изпратени на тази дата. Въззивна жалба е постъпила на 27.10.2009 г., която 
е администрирана от районния съд с разпореждане от 29.10.2009 г. по чл. 
263, ал. 1 от ГПК. Съобщение е изпратено на същия ден и е получено на 
02.11.2009 г.  

Въззивната жалба е изпратена на Окръжен съд-Кюстендил с писмо 
от 23.11.2009 г., където на тази дата е образувано в. гр. д. № 732/2009 г. С 
определение от 16.12.2009 г. производството е насрочено в открито 
съдебно заседание за 26.01.2010 г., на която дата е даден ход по същество. 
Окръжен съд-Кюстендил е постановил решение по делото на 26.02.2010 г. 
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Съобщения за постановения съдебен акт са изпратени още същия ден. На 
01.04.2010 г. е депозирана касационна жалба. С разпореждане от 
08.04.2010 г. Окръжен съд-Кюстендил е оставил касационната жалба без 
движение и дал указания за отстраняване на нередовности. Ново 
определение по движението от 28.04.2010 г., с което е и удължен срока за 
отстраняване на нередовностите по молба на касатора, ,казан с 
разпореждането от 08.04.2010 г. С разпореждане от 14.05.2010 г. е указано 
изпращане на преписи от касационната жалба с указанията по чл. 287, ал. 1 
от ГПК. Касационната жалба е изпратена във ВКС с писмо от 22.07.2010 г. 

 
 - гр.д.№2570/2009г. - /бързо производство/ - Делото е образувано 

на 14.12.09г. по искова молба от същата дата с правно основание чл.344 
КТ. Разпореждане по чл.131 ГПК – 14.12.09г. Съобщение до ответника е 
изпратено на 14.12.09г.Отговор на исковата молба е постъпил на 15.01.10г. 
Разпореждане по чл.310-317 ГПК – 18.01.10г. / постановено при 
неспазване на срока по чл.312 ГПК/. Проведено е открито съдебно 
заседание на 09.02.10г., в което са събрани доказателства и на делото е 
даден ход по същество. С определение от 17.02.10г. е отменено 
определението за даване на делото на ход по същество, тъй като съдът 
е установил, че част от направения по делото доклад е непълен и 
делото е насрочено за 09.03.10г. Проведено е открито съдебно заседание 
на 09.03.10г., в което делото е отложено за събиране на доказателства. В 
проведено на 26.03.10г. открито съдебно заседание на делото е даден ход 
по същество. Постановено е решение на 21.04.10г. Съобщения до страните 
са изпратени на 22.04.10г.  
Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 11.05.10г. С 
разпореждане от 13.05.10г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата 
на насрещната страна. Отговор на въззвивната жалба е постъпил на 
01.06.10г. С разпореждане от 01.06.10г. е разпоредено изпращане на делото 
на КОС. Делото е постъпило в КОС на 02.06.10г.  

 
 - в.гр. д.№346/2010г. - /съдия Росица Савова/ - С определение от 

10.06.10г. съдът е извършил проверка на допустимостта на въззивната 
жалба и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 06.07.10г. 
Съобщения до страните за изпратени на 11.06.10г. В проведено на 
06.07.10г. открито съдебно заседание са събрани доказателства и на делото 
е даден ход по същество. Постановено е решение на 20.07.10г., с което е 
потвърдено постановеното от КРС решение. На 19.08.10г. е постъпила 
молба за допълване на постановеното решение в частта за разноските. С 
разпореждане от 20.09.10г. е разпоредено изпращане на препис от молбата 
на насрещната страна. Насрещната страна е уведомена със съобщение от 
28.09.10г. С определение от 26.10.10г. са присъдени разноски за 
юрисконсултско възнаграждение. Касационна жалба е постъпила на 
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23.08.10г. С разпореждане от 20.09.10г. касационната жалба е върната като 
просрочена. Жалбоподателят е уведомен на 04.10.10г. със съобщение от 
28.09.10г.  

 
 - гр.д.№163/2009г. - Делото е образувано на 09.02.09г. по искова 

молба от 06.02.09г. с правно основание чл.360 КТ. Разпореждане по чл.131 
ГПК – 23.02.09г. /17 дни/. Съобщение до ответника е изпратено на 
24.02.09г. Отговор на исковата молба е постъпил на 24.03.10г. 
Разпореждане по чл.140 ГПК – 02.04.10г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 28.04.10г., в делото е отложено за събиране на доказателства. 
В проведено на 19.05.10г. открито съдебно заседание на делото е даден ход 
по същество. Постановено е решение на 21.07.10г. Съобщения до страните 
са изпратени на 21.07.10г.  
Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 14.08.10г. 
Отговор на въззивната жалба е постъпил на 25.08.10г. С разпореждане от 
25.08.10г. е разпоредено изпращане на препис от отговора на насрещната 
страна.  Делото е постъпило в КОС на 01.09.10г.  
 

Обезпечителни производства 
 

 - ч. гр. д. № 666/2010 г. е образувано на 17.03.2010 г. по молба по 
чл. 390 от ГПК, постъпила на 17.03.2010 г. С определение от същата дата, 
съдията-докладчик на когото делото е първоначално разпределено, се е 
отвел от неговото разглеждане. С определение от 19.03.2010 г. съдът е 
оставил без уважение направеното искане. Съобщение за акта на съда е 
изпратено в деня на неговото постановяване, като е получено на 29.03.2010 
г. Съдът се е произнесъл своевременно по направеното искане. 
 По частна жалба срещу определението, пред Окръжен съд-
Кюстендил е образувано на 04.05.2010 г. в. ч. гр. д. № 286/2010 г. С 
определение от 11.05.2010 г. Своевременно произнасяне и на 
въззивната инстанция. 
 

Заповедни производства 
 

 - ч. гр. д. № 435/2010 г. е образувано на 05.03.2010 г. по Заявление 
по чл. 417 от ГПК, постъпило на 05.03.2010 г. Постановено Разпореждане 
от 12.03.2010 т. за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и 
Изпълнителен лист. Върху счетоводна справка, приложена към 
заявлението, отразяваща погасяване на суми по договор за потребителски 
кредит, е направено отбелязване на издаване на изпълнителен лист, на кого 
е издаден и за каква сума. По делото е класирана електронна разпечатка от 
протокола за случайно разпределение на делата. 
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 - ч. гр. д. № 1925/2010 г. е образувано на 10.06.2010 г. по Заявление 
по чл. 410 от ГПК, постъпило на 08.06.2010 г. Постановено Разпореждане 
от 16.06.2010 г. за издаване на Заповед за изпълнение. Съобщение за 
заповедта е изпратена на длъжника на 17.06.2010 г. и е получена на 
29.06.2010 г. Направено отразяване за издаване на изпълнителен лист и 
сумата, за която е издаден. Приложен протокол за случайно разпределение. 

 
 - ч. гр. д. № 1526/2010 г. е образувано на 19.05.2010 г. по Заявление 

по чл. 410 от ГПК, постъпило на 18.05.2010 г. Постановено Разпореждане 
07.06.2010 г. за издаване на заповед за изпълнение и Заповед за 
изпълнение от същата дата. Съобщение е изпратена на длъжника на 
08.06.2010 г. и получено. Върху заповедта е направено отбелязване за 
издадения изпълнителен лист и за каква сума е издаден. Приложен 
протокол за случайно разпределение. 

 
Изводи за дейността на V състав  - съдия Веселина Джонева:  
 
 Проверката на редовността на исковите молби е извършвана в 

повечето случаи в период от 3 – 6 дни.  По някои дела този период е по-
продължителен  – гр.д.№3328/2010г. – почти 2 месеца, адм.д.№4010/2010г. 
– 25 дни, гр.д.№126/2009г. – 20 дни; 

 Разпорежданията по чл.131 ГПК са постановявани в срок до 10 
дни. /изкл.-гр.д.№163/2009г. - след повече от 17 дни; гр.д.№433/2010г. – 
над 20 дни./ 

 Определенията по чл.140 ГПК са постановявани в срок до 10 дни, 
в изолирани случаи този срок е по-дълъг – до 1,5 месеца – 
гр.д.№2049/2010г., 2,5 месеца - гр.д.№1030/2009г.; 

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

 Съдебните заседания са насрочвани пред периоди от 1-2 месеца. 
●  Най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 

искания на страните за събиране на доказателства;  
●Констатирани са 14 бр. дела, по които е отменяно определението за 

даване на делото на ход по същество.; 
 Не е спазвана разпоредбата на чл.312, ал.1 ГПК 

/гр.д.№2570/2009г./.; 
 В изолирани случаи  при спиране на производството по делата на 

основание 229, ал. 1, т. 4  и т.5 от ГПК  не са извършвани справки за 
движението на преюдициалното производство.;  

 Проверката на редовността на постъпилите въззивни жалби е 
извършвана в срок до 3-4 дни.; 
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 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 граждански дела за 
2009год.- 58 дела, за 2010г./м. януари – м. ноември/ – 74 дела.; 

 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой 
висящи граждански дела, брой приключили граждански дела с решение 
или определение/ 2009 г. е 74 %, а за 2010г./м. януари – м. ноември/ е 79 
%.  

 Заповедните производства / по чл.410 и чл.417 ГПК/ отнесени към 
общия брой граждански дела за разглеждане представляват за 2009год. и за 
2010г./м. януари – м. ноември/ – 52 %. 

 
 
Съдия Чавдар Тодоров– VІІ състав 
 
Висящи дела, насрочени  
 
 - гр. д. № 3204/2010 г. е образувано на 13.09.2010 г. по искова молба 

по чл. 422 от ГПК, постъпила на 10.09.2010 г. Разпореждане по чл. 131 и 
сл. от ГПК от 20.09.2010 г., положено като писмена резолюция върху 
исковата молба и без да сочи името на съдията. Съобщение изпратено на 
20.09.2010 г. и получено на 01.10.2010 г. С определение по чл. 140 от ГПК 
от 22.11.2010 г. делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
14.01.2011 г. 

 
 - гр. д. № 1649/2010 г. е образувано на 27.05.2010 г. по искова молба 

по чл. 87, ал. 3 ат ГПК, постъпила на 26.05.2010 г. С разпореждане от 
02.06.2010 г. съдът е оставил исковата молба без движение. Съобщение е 
изпратено на следващия ден и е получено на 04.06.2010 г. Отново е 
оставена без движение на 22.06.2010 г., 14.07.2010 г. Върху молба, 
постъпила на 19.07.2010 г. в изпълнение на дадени указания, постановено 
разпореждане по чл. 131 от ГПК. Определение по чл. 140 от ГПК е 
постановено на 22.11.2010 г., след като са изпълнени указания на съда, 
получени на 29.10.2010 г., ответниците да подпишат писмения си отговор. 
Съдебно заседание е насрочено за 14.01.2011 г. 

 
Решени дела 
 
 - гр. д. № 1080/2009 г.; 
 
 - адм. д. № 91/2009 г.-образувано по ЗСПЗЗ. 
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● произнасяне по редовността на исковата молба в 11-дневен срок от 
датата на образуване на делото; 

● уточняваща молба за петитум; 
● разпореждане по чл. 130 от ГПК в 11-дневен срок след 

отстраняване на нередовностите на исковата молба; 
● определението по чл. 140 от ГПК  - в 18-дневен срок от постъпване 

на писмен отговор на исковата молба; 
● второ съдебно заседание е насрочено след 1 м., за събиране на 

доказателства, трето-след 3 м.; 
● решение е постановено в 1-месечен срок. 
 
Без движение 
 
 - гр. д. № 4322/2010 г. е образувано на 22.11.2010 г. по искова 

молба, постъпила на 22.11.2010 г. С разпореждане от 23.11.2010 г. исковата 
молба е оставена без движение. Разпореждането е положено ръкописно 
върху молбата и не сочи името на администриращия съдия.Съобщение на 
ищеца е изпратено на 24.11.2010 г. 

 
 - гр. д. № 3820/2010 г. е образувано на 02.11.2010 г. по искова 

молба, постъпила на 01.11.2010 г. С разпореждане от 08.11.2010 г., 
оформено като самостоятелен документ от делото, съдът е оставил 
исковата молба без движение и дал указания за отстраняване на 
нередовности. 

 
 - гр.д.№3893/2010г. - Делото е образувано на 04.11.10г. по искова 

молба от 03.11.10г. С разпореждане от 08.11.10г. производството по делото 
е оставено без движение с дадени указания за довнасяне на държавна такса 
и уточняване на определени обстоятелства. Извършено е отбелязване за 
изпращане на съобщение до ищеца на 08.11.10г. 

 
 
Спрени производства  
 
 - гр. д. № 1600/2009 г. е образувано на 03.08.2009 г. по искова молба 

за делба, постъпила на 31.07.2009 г. С разпореждане от 24.09.2009 г. 
исковата молба е оставена без движение за вписване. Съобщение е 
изпратено на 25.09.2009 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено 
на 20.10.2009 г. Съобщение е изпратено още същия ден. С определение от 
23.02.2010 г. по чл. 140 от ГПК делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 26.03.2010 г. С определение, постановено в съдебно заседание 
от 16.07.2010 г., производството по делото е спряно поради наличие на 
преюдициален спор.  
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 - гр. д. № 1238/2010 г. е образувано на 04.05.2010 г. по искова 

молба, постъпила на 04.05.2010 г. Разпореждане от 04.05.2010 г. по чл. 131 
от ГПК е положено върху първата страница на исковата молба, без да е 
отразено името на съдията. Съобщение е изпратено на същия ден и е 
получено на 10.05.2010 г. По делото е депозиран писмен отговор на 
09.06.2010 г. С определение от 15.06.2010 г. по чл. 140 от ГПК, съдът е 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 16.07.2010 г. В съдебно 
заседание от 23.09.2010 г. е даден ход по същество. С определение от 
25.10.2010 г. е отменено определението за даване ход по същество и 
производството по делото е спряно, след като съдът служебно е 
констатирал наличието на преюдициален правен спор. 

 
 - гр. д. № 1752/2010 г. е образувано на 04.06.2010 г. по искова 

молба, постъпила на 03.06.2010 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК от 
04.06.2010 г., положено ръкописно върху исковата молба, без отразяване 
името на съдията, постановил акта. Съобщение е изпратено на 07.06.2010 
г. С определение от 27.07.2010 г. по чл. 140 от ГПК делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 08.10.2010 г. В съдебно заседание от 
08.10.2010 г. производството е спряно по взаимно съгласие на страните. 

 
Обезпечителни производства 
 
 - ч.гр.д.№2094/2010г. – Делото е образувано на 22.06.10г. по молба 

от същата дата с правно основание чл.390 ГПК. С определение от 
22.06.10г. постъпилата молба е оставена без уважение като неоснователна. 
Молителят е уведомен на 28.06.10г. със съобщение от 22.06.10г. 

 
Заповедни производства 

 
 - ч. гр. д. № 123/2010 г. е образувано на 21.01.2010 г. по Заявление 

по чл. 410 от ГПК, постъпило на същата дата. Разпореждане и отделно 
Заповед за изпълнение са издадени в деня на образуване. Съобщение за 
длъжника е изпратено в деня на постановяване на актовете на съда и е 
получено на 18.02.2010 г. Върху заповедта е отразено издаването на 
изпълнителен лист и сумата, за която е издаден. Приложен протокол за 
случайно разпределение на делата. 

 
 - ч. гр. д. № 2065/2010 г. е образувано на 21.06.2010 г. по Заявление 

по чл. 417 от ГПК, постъпило на 18.06.2010 г. Разпореждане за издаване на 
Заповед за незабавно изпълнение и отделно Заповед за изпълнение от 
23.06.2010 г. Върху заповедта е отразено издаването на изпълнителен лист, 
страните в производството и сумата, за която е издаден. 
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 - ч. гр. д. № 11489/2010 г. е образувано на 18.05.2010 г. по 

Заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на 17.05.2010 г. Разпореждане и 
отделно Заповед за изпълнение са издадени 19.05.2010 г. Съобщение за 
длъжника е изпратено в деня на постановяване на актовете на съда и е 
получено на 31.05.2010 г. Върху заповедта е отразено издаването на 
изпълнителен лист и сумата, за която е издаден. Приложен протокол за 
случайно разпределение на делата. 

 
- ч. гр. д. № 2072/2010 г. образувано по реда на чл. 410 от ГПК. 
● произнасяне до 1-2 дни от постъпване на заявлението. 
 
Изводи за дейността на VІІ състав - съдия Чавдар Тодоров:  
 
 Проверката на редовността на исковите молби е извършвана в 

повечето случаи в период от 1 – 3 дни./ изкл. – адм.д.№91/2009г. –  11 дни/; 
 Разпорежданията по чл.131 ГПК са постановявани в срок до 5 дни 

от датата на постъпването на исковата молба. / адм.д.№91/2009г. - 11 дни/ ; 
 Определенията по чл.140 ГПК са постановявани в срок до 5 дни, 

от датата на получаването на отговора по исковата молба ; 
 Съобщения до страните са изпращани в същия или на следващия 

ден, след постановяване на съдебния акт. ; 
 Съдебните заседания са насрочвани пред периоди от 1-3 месеца.; 
●  Най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 

искания на страните за събиране на доказателства ; 
 Констатирани са    9 бр.дела, по които е отменяно определението 

за даване на делото на ход по същество;  
 По отношение на проверените заповедни производства се 

констатира спазване на разпоредбата на чл.411, ал.2 ГПК. / заповедта за 
изпълнение е издавана при спазване на тридневния срок/.  

 По всички проверени заповедни производства е приложен 
протокол за случайното разпределение.  

  Средна месечна натовареност на състава за граждански дела за 
2009год.- 59 дела, за 2010г./м. януари – м. ноември/ – 68 дела. 

 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой 
висящи граждански дела, брой приключили граждански дела с решение 
или определение/ 2009 г. е 82 %, а за 2010г./м. януари – м. ноември/ е 83 
%.  

 Заповедните производства / по чл.410 и чл.417 ГПК/ отнесени към 
общия брой граждански дела за разглеждане представляват за 2009год. – 
50% и за 2010г./м. януари – м. ноември/ – 55 %. 
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Съдия Красимира Проданова 

 
Заповедни производства 

 
 - ч. гр. д. № 4242/2010 г. е образувано на 18.11.2010 г. по Заявление 

по чл. 410 от ГПК, постъпило на 17.11.2010 г. Разпореждане и отделно 
Заповед за изпълнение са издадени в деня на 18.11.2010 г. Към момента на 
извършване на проверката, 08.12.2010 г., няма върнати съобщения за 
уведомяване на длъжника. Приложен протокол за случайно разпределение 
на делата. 

 
 - ч. гр. д. № 2128/2010 г. е образувано на 24.06.2010 г. по Заявление 

по чл. 417 от ГПК, постъпило на 24.06.2010 г. Разпореждане за издаване на 
Заповед за незабавно изпълнение и отделно Заповед за изпълнение от 
25.06.2010 г. Върху заповедта е отразено издаването на изпълнителен лист, 
страните в производството и сумата, за която е издаден. 

 
 - ч. гр. д. № 2129/2010 г. е образувано на 24.06.2010 г. по Заявление 

по чл. 417 от ГПК, постъпило на 24.06.2010 г. Разпореждане за издаване на 
Заповед за незабавно изпълнение и отделно Заповед за изпълнение от 
25.06.2010 г. Върху заповедта е отразено издаването на изпълнителен лист, 
страните в производството и сумата, за която е издаден. 

 
Обезпечителни производства 
 
 - ч.гр.д.№1781/2010г. – Делото е образувано на 07.06.10г. по молба 

от същата дата с правно основание чл.390 ГПК, с която се иска 
допускането на обезпечение чрез налагането на обезпечителна мярка – 
спиране на изпълнението на изпълнително дело. С разпореждане от 
07.06.10г. производството по делото е оставено без движение с дадени 
указания за внасяне на държавна такса. Молителят е уведомен на 10.06.10г. 
със съобщение от 07.06.10г. С разпореждане от 21.06.10г. е прекратено 
производството по делото и е върната постъпилата молбата, с оглед 
неизпълнението на дадените указания. Молителят е уведомен на 24.06.10г. 
със съобщение от 23.06.10г.  

 
Изводи за дейността на съдия Красимира Проданова:  
 
 По отношение на проверените заповедни производства се 

констатира спазване на разпоредбата на чл.411, ал.2 ГПК. / заповедта за 
изпълнение е издавана при спазване на тридневния срок/.  
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 По всички проверени заповедни производства е приложен 
протокол за случайното разпределение.  

 Не са констатирани дела, по които е отменяно определението за 
даване на делото на ход по същество.  

  Средна месечна натовареност на състава за 2009год.по 
граждански дела е - 4 дела, за 2010г./м. януари – м. ноември/ – 33 дела. 

 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой 
висящи дела, брой приключили  гр.дела с решение или определение/ 2009 
г. е 100 %, а за 2010г./м. януари – м. ноември/ е 98 %.  

 Заповедните производства / по чл.410 и чл.417 ГПК/ отнесени към 
общия брой дела за разглеждане представляват за 2009год. – 0 % и за 
2010г./м. януари – м. ноември/ – 98 %. За периода м. януари – м. ноември 
2010г. на състава не са разпределяни граждански дела /по общия ред/, 
Гражданските дела за разглеждане са заповедни производства по чл.410 и 
чл.417 ГПК – 359 и частни граждански дела – 6 бр. За периода м. януари – 
м. ноември 2010г. са останали 7 несвършени заповедни производства. За 
2009г. на състава на състава не са разпределяни граждански дела /по 
общия ред/ и не са останали несвършени в началото на отчетния период. За 
2009г. на състава са разпределени 4 частни граждански дела. 

 
Съдия Мая Миленкова 

 
Заповедни производства 

 
 - ч. гр. д. № 4027/2010 г. е образувано на 08.11.2010 г. по Заявление 

по чл. 410 от ГПК, постъпило на 06.11.2010 г. Разпореждане и отделно 
Заповед за изпълнение са издадени в деня на 10.11.2010 г. Към момента на 
извършване на проверката, 08.12.2010 г., няма върнати съобщения за 
уведомяване на длъжника. Приложен протокол за случайно разпределение 
на делата. 

 
 - ч. гр. д. № 1722/2010 г. е образувано на 03.06.2010 г. по Заявление 

по чл. 417 от ГПК, постъпило на 02.06.2010 г. Разпореждане за издаване на 
Заповед за незабавно изпълнение и отделно Заповед за изпълнение от 
03.06.2010 г. Върху заповедта е отразено издаването на изпълнителен лист, 
страните в производството и сумата, за която е издаден. Приложен 
протокол за случайно разпределение на делата. 

 
 - ч. гр. д. № 1723/2010 г. е образувано на 03.06.2010 г. по Заявление 

по чл. 417 от ГПК, постъпило на 02.06.2010 г. Разпореждане за издаване на 
Заповед за незабавно изпълнение и отделно Заповед за изпълнение от 
03.06.2010 г. Върху заповедта е отразено издаването на изпълнителен лист, 
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страните в производството и сумата, за която е издаден. Приложен 
протокол за случайно разпределение на делата. 

 
Изводи за дейността на съдия Мая Миленкова:  
 
 По отношение на проверените заповедни производства се 

констатира спазване на разпоредбата на чл.411, ал.2 ГПК. / заповедта за 
изпълнение е издавана при спазване на тридневния срок/.  

 По всички проверени заповедни производства е приложен 
протокол за случайното разпределение.  

 Констатирани са малък брой дела - 4 бр., по които е отменяно 
определението за даване на делото на ход по същество.  

  Средна месечна натовареност на състава по граждански дела за 
2009год.- 3 дела, за 2010г./м. януари – м. ноември/ – 36 дела. 

 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой 
граждански висящи дела, брой приключили граждански дела с решение 
или определение/  за 2010г./м. януари – м. ноември/ е 97 %.  

 Заповедните производства / по чл.410 и чл.417 ГПК/ отнесени към 
общия брой граждански дела за разглеждане представляват за 2009год. – 
30% и за 2010г./м. януари – м. ноември/ – 95 %. За периода м. януари – м. 
ноември 2010г. на състава е разпределено само едно гражданско дело /по 
общия ред/ и 15 гр.дела са останали несвършени в началото на отчетния 
период, всички останали 380 гр. дела за разглеждане са заповедни 
производства по чл.410 и чл.417 ГПК. За периода м. януари – м. ноември 
2010г. са останали 8 несвършени гр. дела по общия ред. За 2009г. на 
състава на състава е разпределено само едно гражданско дело /по общия 
ред/ и 23 гр.дела са останали несвършени в началото на отчетния период. 
За 2009г. на състава са разпределени 3 заповедни производства по чл.410 и 
чл.417 ГПК. 

 
Съдия Андрей Радев 

 
Заповедни производства 

 
 - ч. гр. д. № 4338/2010 г. е образувано на 23.11.2010 г. по Заявление 

по чл. 410 от ГПК, постъпило на 23.11.2010 г. Разпореждане и отделно 
Заповед за изпълнение са издадени в същия ден - 23.11.2010 г. Към 
момента на извършване на проверката, 08.12.2010 г., няма върнати 
съобщения за уведомяване на длъжника. Приложен протокол за случайно 
разпределение на делата. 

 
 - ч. гр. д. № 4102/2010 г. е образувано на 10.11.2010 г. по Заявление 

по чл. 417 от ГПК, постъпило на 09.11.2010 г. Разпореждане за издаване на 
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Заповед за незабавно изпълнение и отделно Заповед за изпълнение от 
11.11.2010 г. Върху заповедта е отразено издаването на изпълнителен лист, 
страните в производството и сумата, за която е издаден. Приложен 
протокол за случайно разпределение на делата. 

 
 - ч. гр. д. № 4305/2010 г. е образувано на 22.11.2010 г. по Заявление 

по чл. 417 от ГПК, постъпило на 22.11.2010 г. Разпореждане за издаване на 
Заповед за незабавно изпълнение и отделно Заповед за изпълнение от 
23.11.2010 г. Върху заповедта е отразено издаването на изпълнителен лист, 
страните в производството и сумата, за която е издаден. Приложен 
протокол за случайно разпределение на делата. 

 
Изводи за дейността на съдия Андрей Радев:  
 
 По отношение на проверените заповедни производства се 

констатира спазване на разпоредбата на чл.411, ал.2 ГПК. / заповедта за 
изпълнение е издавана при спазване на тридневния срок/.  

 По всички проверени заповедни производства е приложен 
протокол за случайното разпределение.  

 Не са констатирани дела, по които е отменяно определението за 
даване на делото на ход по същество.  

  Средна месечна натовареност на състава по граждански дела за 
2009год.- 3 дела, за 2010г./м. януари – м. ноември/ – 12 дела. 

 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой 
висящи граждански дела, брой приключили граждански дела с решение 
или определение/ 2009 г. е 89 %, а за 2010г./м. януари – м. ноември/ е 97 
%.  

 Заповедните производства / по чл.410 и чл.417 ГПК/ отнесени към 
общия брой граждански дела за разглеждане представляват за 2009год. – 5 
% и за 2010г./м. януари –– м. ноември/ -  96 %. За периода м. януари – м. 
ноември 2010г. на състава е разпределено само едно гражданско дело /по 
общия ред/ и 4 гр.дела са останали несвършени в началото на отчетния 
период, всички останали 123 гр. дела за разглеждане са заповедни 
производства по чл.410 и чл.417 ГПК. За периода м. януари – м. ноември 
2010г. са останали 2 несвършени гр. дела по общия ред. За 2009г. на 
състава не са разпределяни граждански дела /по общия ред/ и 30 гр.дела са 
останали несвършени в началото на отчетния период. За 2009г. на състава 
са разпределени 2 заповедни производства по чл.410 и чл.417 ГПК. 

 
 
Съдия Пламен Деянов – Х състав 
 
Висящи дела 
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- гр.д.№2015/2010г. - делото е образувано на 16.06.10г. по искова 

молба от същата дата. Разпореждане по чл.131 ГПК – 16.06.10г. 
Ответникът е уведомен на 27.06.10г. със съобщение от 18.06.10г. Отговор 
на исковата молба е постъпил на 28.07.10г. С разпореждане от 04.08.10г. 
производството по делото е оставен без движение с дадени указания за 
уточняване на определени обстоятелства. Ищецът е уведомен на 20.08.10г. 
със съобщение от 11.08.10г. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба на 25.08.10г. Определение по чл.140 ГПК – 25.08.10г. 
Съобщения до страните са изпратени на 30.08.10г. В проведено на 
14.09.10г. открито съдебно заседание /съдия –докладчик 
М.Миленкова/, страните са редовно призовани и се явяват, на делото 
не е даден ход, поради отсъствие на съдията-докладчик по делото. 
Проведено е открито съдебно заседание на 15.10.10г., в което делото е 
отложено за събиране на доказателства.  В проведени на 19.11.10г. и 
02.12.10г. открити съдебни заседания на делото не е даден ход, с оглед 
заявена от страните възможност за постигане на спогодба. Делото е 
насрочено за 11.01.11г.   

 
 - гр.д.№2135/2010г. - Делото е образувано на 25.06.10г. по искова 

молба от 24.06.10г. Разпореждане по чл.131 ГПК – 01.07.10г. Проблеми с 
уведомяването на ответника. Определение по чл.140 ГПК – 01.11.10г. 
Съобщения до страните са изпратени на 04.11.10г. Проведено е открито 
съдебно заседание на 23.11.10г., в което делото е отложено за 11.01.11г. за 
събиране на доказателства. Съобщения до страните са изпратени на 
24.11.10г.  
 

Спрени производства  
 
 - гр.д.№2134/2010г. - Делото е образувано на 25.06.10г. по искова 

молба от 24.06.10г. с правно основание чл.422 ГПК. Разпореждане по 
чл.131 ГПК – 07.07.2010г. Ответникът е уведомен на 26.07.10г. със 
съобщение от 12.07.10г. /съобщението е изготвено 5 дни след 
постановяване на съдебния акт/. Отговор на исковата молба не е 
постъпил. Разпореждане по чл.140 ГПК – 01.09.10г. Страните са уведомени 
със съобщения от 03.09.10г. В проведено на 05.10.10г. открито съдебно 
заседание производството по делото е спряно по общо съгласие на 
страните.  
 

Обезпечителни производства 
 

 - ч. гр. д. № 2918/2010 г. е образувано на 06.08.2010 г. по молба по 
чл. 390 от ГПК, постъпила на 06.08.2010 г. На 09.08.2010 г. е приложена 
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допълнителна справка от молителя. С определение от 09.08.2010 г. е 
допуснато обезпечение чрез спиране на изпълнението по изпълнително 
дело, образувано по описа на ЧСИ, с район на действие съдебен окръг-
Кюстендил; указан е 1-месечен срок за предявяване на бъдещия иск и 
издаването на обезпечителна заповед.  

По частна жалба срещу определението, пред Окръжен съд-
Кюстендил на 23.09.2010 г. е образувано в. ч. гр. д. № 616/2010 г. С 
определение от 04.10.2010 г. е обезсилил обжалваното определение и 
отменил обезпечителната мярка, след като е приел, че Районен съд-
Кюстендил е разгледал молба, която не му е родово подсъдна. 

Съдията, допуснал обезпечението, не е съобразил изискването на 
чл. 390, ал. 4, изр. 2-ро от ГПК, за определяне на гаранция. 

 
Заповедни производства 
 
 - ч.гр.д.№2067/2010г. – Делото е образувано на 21.06.10г. по 

постъпило на 18.06.10г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.417 ГПК. С разпореждане от 23.06.10г. е разпоредено издаването на 
заповед за изпълнение. Издадена е заповед за изпълнение на основание 
чл.417 ГПК на 23.06.10г. Върху заповедта за изпълнение и документа, 
послужил като основание за нейното издаване е извършено отбелязване за 
издаването на изпълнителен лист и за неговото получаване /без посочена 
дата на получаването му/.  
 

 - ч.гр.д.№3716/2010г. – Делото е образувано на 21.10.10г. по 
постъпило на 19.10.10г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.417 ГПК. Издадена е заповед за изпълнение на основание чл.417 ГПК на 
22.10.10г. Върху заповедта за изпълнение е извършено отбелязване за 
издаването на изпълнителен лист /без посочена дата на издаването му/ и за 
неговото получаване на 02.11.10г. Не е извършено отбелязване за 
издаването на изпълнителен лист на документа, послужил като 
основание за издаването на заповедта за изпълнение.  

 
 - ч.гр.д.№2936/2010г. – Делото е образувано на 09.08.10г. по 

постъпило на 06.08.10г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 ГПК. С разпореждане от 23.08.10г. е разпоредено издаването на 
заповед за изпълнение. Издадена е заповед за изпълнение на основание 
чл.410 ГПК на 23.08.10г. Заповедта е издадена при неспазване на 
тридневния срок, регламентиран в чл.411, ал.2 - 14 дни след 
постъпване на заявлението. Проблеми с уведомяването на длъжника, 
който е редовно уведомен на 26.11.10г. със съобщение от 02.11.2010г.  

 
Изводи за дейността на състава: 
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●по редовността на исковите молби състава се е произнасял в деня 
на постъпването им или на следващия ден; 

● разпорежданията по чл. 131 от ГПК са постановявани в срок от 
деня на образуване на делото до 7-12 дни след тази дата; 

● определението по чл. 140 от ГПК, при проучените дела, са 
постановявани своевременно след постъпване на писмен отговор; 

● първо открито съдебно заседание е насрочвано в кратки срокове – 
между 14 дни и 1 м. от датата на определението по чл.140 ГПК; 

● съдебните заседания са отлагани и насрочвани през 1 м. По гр. д. 
№ 2015/2010 г. съдебно заседание от 14.09.2010 г., при редовно призовани 
и явили се страни, на делото не е даден ход и е отложено поради 
отсъствие на съдията-докладчик; 
          ● по ч. гр. д. № 2918/2010 г., образувано по реда на чл. 390 и сл. от 
ГПК, съдът е допуснал обезпечение чрез спиране на изпълнително 
производство, като не е определил гаранция, каквото е изискването на 
чл. 390, ал. 4, изр. 2-ро от ГПК; 

● по заповедните производства съдът се е произнасял в срок, с 
изключение на ч. гр. д. № 2936/2010 г., по което е издадена заповед за 
изпълнение в 14-дневен срок след постъпване на заявлението; 

● в някои случаи, след издаване на изпълнителен лист, не са правени 
отбелязвания за това обстоятелство върху документа, послужил като 
основание за издаването му; 

● съобщения за съдебните актове, постановени по администриране 
на делата, са изпращани в срок от 1, 2, 5, 7 и повече дни от датата, 
посочена в актовете. 

 Средна месечна натовареност на състава за граждански дела за 
2010г./м. януари – м. ноември/ – 66 дела. / През 2009год. състава е 
разглеждал много малък брой граждански дела/; 

 Ефективността на дейността на състава  за 2010г./м. януари – м. 
ноември/ е 95 %.  

 Заповедните производства / по чл.410 и чл.417 ГПК/ отнесени към 
общия брой граждански дела за разглеждане представляват за 2010г./м. 
януари – м. ноември/ – 77 %. 

 
Съдия Николета Карамфилова – ІV състав 
 
Висящи дела, насрочени  
 
 - гр. д. № 3068/2010 г. е образувано на 24.08.2010 г. по искова 

молба, постъпила на 24.08.2010 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК от 
13.09.2010 г., положено върху исковата молба, без да е отразено името на 
съдията. Съобщение за акта на съда е изпратено на 16.09.2010 г. и е 
получено на 22.09.2010 г. Писмен отговор е депозиран на 01.10.2009 г. С 
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определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 25.10.2010 г. делото е 
насрочено в открито съдебно заседание за 18.11.2010 г. За събиране на 
доказателства делото е насрочено за 13.01.2010 г. 

 
 - гр. д. № 3467/2010 г. е образувано на 07.10.2010 г. по искова 

молба, постъпила на 07.10.2010 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК, 
постановено в деня на образуване на делото, положено върху исковата 
молба, без да е отразено името на съдията. Съобщение е изпратено на 
08.10.2010 г. и получено на 11.10.2010 г. Писмен отговор е депозиран на 
10.11.2010 г. Разпореждане по чл. 140 от ГПК е постановено на 10.11.2010 
г. Съобщения са изпратени на 11.11.2010 г. 

 
Решени дела  
 
- гр. д. № 1272/2009 г. Изрично разпореждане по чл. 130 от ГПК 

липсва по делото. На първата страница от исковата молба е положена 
писмена резолюция: „На ответната страна, съобщение по чл. 131 от ГПК”. 
Определение по чл. 140 от ГПК е постановено на следващия ден от 
постъпване на писмения отговор на исковата молба. Честа смяна на 
докладчиците по делото – съдия Карамфилова, съдия Николай Николов, 
съдия Чавдар Тодоров. По делото е постановено решение от съдия 
Тодороов в 7-дневен срок. Редовно и своевременно администриране на 
постъпила въззивна жалба. 

 
 - гр. д. № 2292/2009 г. 
● липсва разпореждане  по чл. 130 от ГПК; 
● произнасяне по редовността на исковата молба на следващия ден 

от постъпването й; 
● съобщения за страните  изпратени в деня на постановяване на 

съдебния акт, или на следващия ден; 
● определение по чл. 140 от ГПК постановено в 1-месечен срок от 

постъпване на отговора на исковата молба /месеци декември и януари/; 
● първо открито съдебно заседание е насрочено в 1-месечен срок от 

постановяване на определението по чл. 140 от ГПК; 
● второ съдебно заседание е насрочено за след 20 дни, за събиране на 

доказателства; 
● решение по делото е постановено в 1-м. срок от съдебното 

заседание, в което е даден ход по същество. 
 
 - гр. д. № 46/2009 г. 
● произнасяне по редовността на исковата молба в 7-дневен срок от 

датата на постъпване на исковата молба; 
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● резолюция за изпращане на съобщение по чл. 131 от ГПК в 1-
месечен срок от отстраняване на нередовностите в исковата молба; 

● определение по чл. 140 от ГПК е постановено 2 м. след постъпване 
на отговора на исковата молба; 

● делото отложено за следващо съдебно заседание, за след 3 м., за 
събиране на доказателства; 

● решение по делото е постановено в 2-дневен срок от съдебното 
заседание, в което делото е даден ход по същество. 

 
Спрени производства  
 
 - гр. д. № 2298/2010 г. е образувано на 07.07.2010 г. по искова 

молба, постъпила на 07.07.2010 г. По делото е депозирана молба от ищеца 
са спиране по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. Съдът е разпоредил изпращане на 
съобщение до ответника. С определение от 21.10.2010 г., постановено 
върху съобщението, съдът е спрял производството по делото по взаимно 
съгласие на страните. 

 
 - гр. д. № 1700/2010 г. е образувано на 01.06.2010 г. след като с 

определение на Софийски районен съд делото е изпратено по 
компетентност и постъпило на 01.06.2010 г. в Районен съд-Кюстендил. С 
определение от 08.06.2010 г. по чл. 140 от ГПК делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 28.06.2010 г. Съобщения са изпратени на 
29.06.2010 г. По делото са депозирани молби за спиране на производството 
по взаимно съгласие. С протоколно определение от 28.06.2010 г. 
производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. 

 
 - гр. д. № 1208/2008 г. е образувано на 22.08.2008 г. по иск за делба, 

постъпил на 22.08.2008 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено 
на 03.09.2008 г. Съобщения са изпратени на 09.09.2008 г. С определение от 
05.01.2009 г. по чл. 140 от ГПК делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 12.02.2009 г., на която дата е даден ход по същество на делото 
във първа фаза; Постановено решение от 13.02.2009 г. В съдебно заседание 
от 10.12.2009 г. делото е спряно поради смърт на страна. На 28.06.2010 г. е 
даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С определение от 
01.07.2010 г. е отменено определението за даване ход по същество и делото 
е насрочено в открито съдебно заседание за 16.09.2010 г. На 05.11.2010 г. е 
постановено решение по делото, с което е обявен за окончателен проекта 
за разделителен протокол. С определение от 01.12.2010 г. производството 
по делото е спряно отново, поради смърт на ответника, като е задължен 
ищеца да представи удостоверение за наследници. 

 
Обезпечителни производства 
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 - ч. гр. д. № 1012/2010 г. е образувано на 19.04.2010 г. по молба по 

чл. 390 от ГПК, постъпила на 19.04.2010 г. С определение от тази дата 
съдът е допуснал обезпечение чрез запор върху вземания на длъжника и 
възбрана на недвижим имот. По отношение на частичен бъдещ иск, 
предявим в 1-месечен срок. Съобщение изпратено в деня на постановяване 
на определението и получено на тази дата. Доказателство за предявяване 
на бъдещия иск е депозирано в съда на 27.05.2010 г. 

 
 - ч.гр.д.№1011/2010г. – Делото е образувано на 19.04.10г. по молба 

от същата дата с правно основание чл.390 ГПК. С определение от 
19.04.10г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск за сумата от 7 432, 16 лв. 
чрез налагане на запор върху банковите сметки на длъжника в 30 банки 
/без индивидуализация на банковите сметки/. Определен е едномесечен 
срок за предявяване на иска. Не е определена гаранция. Извършено е 
отбелязване върху определението за издаването на обезпечителна заповед 
/без посочена дата/ и за нейното получаване на 20.04.10г. С молба от 
03.05.10г. дръжникът е поискал отмяна на допуснатото обезпечение, като 
излага твърдения, че е платил претендираните суми. С разпореждане от 
03.05.10г. е разпоредено изпращане на препис от молбата на насрещната 
страна. С определение от 08.06.10г. е отменено допуснатото обезпечение.  

 
Заповедни производства 
 
 - ч.гр.д.№3931/2010г. – Делото е образувано на 05.11.10г. по 

постъпило на 04.11.10г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.417 ГПК. С разпореждане от 05.11.10г. е разпоредено издаването на 
заповед за изпълнение и изпълнителен лист. Издадена е заповед за 
изпълнение на основание чл.410 ГПК на 05.11.10г. Върху заповедта за 
изпълнение и документът послужил като основание за нейното издаване е 
извършено отбелязване за издаването на изпълнителен лист /без посочена 
дата на издаването му/ и за неговото получаване на 25.11.10г. 

 
 - ч.гр.д.№3494/2010г. – Делото е образувано на 11.10.10г. по 

постъпило на 08.10.10г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 ГПК. С разпореждане от 11.10.10г. е разпоредено издаването на 
заповед за изпълнение. Издадена е заповед за изпълнение на основание 
чл.410 ГПК на 11.10.10г. Длъжникът е уведомен на 01.11.10г. със 
съобщение от 12.10.10г. Върху заповедта за изпълнение и документът 
послужил като основание за нейното издаване е извършено отбелязване за 
издаването на изпълнителен лист /без посочена дата на издаването му/.  
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 - ч.гр.д.№2069/2010г. – Делото е образувано на 21.06.10г. по 
постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение 
по чл.417 ГПК. С разпореждане от 22.06.10г. е разпоредено издаването на 
заповед за изпълнение и изпълнителен лист. Издадена е заповед за 
изпълнение на основание чл.410 ГПК на 22.06.10г. Върху заповедта за 
изпълнение и документът послужил като основание за нейното издаване е 
извършено отбелязване за издаването на изпълнителен лист /без посочена 
дата на издаването му/ и неговото получаване на 16.08.10г.  

 
Изводи за дейността на състава: 
 
● произнасяне по редовността на исковите молби – от 1 до 7 дни от 

датата на образуване на делата; 
● по някои дела не са постановявани  разпореждания по чл. 131 от 

ГПК. Налице е само резолюция за изпращане на съобщения по чл. 131 от 
ГПК /1272/2009 г./; 

● по определени дела  резолюциите за изпращане на съобщения по 
чл. 131 от ГПК са постановявани в продължителни срокове - от 20 дни – 
гр. д. № 3068/2010 г.; 1 м. – гр. д. № 46/2009 г.; 

●  резолюциите на съда не отразяват името на съдията-докладчик; 
● определението по чл. 140 от ГПК, при проучените дела, са 

постановявани в различни срокове; своевременно в същия или на 
следващия ден, както и до 1 м. от датата на получаване  на отговора по 
исковата молба /гр. д. № 46/2009 г./; 

● първо открито съдебно заседание е насрочвано в кратки срокове – 
до 1 м. от датата на определението по чл.140 ГПК; 

● съдебните заседания са отлагани и насрочвани през 1 м.; 
● при спрените дела основанията са по взаимно съгласие и поради 

смърт на страна в процеса; 
● своевременно произнасяне по делата, образувани по реда на чл. 

390 от ГПК; 
● по заявленията по чл. 410 от ГПК съдът се е произнасял 

своевременно; 
● не са правени отбелязвания за датата на издаване на 

изпълнителните листове; 
● своевременно администрирани въззивни жалби; 
● съобщения са изпращани своевременно. 
 Средна месечна натовареност на състава за граждански дела за 

2009год.- 53 дела, за 2010г./м. януари – м. ноември/ – 62 дела. 
 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой 

висящи граждански дела, брой приключили граждански дела с решение 
или определение/ 2009 г. е 86 %, а за 2010г./м. януари – м. ноември/ е 86 
%.  
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 Заповедните производства / по чл.410 и чл.417 ГПК/ отнесени към 
общия брой граждански дела за разглеждане представляват за 2009год. – 
52% и за 2010г./м. януари – м. ноември/ – 60 %. 

 
 
Съдия Нели Маринова - ІХ състав 
 
Висящи дела 
 
 - гр.д.№4153/2010г. - Делото е образувано по искова молба от 

11.11.10г. с правно основание чл.19, ал.1 ЗГР. Не е посочена дата на 
образуване на делото. С определение от 19.11.10г. делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание за 21.01.11г. Страните са 
уведомени със съобщения от 23.11.10г. на 24.11.11г.  

 
 - гр.д.№1644/2010г. - Делото е образувано на 26.05.10г. по искова 

молба от същата дата. С разпореждане от 02.06.10г. производството по 
делото е оставено без движение с дадени указания за представяне на 
определени доказателства. Ищецът е уведомен на 07.06.10г. със съобщение 
от 03.06.10г. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от 
ищеца на 14.06.10г. Разпореждане по чл.131 ГПК – 16.06.10г. Ответникът е 
уведомен на 15.07.10г. със съобщение от 18.06.10г. Определение по чл.140 
ГПК – 16.09.10г. В проведено на 22.10.10г. открито съдебно заседание на 
делото не е даден ход, с оглед даване на възможност на страните за 
постигане на спогодба. В проведено на 26.11.10г. открито съдебно 
заседание делото е отложено за 21.01.11г. с оглед на допуснатата и 
неизготвена ССЕ.  
 

 
- гр. д. № 1388/2009 г. 
● образувано в деня на постъпването на молбата; 
● разпореждането по чл. 131 от ГПК в 2-дневен срок от образуване 

на делата; 
● изпращане на съобщения в деня, следващ датата на 

постановяването на акта; 
● определение по чл. 146 и чл. 312, ал. 1, т. 2 от ГПК в деня следващ 

датата на постъпване на писмения отговор на исковата молба; 
● първо съдебно заседание е насрочено в 20-дневен срок след 

определението по чл. 146 от ГПК; 
● в първо открито съдебно заседание е съставен подробен проекто-

доклад. Второ съдебно заседание е  насрочено в 20-дневен срок от 
провеждане на първото; 
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● съдебно решение е постановено в 17-дневен срок от датата на 
съдебното заседание, в което делото е обявено за решаване; 

● делото е приключено в 2 съдебни заседания; 
 
Без движение 
 
 - гр.д.№4405/2010г. - Делото е образувано на 29.11.10г. по искова 

молба от 25.11.10г. С разпореждане от 03.12.10г. производството по делото 
е оставено без движение с дадени указания за уточняване на определени 
обстоятелства. Извършено е отбелязване за изпращане на съобщение до 
ищеца на 06.12.10г.  

 
 - гр.д.№4385/2010г. - /бързо производство/ Делото е образувано на 

25.11.10г. по искова молба от същата дата. С разпореждане от 26.11.10г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания за 
уточняване на определени обстоятелства. Извършено е отбелязване за 
изпращане на съобщение до ищеца на 29.11.10г.  

 
 - гр.д.№4397/2010г. - Делото е образувано на 26.11.10г. по искова 

молба от същата дата. С разпореждане от 30.11.10г. производството по 
делото е оставено без движение с дадени указания за внасяне на държавна 
такса и представяне на определени доказателства. Извършено е 
отбелязване за изпращане на съобщение до ищеца на 03.12.10г. 

 
Спрени дела  
  
 - гр. д. № 1788/2009 г. е образувано на 14.09.2009 г. по искова молба 

за делба, постъпила на 11.09.2009 г. Разпореждане за вписване на исковата 
молба от 02.10.2009 г., положено върху първата страница. Разпореждане по 
чл. 131 от ГПК от 20.10.2009 г. Съобщения от 21.10.2009 г. Писмен 
отговор е депозиран на 27.11.2009 г. Определение по чл. 140 от ГПК от 
07.12.2009 г., с което производството по делото е насрочено за 28.01.2009 
г. С протоколно определение от 05.11.2010 г. производството по делото е 
спряно по взаимно съгласие, на основание чл. 229, ал. 1 от ГПК. 

 
 - гр. д. № 2631/2009 г. е образувано на 29.12.2009 г. по искова 

молба, постъпила на същия ден. Исковата молба е оставена без движение с 
разпореждане от 07.01.2010 г., положено ръкописно върху първата 
страница от исковата молба, без да отразява името на съдията, постановил 
акта. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 19.01.2010 г., за 
което са изпратени съобщения на следващия ден. Писмен отговор е 
постъпил на 17.02.2010 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено 
на 02.03.2010 г., производството е насрочено в открито съдебно заседание 
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за 01.04.2010 г. По делото са проведени 5 съдебни заседания. С 
протоколно определение от 12.11.2010 г. производството е спряно поради 
наличие на преюдициален спор, за наличието на който е представено 
съдебно удостоверение. 

 
 - гр. д. № 1104/2010 г. е образувано на 22.04.2010 г. по искова 

молба, постъпила на 22.04.2010 г. Разпореждане от чл. 131 от ГПК от 
26.04.2010 г. Определение по чл. 140 от ГПК от 30.06.2010 г., с което 
производството е насрочено в открито съдебно заседание за 16.07.2010 г. 
Производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК 
с протоколно определение постановено на 08.10.2010 г. 

 
Заповедни производства 
 
 - ч.гр.д.№3595/2010г. – Делото е образувано на 14.10.10г. по 

постъпило на 13.10.10г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 ГПК. С разпореждане от 19.10.10г. е разпоредено издаването на 
заповед за изпълнение. Издадена е заповед за изпълнение на парично 
задължение по чл.410 ГПК на 19.10.10г. Заповедта е издадена при 
неспазване на тридневния срок, регламентиран в чл.411, ал.2 - 5 дни 
след постъпване на заявлението. Длъжникът е уведомен на 01.11.10г. със 
съобщение от 22.10.10г. Съобщението е изготвено 4 дни след издаване 
на заповедта за изпълнение. Върху заповедта за изпълнение е извършено 
отбелязване за издаването на изпълнителен лист /без посочена дата на 
издаването му/ и за неговото получаване на 01.12.10г.  

 
 - ч.гр.д.№1487/2010г. – Делото е образувано на 18.05.10г. по 

постъпило на 17.05.10г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 ГПК. С разпореждане от 20.05.10г. е разпоредено издаването на 
заповед за изпълнение. Издадена е заповед за изпълнение на парично 
задължение по чл.410 ГПК на 20.05.10г. Длъжникът е уведомен на 
02.06.10г. със съобщение от 21.05.10г. С разпореждане от 29.06.10г. е 
разпоредено издаването на изпълнителен лист. Върху заповедта за 
изпълнение е извършено отбелязване за издаването на изпълнителен лист 
/без посочена дата на издаването му/ и за неговото получаване на 
30.06.10г.  

 
 - ч.гр.д.№1392/2010г. – Делото е образувано на 13.05.10г. по 

постъпило на  същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение 
по чл.417 ГПК. С разпореждане от 15.05.10г. е разпоредено издаването на 
заповед за изпълнение и изпълнителен лист. Издадена е заповед за 
изпълнение на основание чл.417 ГПК на 15.05.10г. Върху заповедта за 
изпълнение и документът, послужил като основание за нейното издаване е 
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извършено отбелязване за издаването на изпълнителен лист и за неговото 
получаване на 02.06.10г.  

 
Обезпечителни производства 
 
 - ч. гр. д. № 1965/2009 г. ; 
● по молбата по чл. 390 от ГПК – произнасяне в деня на постъпване. 
 
Изводи за дейността на състава: 
 
● произнасяне по редовността на исковите молби – от 1 до 7 дни 

датата на постъпването й ; 
● Липсват постановени  разпореждания по чл. 131 от ГПК ; 
● определението по чл. 140 от ГПК, при проучените дела, са 

постановявани в срок между 1-14 дни от постъпване на писмения отговор 
по исковата молба, съответно от изтичане на срока за това; 

● първо открито съдебно заседание е насрочвано в кратки срокове – 
от 20 дни до 1 м.; 

● съдебните заседания са отлагани и насрочвани средно през 1 м.; 
● при спрените дела основанията са по взаимно съгласие и поради 

наличие на преюдициални спорове. Не може да бъде направен извод за 
редовно правени справки по преюдициалните дела, тъй като проучените 
производства са спрени малко преди тяхното проучване; 

● по единственото проучено дело на състава, образувано по реда на 
чл. 390 от ГПК, е налице своевременно произнасяне; 

● по заявленията по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, обичайно, съдът се е 
произнасял своевременно, с изключение на ч. гр. д. № 3595/2010 г.; 

● не са правени отбелязвания за датата на издаване на 
изпълнителните листове; 

● съобщения са изпращани своевременно. 
 Средна месечна натовареност на състава за граждански дела за 

2009год.- 56 дела, за 2010г./м. януари – м. ноември/ – 68 дела. 
 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой 

висящи граждански дела, брой приключили граждански дела с решение 
или определение/ 2009 г. е 82 %, а за 2010г./м. януари – м. ноември/ е 80 
%.  

 Заповедните производства / по чл.410 и чл.417 ГПК/ отнесени към 
общия брой граждански дела за разглеждане представляват за 2009год. -
53% и за 2010г./м. януари – м. ноември/ – 55 %. 

 
Съдия Николай Николов  
 
Заповедни производства 
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 - ч.гр.д.№4316/2010г. – Делото е образувано на 22.11.10г. по 

постъпило на същата дата заявление за издаване на заповед за изпълнение 
по чл.410 ГПК. С разпореждане от 22.11.10г. е разпоредено издаването на 
заповед за изпълнение. Издадена е заповед за изпълнение на основание 
чл.410 ГПК на 22.11.10г.   

 
 - ч.гр.д.№4051/2010г. – Делото е образувано на 10.11.10г. по 

постъпило на 09.11.10г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 ГПК. С разпореждане от 10.11.10г. е разпоредено издаването на 
заповед за изпълнение. Издадена е заповед за изпълнение на основание 
чл.410 ГПК на 10.11.10г.  Върху заповедта е извършено отбелязване за 
изпращането на съобщение до длъжника на 12.11.10г.  

 
 - ч.гр.д.№3723/2010г. – Делото е образувано на 21.10.10г. по 

постъпило на 20.10.10г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.417 ГПК. С разпореждане от 22.10.10г. е разпоредено издаването на 
заповед за изпълнение и изпълнителен лист. Издадена е заповед за 
изпълнение на основание чл.410 ГПК на 22.10.10г.  Върху заповедта за 
изпълнение е извършено отбелязване за издаването на изпълнителен лист 
/без посочена дата на издаването му/ и за неговото получаване на 
29.10.10г. Не е извършено отбелязване за издаването на изпълнителен 
лист на документа, послужил като основание за издаването на 
заповедта за изпълнение.  
 

Изводи за дейността на състава: 
 
● на състава са проучени само дела, образувани по чл. 410 и чл. 417 

от ГПК; 
● разпорежданията за издаване на заповеди за изпълнение и по 

трите проверени дела са издавани в деня на образуване на делата  
● не са правени отбелязвания за датата на издаване на 

изпълнителните листове; 
● съобщения са изпращани своевременно. 
 Средна месечна натовареност на състава по граждански дела за 

2009год.- 3 дела, за 2010г./м. януари – м. ноември/ – 31 дела. 
 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой 

висящи граждански дела, брой приключили граждански дела с решение 
или определение/ 2009 г. е 71 %, а за 2010г./м. януари – м. ноември/ е 98 
%.  

 Заповедните производства / по чл.410 и чл.417 ГПК/ отнесени към 
общия брой граждански дела за разглеждане представляват за 2009год. – 
25% и за 2010г./м. януари – м. ноември/ – 95 %. 
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Съдия Ася Стоименова 
 
Спрени дела 

 
 - гр.д.№2458/2007г. - Делото е образувано на 28.12.07г. по искова 

молба от 13.12.07г. с правно основание чл.108 ЗС. С разпореждане от 
28.12.07г. на ищците са дадени указания за вписване на исковата молба. 
Ищците са уведомени със съобщения от 02.01.08г. на 07.01.08г. С 
разпореждане от 23.01.08г. делото е насрочено в открито съдебно 
заседание. В проведено на 27.02.08г. открито съдебно заседание на делото 
не е даден ход, с оглед на постъпила молба от ответника с данни за негово 
заболяване. Проведени са открити съдебни заседания на 12.03.08г. и 
23.04.08г., в които делото е отлагано за събиране на доказателства. В 
проведено на 16.06.08г. открито съдебно заседание след като са събрани 
доказателства производството по делото е спряно на основание чл.182, 
ал.1, б. „г” ГПК /отм./ до приключване на производството по 
гр.д.№542/2008г. по описа на КРС. На отделен лист /прикрепен към 
корицата на делото/ е извършено отбелязване с молив от 02.12.2010г. 
„гр.д.№542/2008г. на КОС 30.01.09г.”. Други справки в периода от 
повече от 2 години 16.06.08г. - 02.12.2010г. не са извършвани.  

 
Заповедни производства 
 
 - ч. гр. д. № 232/2009 г., образувано по реда на чл. 410 от ГПК 
● произнасяне в 2-дневен срок от датата на подаване на заявлението. 
 
Дела, минали през въззивен контрол 

 
 - ч.гр.д.№1616/2009г. - Делото е образувано на 06.08.09г. по 

постъпило на 05.08.09г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 ГПК. С разпореждане от 07.08.09г. е разпоредено издаването на 
заповед за изпълнение. Издадена е заповед за изпълнение на парично 
задължение по чл.410 ГПК на 07.08.09г. Съобщение до длъжника от 
26.08.09г. е върнато в цялост с отбелязване, че лицето е починало. С 
разпореждане от 03.09.09г. е разпоредено да се изиска от общ.Кюстендил 
препис-извлечение от акт за смърт. С определение от 26.09.09г. /съдия 
Николета Карамфилова/ след като е констатирала, че длъжникът е починал 
през 2002 г. е обезсилила издадената заповед за изпълнение и е прекратила 
производството по делото. Съобщение до страните са изпратени на 
26.08.09г. 

Частна жалба срещу постановеното разпореждане е постъпила на 
02.10.09г. Делото е постъпило в КОС на 11.11.09г.  
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 - гр.д.№31/2009г. - Делото е образувано на 14.01.09г. по искова 
молба от същата дата. С разпореждане от 10.02.09г. производството по 
делото е оставено без движение с дадени указания за уточняване на 
определени обстоятелства. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба на 30.03.09г. С разпореждане от 17.04.09г. 
производството по делото отново е оставено без движение с дадени 
указания за уточняване на определени обстоятелства. В изпълнение на 
дадените указания е депозирана молба на 05.06.09г. С разпореждане от 
16.07.09г. на ищеца са дадени указания за вписване на исковата молба. 
Разпореждане по чл.131 ГПК – 19.08.09г. Съобщение до ответниците е 
изпратено на 20.08.09г. Отговор на исковата молба е постъпил на 
26.09.09г. Разпореждане по чл.140 ГПК /съдия Веселина Джонева/ – 
05.10.09г. Проведени са открити съдебни заседания на 03.11.09г. и на 
01.12.09г., в които делото е отложено за събиране на доказателства. В 
проведено на 19.01.10г. открито съдебно заседание на делото е даден ход 
по същество. Постановено е решение на 09.03.10г. Съобщения до страните 
са изпратени на 10.03.10г.  

Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 
23.05.10г. Делото е постъпило в КОС на 31.05.10г.  

 
Изводи за дейността на състава: 
 
● произнасяне по редовността на исковите молби – от 1 до 15 дни от 

образуване на делата; /По гр. д. № 31/2009 г.-20 дни, по което дело се 
констатира известно забавяне при цялостното му администриране; 

● първо открито съдебно заседание е насрочвано до 1 м. от датата на 
определението по чл.140 ГПК; 

● съдебните заседания са отлагани и насрочвани през 1 м.; 
● въззивните жалби са администрирани своевременно; 
● по заповедните производства- своевременно произнасяне; 
● по спряното производство първата справка е направена след повече 

от 2 години от спирането му; 
● съобщения са изпращани своевременно. 
 Средна месечна натовареност на състава по граждански дела за 

2009год.- 27 дела, за 2010г./м. януари – м. ноември/ – 0,6 дела. 
 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой 

висящи граждански дела, брой приключили граждански дела с решение 
или определение/ 2009 г. е 99 %, а за 2010г./м. януари – м. ноември/ е 57 
%.  

 Заповедните производства / по чл.410 и чл.417 ГПК/ отнесени към 
общия брой граждански дела за разглеждане представляват за 2009год. – 
73%. За 2010г./м. януари – м. ноември/ на състава не са разпределяни 
заповедни производства. 
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Срочност на постановяване на съдебните актове: 

 
 

 Дело № Съдия-докладчик Дата на 
последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в 
който е 

постановено 
решението  

1.  1954/2007 г. М. Миленкова 04.06.10 г. 17.09.2010 г. Над 3 м. 
2.  1959/2007 г. Н. Николов 27.07.10 г. 01.10.2010 г. Над 2 м. 
3.  1843/2010 г. П.Деянов 07.09.10 г. 22.11.2010 г. Над 2 м. 
4.  1542/2009 г. В. Джонева 21.09.10 г. 02.12.2010 г. Над 2 м. 
5.  1685/2009 г. В. Джонева 05.10.10 г. Липсва съдебен 

акт към 
08.12.2010 г. 

Над 2 м. 

6.  2419/2009 г. В. Джонева 05.10.10 г. Липсва съдебен 
акт към 

08.12.2010 г. 

Над 2 м. 

7.  100/2007 г. М. Миленкова 15.01.10 г. 12.03.2010 г. Почти 2 м. 
8.  380/2009 г. Н. Маринова 21.01.10 г. 24.03.2010 г. Над 2м. 
9.  221/2009 г. В. Джонева 26.01.10 г. 28.04.2010 г. Над 3м. 
10.  222/2009 г. В. Джонева 26.01.10 г. 12.05.2010 г. Над 3 м. 
11.  478/2009 г. Н. Маринова 28.01.10 г. 07.04.2010 г. Над 2 м. 
12.  2093/2009 г. Н. Маринова 12.02.10 г. 10.05.2010 г. Почти 3 м. 
13.  1845/2007 г. В. Джонева 09.03.10 г. 16.06.2010 г. Над 3 м. 
14.  2360/09 г. В. Джонева 16.03.10 г. 09.06.2010 г. Над 2 м. 
15.  1163/09 г. В. Джонева 16.03.10 г. 06.07.2010 г. Над 3 м. 
16.  1687/09 г. В. Джонева 16.03.10 г. 24.06.2010 г. Над 3 м. 
17.  1744/09 г. В. Джонева 26.03.10 г. 07.07.2010 г. Над 3 м. 
18.  1709/09 г. В. Джонева 30.03.10 г. 12.07.2010 г. Над 3 м. 
19.  1648/09 г. В. Джонева 20.04.10 г. 14.07.2010 г. Над 2 м. 
20.  1634/09 г. В. Джонева 27.04.10г. 16.07.2010 г. Над 2 м. 
21.  967/09 г. В. Джонева 04.05.10 г. 29.07.2010 г. Над 2 м. 
22.  1082/09 г. В. Джонева 04.05.10 г. 22.07.2010 г. Над 2 м. 
23.  1298/08 г. В. Джонева 18.05.10 г. 27.07.2010 г. Над 2 м. 
24.  734/09 г. В. Джонева 21.05.10 г. 03.08.2010 г. Над 2 м. 
25.  732/09 г. В. Джонева 21.05.10 г 03.08.2010 г. Над 2 м. 
26.  1188/09 г. В. Джонева 21.05.10 г 28.07.2010 г. Над 2 м. 
27.  1775/07 г. М. Миленкова 23.01.09 г. 27.07.2009 г. Над 6 м. 
28.  1913/07 г. М. Миленкова 27.01.09 г. 27.05.2009 г. 4 м. 
29.  1502/07 г. М. Миленкова 20.02.09 г. 28.05.2009 г. Над 3 м. 
31.  155/09 г. Н. Маринова 11.09.09 г. 30.11.2009 г. Над 2 м. 
32.  390/09 г. Н. Маринова 11.09.09 г. 16.11.2009 г. Над 2 м. 
33.  776/09 г. Н. Маринова 11.09.09 г. 10.11.2009 г. 2 м. 
34.  252/09 г. Н. Маринова 18.09.09 г. 07.12.2009 г. Над 2 м. 
35.  2460/07 г. В. Джонева 13.10.09 г. 06.01.2010 г. Над 2 м. 
36.  2350/07 г. В. Джонева 20.10.09 г. 23.12.2009 г. 2 м. 
37.  1966/09 г. В. Джонева 27.10.09 г. 30.12.2009 г. 2 м. 
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38.  1416/09 г. В. Джонева 27.10.09 г. 04.01.2010 г. Над 2 м. 
39.  731/09 г. Н. Маринова 29.10.09 г. 04.01.2010 г. Над 2 м. 
40.  162/09 г. Н. Маринова 30.10.09 г. 04.01.2010 г. Над 2 м. 

 
 
Дела с отменен ход по същество 
 
 Дело № Съдия-докладчик Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на 
постановяване на 
определението за 
отмяна на хода по 

същество 

1. 1720/2010г. П.Деянов 19.11.2010г. 01.12.2010г. – отменен 
ход по същество,  

насрочва в открито 
съдебно заседание за 

04.12.2010г. 
2. 2007/09 г. В. Джонева 16.11.2010 г. 30.11.2010 г. – отменен 

ход по същество,  
насрочва в открито 

съдебно заседание за 
21.12.2010 г. 

3. 2093/09 г. Н. Маринова 12.11.2010 г. 03.12.2010 г. – отменен 
ход по същество,  

насрочва в открито 
съдебно заседание за 

28.01.2011 г. 
4. .1236/09 г. Н. Маринова 05.11.2010 г. 03.12.2010г. – отменен 

ход по същество,  
насрочва в открито 

съдебно заседание за 
28.01.2011г. 

5. 433/10 г. В. Джонева 02.11.2010 г. 02.12.2010 г. – отменен 
ход по същество. 

Оставя без движение 
6. 746/07 г. М. Миленкова 04.06.2010 г. .21.06.2010 г. – 

отменен ход по 
същество, насрочва в 

открито съдебно 
заседание за 
30.06.2010 г. 

7. 567/08 г. Н. Маринова 04.06.2010 г. 23.07.2010 г. – отменен 
ход по същество. 

Оставя без движение. 
8. .1800/08 г. Ч. Тодоров 17.06.2010 г. 28.07.2010г. – отменен 

ход по същество. 
9. 2394/07г. В. Джонева 22.06.2010 г. 16.08.2010 г. – отменен 

ход по същество, 
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насрочва за 17.09.2010 
г. 

10. 2419/2009 
г. 

В. Джонева 29.06.2010 г. 03.08.2010 г. – отменен 
ход по същество, 

насрочва в открито 
съдебно заседание за 

05.10.2010 г. 
11. 2622/2009 

г. 
Ч. Тодоров 16.09.2010 г.. 05.10.2010 г. – отменен 

ход по същество, 
насрочва за 04.11.2010 

г. 
12. .1301/2009 

г. 
В. Джонева 21.09.2010 г. 28.10.2010г. – отменен 

ход по същество, 
насрочено за 
26.11.2010 г. 

13. 1238/2010 
г. 

Ч. Тодоров 23.09.2010 г. 25.10.10 г. – отменен 
ход по същество и 

спряно. 
14. 1502/2007 

г. 
М. Миленкова 01.10.2010 г.. 21.10.2010 г. – отменен 

ход по същество, 
насрочва в открито 

съдебно заседание за 
12.11.2010 г. 

15. 2038/2009 
г. 

Ч. Тодоров 15.10.2010 г. 17.11.2010 г. – отменен 
ход по същество, 

насрочва в открито 
съдебно заседание за 

13.01.2011 г. 
16. 1/2005 г. В. Джонева 08.01.2010 г. 10.03.2010 г. – отменен 

ход по същество. 
Оставя без движение 

исковата молба 
17. 388/2005 г. В. Джонева 12.01.2010 г. 11.03.2010 г. – отменен 

ход по същество, 
насрочва в открито 

съдебно заседание за 
30.03.2010 г. 

18. 2549/2009 
г. 

В. Джонева 15.01.2010 г. 12.02.2010 г. – отменен 
ход по същество, 

насрочва в открито 
съдебно заседание за 

26.02.2010 г. 
19. 1072/2008 

г. 
Ч. Тодоров 21.01.2010 г. 09.03.2010 г. – отменен 

ход по същество, 
насрочва в открито 

съдебно заседание за 
15.04.2010 г. 

20. 870/2008 г. В. Джонева 26.01.2010 г. 29.04.2010 г. – отменен 
ход по същество, 

насрочва в открито 
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съдебно заседание за 
28.05.2010 г. 

21. 860/2009 г. Н. Маринова 04.02.2010 г. 13.04.2010 г. – отменен 
ход по същество. 

Оставя исковата молба 
без движение 

22. 1759/2009 
г. 

В. Джонева . отменен ход по 
същество, насрочва в 

открито съдебно 
заседание. 

23. 2570/2009 
г. 

В. Джонева . отменен ход по 
същество, насрочва в 

открито съдебно 
заседание за г. 

24. 1634/09 г. В. Джонева  отменен ход по 
същество, насрочва в 

открито съдебно 
заседание за г. 

25. 1800/09 г. Ч. Тодоров 26.02.2010 г. 21.04.2010 г. - отменен 
ход по същество, 

насрочва в открито 
съдебно заседание за 

20.05.2010 г.. 
26. 935/08 г. Н. Карамфилова  отменен ход по 

същество, насрочва в 
открито съдебно 

заседание за 
27. 772/09 г. Н. Маринова 12.03.2010 г. 08.06.2010 г. – отменен 

ход по същество. 
Оставя без движение 

28. 1502/07 г. М. Миленкова 28.05.2010 г. 02.08.2010 г. - отменен 
ход по същество, 

насрочва в открито 
съдебно заседание за 

10.10.2010 г.. 
29. 2161/06 г. А. Стоименова 16.02.09 г. Отменен ход и 

оставено без движение 
30. 934/08 г. А. Стоименова  Отменен ход и 

насрочено 
31. 1299/08 г. А. Стоименова  Отменен ход и 

насрочено 
32. 1459/08 г. Н. Карамфилова  Отменен ход и 

насрочено 
33. 1569/07 г. Ч. Тодоров  Отменен ход и 

оставено без движение 
34. 861/09 г. Ч. Тодоров  Отменен ход и 

оставено без движение 
35. 119/09 г. Н. Карамфилова  Отменен ход и 

оставено без движение 
36. 788/09 г. Н. Маринова  Отменен ход и 
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оставено без движение 
37. 702/07 г. Н. Карамфилова  Отменен ход и 

насрочено 
38. 735/09 г. В. Джонева  Отменен ход и 

оставено без движение 
39. 1954/07 г. М. Миленкова  Отменен ход и 

оставено без движение 
41. 1589/08 г. Ч. Тодоров  Отменен ход и 

насрочено 
42. 211/09 г. В. Джонева   
 

 
 
ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД-

КЮСТЕНДИЛ: 
 

1. По образуване на делата 
          ●  Своевременно произнасяне по редовността на исковите молби  . 
Налице са малки изключения, конкретизирани в акта за всеки един от 
съставите; 
 

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 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; 
           ● много малък е броя на съдебните заседания отлагани поради 
нередовна процедура по призоваването на страните по делата –
изключително положителна практика; 

● Съдебни заседания по граждански дела  /конкретизирани в 
обстоятелствената част на акта/ с докладчици съдия  Деянов и съдия 
Миленкова са отлагани поради отсъствие на съдията- докладчик и при 
явяване на страните и социалния работник; 

● Общият брой на делата  с отменен ход по същество през 
проверявания период не е малък-  42 дела ,от които  14 дела със съдия-
докладчик –съдия  Джонева.   Делата са насрочвани в съдебни заседания за 
събиране на доказателства; 
          ● своевременно администриране на въззивните жалби; 
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           3. Противоречива съдебна практика  на съставите  по 
движението на гражданските дела 

● някои от съдебните състави не постановяват разпореждания по чл. 
131 от ГПК, а писмени резолюции – съдия Карамфилова, Чавдар Тодоров 

●  По чл. 140 от ГПК една част от съставите постановяват 
определения, а други  разпореждания; 

● подробни проекто -доклади по чл. 140 от ГПК не са изготвяни по 
всички граждански дела. В една част от делата проекто -доклада е само по 
насрочването; Констатира се  един и същ съдия- докладчик да  има 
различен подход по проекто –доклада ; 
 
 4. Спрени дела 

● по спрените дела са правени чести справки , но справките са 
отразявани на самозалепващи листчета, с кламери; не е отразявана дата и 
кой е извършил справката; 
 
 
 5. Обезпечителни производства 
          ●  своевременно произнасяне по молбите по чл.390 от ГПК;  
По определени дела /посочени в акта/ при уважаване на молбата по 
допускане на обезпечение не  са спазвани правилата по чл.390,ал.4 ГПК;          
 
          6. Заповедни  производства 
          ●  по заповедните производства съставите са се произнасяли в 
сроковете  определени в  глава  37  “Заповедни производства” на ГПК; 

 по отношение на проверените заповедни производства се 
констатира спазване на разпоредбата на чл.411, ал.2 ГПК. / заповедта за 
изпълнение е издавана при спазване на тридневния срок/.  

 ●   по част от делата /описани в акта/   не са правени отбелязвания за 
датата на издаване на изпълнителните листове; 
 
 7. По приключване на делата 
          ● Съдебните актове по гражданските дела са постановявани в по-
голямата си част в срока по чл. 235,ал.5 ГПК 

● По  34 граждански дела са постановени съдебни актове над 2 м.,но 
в разумния тримесечен срок. Само по 6 /шест/ гр.дела ,конкретизирани   в 
акта, срока на постановяване на съдебния акт е над разумния тримесечен 
срок;  
 
 8. Натовареност на съдиите , разглеждали  само граждански дела 
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   ●Най – висока средна месечна натовареност през 2009 г. има VII-ми 
състав – 59 дела, следван от V-ти с-в – 58 дела, следван от III-ти с-в 
56дела,следван от IV-ти с-в -53 дела;  
             ● Най – висока средна месечна натовареност през 2010 г./м. 
януари- м. ноември вкл./ има V-ти състав-74 дела, следван от III-ти  и  VII  
с-ви по 68 дела, ІV-ти състав – 62 дела;  
 

9.Ефективността на дейността на съдиите, разглеждали само 
гражданските дела  

 
   ●Ефективността на дейността /съотношение брой висящи дела, 

брой приключили дела с решение или определение/ на съставите  по 
гражданските дела  за 2009 г. е както следва: Най –висока- 86% за ІV 
състав /при 60% заповедни производства от общия брой граждански дела/ 
и най-ниска – 74 % - V състав /при 52% заповедни производства от 
общия брой граждански дела/; 

      ●Ефективността на дейността /съотношение брой висящи дела, 
брой приключили дела с решение или определение/ на съставите по 
гражданските дела  за 2010 г. е както следва: Най –висока- 95% за Х-ти 
състав /при 77% заповедни производства от общия брой граждански дела/  
и най-ниска – 79% за V-ти състав /при 52% заповедни производства от 
общия брой граждански дела/; 
 

10. Административно-деловодна дейност 
●  Книжата, които постъпват или се съставят по делата, са 

прикрепени последователно по делата и са номерирани;  
●  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. 

●В книгите за закрити заседания по граждански дела за 2010г. – 
2 бр. – 01.01.10г. – 28.02.10г. и 01.03.10г. – 31.03.10г.  не се отбелязва дата 
на образуване на делото и предмета на делото. Само за някои дела е 
посочена дата на свършване на делото.  
 

11. Случаен принцип на разпределение на делата 
При разпределението на гражданските дела се спазва установения 

принцип по чл.9 от ЗСВ.  
 

На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава 
следните ПРЕПОРЪКИ на административния ръководител на 
Районен съд - Кюстендил: 
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          I.Административният ръководител на Районен съд – Кюстендил 
да упражни правомощията си по чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ като:  
 1. Предприеме конкретни подходящи  мерки съдебните заседания по 
гражданските дела да не бъдат отлагани при отсъствие на съдията- 
докладчик; 

 2. Следи гражданските дела с отменен ход по същество и при 
необходимост да предприема мерки по преодоляване на тази процесуална 
практика; 

 3. Упражнява постоянен контрол за срочното постановяване на 
съдебните актове по гражданските дела. При продължаващи констатации, 
за постановяване на съдебните актове над разумния тримесечен срок ,да 
упражнява  правомощията си по чл.327 от ЗСВ или да предприема 
действия по ангажиране на дисциплинарната отговорност на съответния 
съдия; 

 4.Упражнява постоянен контрол за воденето на всички деловодни 
книги в Районен съд – Кюстендил в съответствие с изискванията на 
ПАРОАВАС  и отстрани пропуските по воденето на книгите за закрити 
съдебни заседания; 

 
           II.Административният ръководител на Районен съд – 
Кюстендил 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; 

 3. Да се предприемат конкретни мерки по отбелязването на датата на 
издаването на изпълнителния лист в заповедните производства; 

 
            В едномесечен срок от получаване на настоящия акт, 
административният ръководител на Районен съд - Кюстендил 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 - Кюстендил, на 
административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил , и на 
Висшия съдебен съвет. 

 
 
                                            ИНСПЕКТОР: 
                                                              /НЕЗАБРАВКА  СТОЕВА/ 


