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КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА В АПЕЛАТИВЕН             
                                    
                                   РАЙОН ПЛОВДИВ 
 
 
                                              А К Т 
 
       ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 
 
                 В ОКРЪЖЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ 
 
 
 
Проверката в ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ  по гражданските дела бе 

извършена в изпълнение на Заповед № 281/09.10.2009г. на Главния инспектор 
на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл. 58,ал.1 
от Закона за съдебната власт и съобразно плана за провеждане на комплексна 
планова проверка от ИВСС в Апелативен район – Пловдив. 

Проверката бе извършена в периода 12.10.2009г. – 16.10.2009г. от 
инспектор МИЛКА ВАРНОВА - ИТОВА и експертите ДИАНА ИВАНОВА и 
МАРИЯ ТОДОРОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Окръжен съд – Кърджали по 
образуването, движението и приключването на гражданските дела за 
периодите  01.01.2008 г. - 31.12.2008 г. и 01.01.2009г. – 31.08.2009г. 

Окръжен съд – Кърджали (КрОС) е поместен в съдебната палата в града. 
Осигурени са добри битови условия за упражняване правомощията на съдиите, 
за организация на дейността на съдебните служители, както и за ефективно 
обслужване на гражданите.  

Ръководство на Окръжен съд - Кърджали: 
Председател на съда – Деян Георгиев – до месец юни 2009г., зам. 

председатели – Тонка Балтова-Стоева и Елена Налбантова - до месец юли 
2009г. 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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Председател на Окръжен съд – Кърджали от 22.06.2009г. е Георги  
Милушев, назначен с решение на ВСС по Протокол №24/10.06.2009г. 
Заместник-председатели: Деян Събев – назначен с решение на ВСС по 
протокол №30/16.07.2009г., считано от 03.08.2009г. и Веселина Кашикова – 
назначена с решение по протокол №30/16.07.2009г., считано от 03.08.2009г. 

 
         
І. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 
ОС – Кърджали разполага с електронна деловодна програма, която е 

въведена от м.януари 2004 г. 
През 2003 година ОС - Кърджали е включен в програмата “Съдилища – 

партньори” на Проекта за развитие на съдебната система при Американската 
агенция за международно развитие, с чиято помощ е изцяло доизградена и 
довършена съществуващата локална компютърна мрежа. Осигурен е достъп до 
мрежата на всички работни места в съда, включително и съдебните зали. От 
началото на 2004 година е в експлоатация деловодната програма “АСУД”, 
одобрена с решение на ВСС, което допринася за значителното подобряване 
работата на съда при образуването и движението на делата, както и ефективно 
упражняване на контрол от ръководството на съда по отношение сроковете за 
изготвяне на съдебните актове и за улесняване на гражданите при извършване 
на справки по делата. 

Като участник в програмата „Съдилища – партньори”, КрОС използва 
софтуер за случайно разпределение на делата – деловодната програма 
„Автоматизирана система за управление на делата” /АСУД/, разработена от 
фирма „Латона Дивелопмънт”, считано от 17.09.2005г. До тази дата делата в 
КрОС са разпределяни, без да се прилага принципа на случайния избор.  

В хода на проверката бе констатирано, че всички постъпващи в ОС-
Кърджали искови молби / молби / се разпределят при спазване принципа на 
случайния избор. Председателят на съда проверява постъпващите книжа, след 
което те се предават на граждански деловодител, който извършва случайното 
разпределение. Част от делата са образувани в рамките на едноседмичен срок, 
от входиране на книжата в съда. Необходимо е новото административно 
ръководство на съда да регулира случайното разпределение на делата, във 
връзка с изискването по чл. 46,ал.1 от ПАРОАВАС (ДВ бр.66/18.08.2009г.), 
според който делата се образуват и разпределят от административния 
ръководител на съда или от определен от него съдия, най - късно на следващия 
ден след постъпване на книжата в съда. Констатирано бе, че към кориците на 
повече от делата не се прилагат протоколите от случайния избор на съдията-
докладчик. 

Установено бе, че протоколите от проведените съдебни заседания по 
делата са добре структурирани и четливо изписани. Всички книжа, които 
постъпват или се съставят по съответните дела, са прикрепвани 
последователно в папките и са номерирани от съдебните служители. 

Като добра практика при проверката бе констатирано, че върху 
протоколите от проведените съдебни заседание се полагат печати с дата, 
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на която протоколите са предоставени в деловодството на съда, с подпис 
на съдебния секретар и деловодител. 

 
ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 А. ОРГАНИЗАЦИЯ 
Председател на КрОС от 22.06.2009г. е Георги Милушев, 

зам.председатели: Деян Събев и Веселина Кашикова - считано от 03.08.2009г. 
Съдии, разглеждащи граждански дела през периода януари 2008г. – август 

2009г., съгласно  решение на Общо събрание на съдиите при ОС-Кърджали – 
протокол от 24.09.2007г, са както следва: Тонка Балтова-Стоева – 
зам.председател, Елена Налбантова – зам.председател, Пламен Александров, 
Мария Дановска, Васка Халачева, Кирил Димов.  

Със заповед № 155/09.09.2009г. на председателя на КрОС е извършено 
разпределение на съдиите по видове дела. Съгласно цитираната заповед, съдии, 
разглеждащи граждански дела са: Веселина Кашикова – зам.председател, 
Тонка Балтова-Стоева, Елена Налбантова, Пламен Александров, Мария 
Дановска, Васка Халачева и Ангел Павлов - м.съдия. 

През 2008г. и 2009г. председателят на КрОС е утвърждавал ежемесечно с 
нарочни заповеди графиците за дежурствата на съдиите, съдебните секретари и 
съдебните деловодители. 

Със заповед № 168/18.07.2008г. на председателя на съда, са въведени и 
утвърдени вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на ОС-
Кърджали на интернет -страницата на съда, във връзка с изискването по чл. 64, 
ал.1 и ал.2 от ЗСВ. 

Със заповед № 251/20.11.2008г. на председателя на КрОС са утвърдени 
вътрешни правила за делата с влезли в сила съдебни актове и тяхното 
архивиране. 

Със заповед № 20/04.02.2008г. на основание чл. 98 от ПАРОАВАС (отм. 
ДВ бр.66/18.08.2009г.) на съдебния администратор при ОС-Кърджали е 
възложено да организира извършването на проверки, в период от 6 месеца, за 
наличност на делата в съдебното деловодство. Наредено е за проверките да се 
съставят и констативни протоколи. 

 
приложение № 1 –  Справка за броя граждански състави, разглеждащи 

граждански дела през проверявания период 
 
Натовареност на всички съдии в КрОС:  
За периода 01.01.08г.-31.12.08г. по показател „брой свършени дела” –  
668 бр. общо за съдиите, разглеждащи граждански и наказателни дела. 
 Действителна натовареност по щат за 2008г.: 
- брой съдии по щат - 10; 
- брой съдии - заета численост – 9; 
- действителна натовареност – 6,19 бр. дела; 
- натовареност по щат – 5,57 бр. дела. 
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За периода  01.01.2009г. - 31.08.2009г. по показател  „брой свършени дела” 
– 146 бр. 

- брой съдии по щат – 10 (11 - от 22.06.2009г.) ; 
- брой съдии - заета численост – 9 (10 от 27.08.2009) ; 
- натовареност по щат – 1,78 бр. дела 
- действителна натовареност – 2,12 бр. дела 
 
Констатирано бе, че натовареността на съдебните състави в Окръжен съд – 

Кърджали е изключително ниска. 
 

 
Справка за броя съдебни заседания по състави, с брой насрочени дела, образувани по общия исков ред, за периода:   

                           

Съдия 

01.01.2008 г. - 31.12.2008 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

З Д З Д З Д З Д З Д З Д З Д З Д З Д З Д З Д З Д 
Общо 

З Д 
Милушев                                                 0 0 
Събев 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0     2 0 1 0 1 0     11 0 
Кашикова 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0     2 0 2 0 1 0     12 3 
Балтова 2 3 4 5 2 6 3 7 3 5 5 9 4 5     5 8 5 6 2 5 2 2 37 61 
Налбантов
а 

4 9 4 8 8 14 3 6 6 9 5 4 
6 3 2 2 1 4 4 4 4 5 5 6 52 74 

Александр
ов 

3 12 4 5 4 7 5 7 5 10 5 11 
2 6   0 2 7 5 17 4 5 2 4 41 91 

Дановска 3 13 4 9 4 7 4 11 3 7 5 10 5 4 1   4 11 5 8 4 5 3 7 45 92 
Халачева 3 11 4 10 5 13 4 7 6 6 4 3 2 3     3 7 4 7 4 6 2 3 41 76 
Димов 6 12 5 8 4 6 5 8 3 5 6 7 5 6 1 0 3 6 5 5 3 5 4 3 50 71 
Янкова 2 0 1 0 3 0 2 0 3 0 3 0 1 1     1 1 2 1 4 1 1 0 23 4 
                           
 

 
приложение № 2- Справка за броя съдебни заседания по състави, с брой 

насрочени дела, образувани по общия исков ред, за проверявания период 
 

Б. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

1.Общи данни 
 
Общ брой граждански дела 
През 2008г. в Окръжен съд – Кърджали са образувани 339 бр. граждански 

дела (вкл. по общия исков ред и частни граждански дела). Към 01.01.2008г. 
неприключилите граждански дела от предишни периоди са били общо 84 бр. 
или всичко за разглеждане 423 бр. дела.  От тях, свършените са всичко 377 бр., 
като в срок до 3 месеца са свършени 302 бр. дела – 80.10 %.  
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За 2009 г. (01.01.2009г.-31.08.2009г.) данните са следните:  
46 бр. висящи към 01.01.2009г., 301 бр. образувани за посочения период, 

или всичко за разглеждане 347 бр., като в срок до 3 месеца са свършени 228 бр. 
дела. 

 
Граждански дела, образувани по общия исков ред 
През 2008 г. гражданските дела, образувани по общия исков ред, 

включително и въззивните са 314 броя  ( 73 бр. висящи към 01.01.2008 г. и 241 
бр. постъпили през годината). Свършените дела са 272 бр.,  от които в срок до 
три месеца са 202 бр. или 74,26 %.  

Всичко за разглеждане адм.дела – 9бр. 
Всичко за разглеждане фирмени дела  – 32 бр. 
През 2009 г. (01.01.2009г.-31.08.2009г.) данните са следните: 
42 бр. висящи към 01.01.2009г., 195 бр. образувани за посочения период, 

или всичко за разглеждане 237 бр.дела, образувани по общия исков ред, като в 
срок до 3 месеца са свършени 122 бр. дела. 

Всичко за разглеждане адм.дела  през проверявания период за 2009г. – 4бр. 
Всичко за разглеждане фирмени дела за 2009г. – 22 бр. 
От общо свършените по общия исков ред 272 бр. граждански дела за 2008г. 

с решение са приключени 233 бр. и  с определение – 39 бр. 
За 2009 г. (01.01.2009г.-31.08.2009г.) от общо свършените по общия исков 

ред 152 бр. граждански дела за 2009г. с решение са приключени 114 бр. и  с 
определение - 38 бр. 

 
 
 

Справка за висящите към 01.01.2008 г. и постъпилите през периода 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г. и 
01.01.2009 г. - 31.08.2009 г. граждански дела, образувани по общия исков ред, включително 

въззивни дела, по състави 

     

Съдия 

Висящи към 
01.01.2008 г. ГД 

1-ва и 2-ра 
инстанция 

Постъпили ГД, образувани по общия исков ред, 
включително въззивни дела 

Висящ
и към 
01.01. 
2009 г. 
гр.д 1-
ва и 2-

ра 
инстан

ция 

01.01.2008 - 31.12.2008 01.01.2009 - 31.08.2009 

Кашикова   2 9   
Балтова 2 45 9 9 
Налбантова 17 37 29 11 
Александров 14 48 37 7 
Дановска 18 40 37 7 
Халачева 12 36 45 4 
Димов 10 33 29 4 

Общо: 73 241 195 42 
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Частни граждански дела 
През 2008г. са образувани 67 бр. ч.гр.дела, като е имало висящи, 

неприключили ч.гр.дела – 1 бр. към 01.01.2008г., или всичко за разглеждане са 
били 68 бр., в срок до 3 м. свършени – 68бр.  

За 2009 г. (01.01.2009г.-31.08.2009г.) данните са следните:  
Няма висящи ч.гр.дела; образуваните за посочения период през 2009г. са 

84 бр., като в срок до 3 месеца са свършени 84 бр. дела, или 100%. 
 
приложение № 3 - а. Справка на висящите и постъпили граждански дела, 

образувани по общия исков ред, по състави, за проверявания период;                
                                - б.  Годишен отчет за работата на Окръжен съд – 

Кърджали за 2008г.; 
приложение №  4 -  Справка за свършените дела, образувани по общия 

исков ред, по състави. 
 
От проверката на срочните книги /книгите за открити заседания/ по 

граждански дела първа инстанция за 2008г., се констатира, че причините, 
поради които делата са отлагани най –често са: нередовно призоваване; 
наличие на предпоставките по чл.107, ал.2 от ГПК/отм./ или чл.142, ал.2 от 
ГПК; за изготвяне на експертиза, за изслушване на вещо лице, поради 
непредадено в срок заключение на вещото лице; за изготвяне на споразумение; 
по доказателства- една твърде обща формулировка, която не сочи конкретната 
причина за отлагане на делото.  

От проверката на срочната книга за граждански дела първа инстанция за 
2009г. се констатира, че най-честата причина за отлагане на делата е 
неявяването на назначеното по делото вещо лице или неизготвената /вкл. 
неизготвената в срок експертиза/. В графата „отлагане на делото и причини”, се 
констатира, че като причина е записано „без движение”. В тази връзка бяха 
изискани и проверени гр.д. №183/2009г., гр.д. №184/2009г. и гр.д. №45/2009г.  

Гр.д. №183/2009г.- Исковата молба е постъпила на 18.06.2009г. и делото е 
образувано в деня на постъпването й. В печата за образуване на делото е 
нанесено името на съдията –докладчик – съдия Дановска, но не е приложен 
протокол от проведения избор на принципа на случайното разпределение на 
делата. С разпореждане от 23.06.2009г. съдията постановява издаване на 
съдебно удостоверение на ищеца за снабдяване с актуална данъчна оценка по 
отношение на процесния имот, с оглед предявяването на иск по чл.26, ал.2 от 
ЗЗД и определяне на дължима държавна такса, съгласно разпоредбите на чл.69, 
ал.1, т.4 вр. т.2 от ГПК, вр. чл.71, ал.2 от ГПК. Молба с приложени към нея 
надлежно вписана искова молба и удостоверение за данъчна оценка постъпват 
в съда на 01.07.2009г. С определение по чл.131, ал.1 от ГПК от 03.07.2009г., 
след като е приел исковата молба за редовна и допустима, съдът е разпоредил 
изпращане на препис от нея на ответника и е указал подаването на писмения 
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отговор в срок, задължителното му съдържание и последиците от неподаването 
на отговор или неупражняването на права. По делото постъпват отговори и от 
двамата ответници, съответно на 18.08.2009г. и на 20.08.2009г. С определение 
по чл.140, ал.1 от ГПК от 31.08.2009г. и съгласно разпоредбата на чл.140, ал.3 
от ГПК съдът насрочва делото в о.с.з. на 29.09.2009г., като се произнася по 
доказателствените искания и доказателствата. На 29.09.2009г. съдебното 
заседание е отложено поради нередовна процедура по призоваването за 
14.10.2009г., когато ход на делото не е даден, предвид направено възражение от 
процесуалния представител на ответниците относно редовността на исковата 
молба. Съдът констатира предявяването на два  обективно съединени иска с 
правно основание чл.26, ал.2, пр.2 от ЗЗД и чл.34 от ЗЗД, както и факта, че е 
внесена д.т. само по единия от предявените искове, във връзка с което оставя 
без движение исковата молба и определя срок за отстраняване на 
нередовностите по исковата молба, а именно- внасяне на д.т. за иска по чл.34 
от ЗЗД, предявен с първоначалната искова молба. 

Гр.д. №184/2009г.- Исковата молба е постъпила на 18.06.2009г. и делото е 
образувано в деня на постъпването й. В печата за образуване на делото е 
нанесено името на съдията –докладчик – съдия Димов, но не е приложен 
протокол от проведения избор на принципа на случайното разпределение на 
делата. С разпореждане от 22.06.2009г. съдията постановява издаване на 
съдебно удостоверение на ищеца за снабдяване с актуална данъчна оценка по 
отношение на процесния имот, с оглед предявяването на иск по чл.26, ал.2 от 
ЗЗД и определяне на дължима държавна такса съгласно разпоредбите на чл.69, 
ал.1, т.4 вр. т.2 от ГПК, вр. чл.71, ал.2 от ГПК. Молба с приложени към нея 
надлежно вписана искова молба и удостоверение за данъчна оценка постъпват 
в съда на 01.07.2009г. С разпореждане по чл.131, ал.1 от ГПК от 07.07.2009г., 
като приема исковата молба за редовна, съдията изпраща преписи от нея на 
ответниците и дава задължителните указания за писмения отговор. С 
определение от 16.07.2009г. исковата молба е оставена без движение с указание 
за представяне на справка за постоянен и настоящ адрес на един от двамата 
ответници. Следва  ново разпореждане по чл.131от ГПК от 03.08.2009г. за 
връчване на преписи от исковата молба с приложенията и указания за отговора. 
След постъпване на отговорите от двамата ответници на 18.08.2009г. и на 
20.08.2009г., съдията с определение по чл.140, ал.1 и ал.3  от ГПК насрочва 
делото за разглеждане в о.с.з. на 07.10.2009г., когато ход на делото не е даден, 
както на основание чл.56, ал.3 от ГПК, така и с оглед направената от съда 
констатация, че с исковата молба е сезиран с два предявени при обективно 
съединение иска - по чл.26, ал.2,пр.2 от ЗЗД и по чл.34 от ЗЗД, а е платена д.т. 
само за първия иск. С протоколното определение от 07.10.2009г. съдът оставя 
исковата молба без движение и указва отстраняване на нередовностите в срок. 
Към датата на проверката делото не е насрочено. При проверката на делото се 
констатира също така, че вместо първоначално определения докладчик – съдия 
Димов, след 07.09.2009г. по делото има друг докладчик – съдия Халачева, но 
липсват данни за проведено ново разпределение на делото при наличие на 
обстоятелствата по чл.38, ал.3 от ПАРОАВАС/отм. ДВ бр. 66/18.08.2009г./ или 
чл.46, ал.4 от ПАРОАВАС /обн. ДВ бр. 66/18.08.2009г./ 
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Гр.д. №45/2009г.: Делото е образувано на 04.02.2009г. по постъпила в съда 
на 03.02.2009г. искова молба. Няма данни за извършеното  разпределение на 
делото, но е  определен съдия-докладчик – съдия Халачева. С определение от 
06.02.2009г. съдията определя спора като търговски по смисъла на чл.365, т.1 
от ГПК и подлежащ на разглеждане по реда на Особеното исково производство 
по търговски спорове /глава Тридесет и втора от ГПК/, оставя исковата молба 
без движение като неотговаряща на изискванията на чл.127, ал.1, т.3 и т.4 от 
ГПК и чл.128, т.1 и т.2 от ГПК, указва подлежащите на поправяне 
нередовности и определя срок за това. Следва двойната размяна на книжа, 
съобразно разпоредбите на чл.367, чл.372 и чл.373 от ГПК. С определение от 
16.06.2009г. по чл.374 от ГПК съдът се произнася по доказателствата и 
доказателствените искания на страните и насрочва о.с.з. на 08.07.2009г., когато 
на основание чл.377 вр. чл.143 и чл.145 от ГПК поставя уточняващи въпроси 
към ищеца във връзка с обосноваване и конкретизиране на направените в 
исковата молба, поправената искова молба и допълнителната искова молба 
претенции по предмет и размер, с оглед констатираните противоречия. Оставя 
исковата молба без движение с указания за нередовностите и срок за 
отстраняването им. С определение от 24.07.2009г., след отстраняване на 
нередовностите от страна на ищцовата страна, съдът насрочва с.з. на 
14.09.2009г., когато спира производството по делото на основание чл.229, ал.1, 
т.1 от ГПК с цел постигане на спогодба. 

От извършената проверка по трите цитирани дела се констатират 
допуснати пропуски по движението на двете граждански дела, довели до 
известно забавяне на производството и дължащи се на недостатъчно 
задълбочено проучване на делата в стадия на предварителната им подготовка, 
преди насрочване на първото о.с.з. По търговското дело не се констатират 
пропуски от страна на съда. Повторното оставяне на исковата молба без 
движение е по причина действията и поведението на ищеца в производството. 
По гр.д. №184/2009г. се констатира нарушение на разпоредбата на чл.38, ал.3 
от ПАРОАВАС /отм. ДВ бр. 66/18.08.2009г./, респ. чл.46, ал.4 от ПАРОАВАС 
/обн., ДВ бр. 66/18.08.2009г./ По делото липсват данни за наличие на 
предпоставките за замяна на първоначално определения докладчик, както и за 
проведено повторно електронно разпределение на делото.  

 
2. Дела с отменен ход по същество 
При проверката бяха инспектирани и граждански дела, при които съдът, 

след като е констатирал, че съответното дело не е изяснено от фактическа 
страна, с определение е отменил протоколното определение, с което е даден 
ход на делото по същество и е възобновил производството: 

За 2008г. –  
-гр.дело №259/2007г. – определение № 90/24.03.2008г., в.гр.дело 

№90/2008г. – определение № 416/28.10.2008г., в.гр.дело № 108/2008г. – 
определение № 230/04.07.2008г., в.гр.дело № 80/2008г. – определение № 
203/17.06.2008г., в.гр.дело № 290/2007г. – определение № 29/01.02.2008г. – 
съдия- докладчик Мария Дановска; 
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-в.гр.дело № 194/2008г. – определение № 401/23.10.2008г., в.гр.дело № 
152/2008г.- определение № 397/20.10.2008г. - съдия –докладчик Тонка Балтова; 

- в.гр.дело № 367/2007г. – определение № 228/02.07.2008г., в.гр.дело № 
192/2008г.- определение № 412/27.10.2008г. - съдия –докладчик Кирил Димов; 

- в.гр.дело № 42/2008г. – определение № 280/01.08.2008г.-  съдия –
докладчик Пламен Александров; 

- в.гр.дело № 219/2008г. – определение № 427/04.11.2008г. - съдия –
докладчик Васка Халачева; 

 
За 2009г. –  
-в.гр.дело №169/2009г. – определение № 671/02.10.2009г., гр.дело № 

213/2008г. – определение № 109/12.02.2009г.– съдия- докладчик Мария 
Дановска; 

По гр.дело №213/2008г. – с цитираното определение от 12.02.2009г., съдът 
отменява протоколното определение от 13.01.2009г., с което е даден ход на 
делото по същество, вместо това постановява: оставя без разглеждане 
предявения иск по чл.7 от Закона за амнистия и връщане на отнети имущества 
поради недопустимост на така заведения иск и прекратява производството по 
делото. Към момента на проверката делото е изпратено на АС-Пловдив за 
произнасяне по частната жалба. 

 
На случаен принцип бе проверено и в.ч.гр.д № 93/2008г. Производството е 

образувано по частна жалба срещу определение по гр.дело № 1181/2007г. на 
КрРС, с което е прекратено делбено производство. С определение от 
25.04.2008г. в.ч.гр.дело е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 23.05.2008г. С решение № 134 от 23.07.2008г. в производството 
по чл. 213 и сл. от ГПК (отм.) съдът отменя протоколното определение по 
цитираното дело на КрРС, с което производството по делото е било прекратено 
и връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия. На 
основание чл. 217,ал.3 от ГПК(отм.), съдът се е произнесъл с определение по 
частната жалба в съдебен акт, който е наименован решение. 

 
Констатирано бе като добра практика в КрОС (в.гр.дело № 245/2009г., 

насрочено за 16.10.2009г. – съдия-докладчик В.Кашикова както и при 
други проверени дела) задълбочено проучване на делата, като съдиите с 
нарочни определения преди насрочване на делото в открито съдебно 
заседание са констатирали нередовност на исковата молба, по която е 
образувано първоинстанционното дело (и е постановено решението - 
предмет на обжалване пред втората инстанция) и с мотивирани 
определения са обездвижвали исковата молба за отстраняване на 
нередовностите.  

 
 
3.Инстанционен контрол 
През 2008 г. са приключени общо 377 бр гр. дела със съдебен акт  

(включително и ч.гр.дела). От тях обжалваните актове са по 116 бр. 
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граждански дела или 30,77 %. Отменени изцяло са 13 бр. или 11,30 %, а 
потвърдените актове са по 52 бр.дела или  45,22 %. 

През 2009г. са приключили общо 260 бр. гр. дела със съдебен акт  
(включително и ч.гр.дела). От тях са обжалвани съдебните актове по 104 бр. 
граждански дела, отменени изцяло са 6 бр., а потвърдените актове са по 29 
бр.дела. 

 
В. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
Спрените производства към 31.08.2009г. по граждански дела в КрОС са 

общо 2 броя, на основание чл.229, ал.1, т.4, ГПК и едно административно дело, 
спряно на основание чл. 182,ал.1, б.”г” от ГПК (отм.). 

Т.дело №183/2008г., образувано на 25.07.2008г., правно основание чл.266, 
ал.1, ЗЗД и чл.86, ЗЗД; спряно с протоколно определение от 09.12.2008 г. на 
основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на т.дело № 270/2008г. по 
описа на Окръжен съд – Стара Загора; съдия-докладчик Налбантова. Делото е 
администрирано периодично. С писма от 12.12.2008г., 06.04.2009г. и от 
08.07.2009г. е изискана информация за преюдициалното дело от Окръжен съд – 
Стара Загора, който в отговор от 10.08.2009г. е уведомил КрОС, че по 
т.д.№270/2008г. на СЗОС е постановено решение, по което е постъпила 
въззивна жалба; 

Гр.дело №290/2008г., образувано на 02.12.2008г.; пр.основание чл.135, ЗЗД 
и чл.537, ал.2, ГПК; съдия-докладчик Александров. С определение от 
30.01.2009г. по гр.дело № 290/2008 г. съдът е спрял производството по делото 
на основание чл. 229,ал.1,т.4 от ГПК до приключване на гр. дело № 3209/2008г. 
по описа на ОС-Пловдив. Към кориците на делото не са приложени служебни 
справки, изготвени и подписани от деловодител, с данни за висящността на 
преюдициалния спор. В хода на проверката се установи, че преюдициалното 
дело все още не е приключило; 

 Адм. дело № 35/2004 год. е образувано на 22.01.2004г. В открито 
съдебно заседание на 26.03.2004г., на основание чл. 182,ал.1,б.”г” от 
ГПК(отм.), производството по делото е спряно до решаване на 
гр.д.№469/2000г. по описа на КрОС с влязло в сила решение. Делото не бе 
открито при извършената проверка. С писмо от 10.07.2008г. делото е било 
изискано за послужване от Апелативен съд-Пловдив. С писмо от 16.07.2009г., 
адм.д.№35/2004г. е изпратено в АС- Пловдив и до настоящия момент не е 
върнато. Не е спазен чл. 88, ал.1 от ПАРОАВАС (отм. ДВ, бр.66 от 
18.08.2009г.), аналогичен – чл.97,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.66 от 
18.08.2009г.), според който несвършените дела не се прилагат към други дела и 
не се изпращат на други учреждения.  

 
приложение № 5. - Справка за делата, по които производството е спряно 
 
Г. ВИСЯЩИ НЕПРИКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 1.01.2008 г. 
Висящите неприключили граждански дела, образувани преди 01.01.2008г. 

в Окръжен съд – гр. Кърджали са общо три броя: гр. дело № 141/1998г., гр.дело 
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№ 139/2003г. и гр.дело № 115/2005г., като и по трите дела се касае до 
производства по несъстоятелност. 

Изискани и проверени са и трите дела.  
   1.Гр.д. №141/1998г.: 
Делото е образувано по постъпила в съда молба  на  10.06.1998г., подадена 

от ликвидатора на длъжника – събирателно дружество и е разпределено на 
съдия Елена Налбантова. След оставяне на молбата без движение с указания за 
изправяне на допуснати нередовности и след отстраняване на нередовностите, 
съдът е постановил решението си по чл.630, ал.1 от ТЗ на 08.07.1998г., т.е. в 
рамките на предвидения по чл.629, ал.5 от ТЗ тримесечен срок, като е открил 
производство по несъстоятелност. Първото събрание на кредиторите е 
отложено, поради неизпълнение на задължението на съда по несъстоятелността 
да обнародва решението си от 08.07.1998г. След това са проведени няколко 
събрания на кредиторите с различен дневен ред по различни проблеми, 
одобрени са списъците на предявените и приети вземания срещу длъжника, 
издирвано е имущество на дружеството и на неограничено отговорните 
съдружници с цел попълване масата на несъстоятелността, допуснати са 
обезпечения и други. Съдът се е произнасял своевременно по постъпилите от 
синдика и кредиторите молби. С решение от 01.11.2004г. по чл.710 от ТЗ, със 
съдържанието, изискуемо по чл.711 от ТЗ, съдът е обявил длъжника в 
несъстоятелност. Процедурата по осребряване на имуществото, включено в 
масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество, 
продължава и към датата на проверката. С определения съдът се е произнасял 
своевременно, още същия ден или няколко дни след подаване на съответните 
молби за разрешение на продажби на недвижимо имущество и движими вещи 
от масата на несъстоятелността, приемане на отчети за дейността на синдика, 
провеждане на събрания на кредиторите, предявяване на вземания, одобряване 
на допълнителни списъци по предявени и приети вземания, одобряване на 
частични сметки за разпределение на осребрено имущество и други. 
Последният съдебен акт по делото към датата на проверката е определение 
№140/23.02.2009г., с което е одобрена частична сметка за разпределение на 
осребрено имущество. 

Постъпилите жалби срещу решенията и определенията на съда по 
несъстоятелността са администрирани своевременно. 

В книгата по чл.634в ТЗ, която се води в съда, се вписват обстоятелствата, 
действията и актовете, изброени в същата разпоредба на закона. 

  2.Гр.д. №139/2003г.: 
Делото е образувано на 10.04.2003г. по постъпила същия ден в съда молба 

от изпълнителния директор, представляващ неплатежоспособно акционерно 
дружество и е разпределено на съдия Елена Налбантова. С разпореждане от 
10.04.2003г. молбата е оставена без движение с конкретни указания. С решение 
по чл.630, ал.1 от ТЗ от 14.04.2003г., незабавно след отстраняване на 
нередовностите по молбата, съдът открива производство по несъстоятелност на 
акционерното дружество. Първото събрание на кредиторите е насрочено и 
проведено на 21.05.2003г. Съдът се произнася незабавно /в деня на подаването 
им/ по молбите на кредиторите за предявяване на вземания срещу длъжника. В 
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предвидените срокове съдът се произнася с определение за одобряване на 
изготвените от синдика списък и допълнителни списъци на  приетите и 
предявени вземания срещу длъжника.  

След покана от страна на съда на основание чл.659, ал.2 от ТЗ, отправена  
до синдика на 31.08.2004г., той започва да представя ежемесечните си доклади 
и отчети за дейността, които своевременно са приети и вписани в книгата по 
чл.634в ТЗ. 

В срока по чл.698, ал.1 от ТЗ постъпва оздравителен план, изготвен от 
длъжника. След оставянето му без движение и изпълнение на дадените от съда 
указания за привеждането му в съответствие с изискванията на чл.700, ал.1 от 
ТЗ и след няколкократно удължаване на срока за изпълнение на указанията, с 
определение от 20.01.2005г. съдът допуска до разглеждане от събранието на 
кредиторите предложения оздравителен план. На 06.04.2005г. той е приет от 
събранието на кредиторите. Постъпили от кредиторите на 13.04.2005г. 
възражения срещу приетия оздравителен план, съдът насрочва за разглеждане 
в открито с.з. на 18.05.2005г. и с определение от 31.05.2005г. ги оставя без 
уважение. С решение от 01.06.2005г. съдът утвърждава оздравителния план на 
предприятието на акционерното дружество, приет от събранието на 
кредиторите на 06.04.2005г. и прекратява производството по 
несъстоятелността. 

Постъпилата в съда на 29.11.2006г. молба по чл.709, ал.1 от ТЗ за 
възобновяване на производството по несъстоятелност на дружеството, съдът с 
разпореждане от 01.12.2006г. насрочва за разглеждане в открито с.з. на 
13.12.2006г., което е отложено за 15.01.2007г. поради нередовна процедура по 
призоваването. Заседанието на 15.01.2007г. е отложено за представяне на 
доказателства за 31.01.2007г., когато делото е обявено за решаване. С 
определение от 12.02.2007г. съдът отменя протоколното си  определение от 
31.01.2007г. за даване ход на делото за решаването му по същество,  
възобновява производството, като задължава АДВ-гр.София да представи 
доказателства за наличието на процесуална представителна власт и насрочва 
делото в о.с.з. на 28.02.2007г., когато отново го обявява за решаване. С 
решение от 13.03.2007г. възобновява производството по несъстоятелност, 
обявява несъстоятелността на дружеството и постановява започване на 
процедурата по осребряване на имуществото му, включено в масата на 
несъстоятелността, както и по разпределение на осребреното имущество. 
Решението на Окръжен съд – гр.Кърджали е потвърдено с решение от 
31.10.2007г. на ВКС, ТК, І т.о. по т.д. №328/2007г. 

Своевременно са администрирани и разрешени постъпилите в съда молби 
за предявяване на вземания, за свикване на събрания на кредиторите, за 
одобряване на извършени разходи, за одобряване на допълнителни списъци на 
предявени и приети вземания срещу длъжника, постъпили отчети, доклади и 
инвентаризационни описи от приключили оценки на материалните активи на 
дружеството, както и молби за извършване на продажби и други. 

Подлежащите на обнародване и вписване действия и актове своевременно 
са обнародвани и вписвани в търговския регистър, както и в книгата по чл.634в 
от ТЗ. 
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Последният съдебен акт към датата на проверката е определение 
№666/02.10.2009г., с което е насрочено събрание на кредиторите за 
21.10.2009г. за определяне начин и цена за осребряване на недвижимото и 
движимо имущество на длъжника. 

  3.Гр.д. №115/2005г.: 
Делото е образувано на 28.03.2005г. по постъпила от ликвидатора на 

еднолично дружество с ограничена отговорност молба за откриване на 
производство по обявяване на дружеството в несъстоятелност и е разпределено 
на съдия Пламен Александров. С разпореждане от 28.03.2005г. молбата е 
оставена без движение с указания за отстраняване на констатираните 
нередовности. След отстраняването им на 06.04.2005г., съдът с решение по 
чл.630, ал.2 от ТЗ от 07.04.2005г., взето в закрито заседание, открива 
производство по несъстоятелност и едновременно обявява несъстоятелността 
на търговското дружество и прекратява дейността му. Първото събрание на 
кредиторите е свикано и проведено на 09.05.2005г. Съдът своевременно 
администрира и разрешава  постъпилите молби, отчети и доклади на синдика и 
кредиторите, произнася се по исканията за одобряване на списъка и 
допълнителните списъци на предявените и приети вземания срещу длъжника, 
за свикване на събрания на кредиторите, за одобряване на частични сметки за 
разпределение на суми, за разрешаване на продажби и други. 

Подлежащите на вписване актове и действия са своевременно вписвани, 
включително в книгата по чл.634в от ТЗ. 

Последният съдебен акт към датата на проверката е определение от 
03.07.2009г., с което се разрешава разпореждане със суми от сметки на 
длъжника.  

 Висящите неприключили административни дела, образувани преди 
01.01.2008г. – 1 брой:  

 Административно дело № 35/2004г. е образувано на 22.01.2004г., спряно 
на 26.03.2004г. на основание чл. 182,ал.1, б.”г” от ГПК (отм.) до приключване 
на гр.д.№469/2000г. по описа на КрОС, изпратено на 16.07.2009г. по искане на  
АС- Пловдив,  в нарушение на чл. 88, ал.1 от ПАРОАВАС (отм. ДВ, бр.66 от 
18.08.2009г.).  

 
Д. ДЕЛА С НАСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ЗА 23.10.2009г., 

26.10.2009г., 27.10.2009г., 30.10.2009г., 03.11.2009г. и 06.11.2009г. 
В хода на проверката на случаен принцип бяха проверени граждански и 

търговски дела, насрочени за месец октомври и ноември 2009г. Констатациите 
са следните: 

С.з. на 23.10.2009г.:  
В.гр. дело № 295/2009г. - образувано на 14.09.2009г. В протокола от с. з. от 

23.09.2009г. вместо да приложи разпоредбата на чл. 268,ал.1 от ГПК и да 
докладва жалбата и отговора, съдът е препратил към доклада на 
първоинстанционния съд; 

В.гр.д. №300/2009г., жалбата е входирана на 18.09.2009г., а делото е 
образувано на 24.09.2009г. , насрочено за 23.10.20909г.; 
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 В.гр.д. №242/2009г., постъпила в.жалба в КрОС на 24.07.2009г., 
образувано на 04.08.2009г. С нарочно определение от 06.08.2009г. съдът е 
оставил без движение исковата молба. С определение от 04.09.2009г. съдът се е 
произнесъл по реда на чл. 267 от ГПК по жалбата и по подадената насрещна 
въззивна жалба и е изготвил проекто-доклад по чл. 140, ал.3 от ГПК, който е 
изпратен на страните. В с.з. от 09.10.2009г. са докладвани подадените жалби и 
е дадена възможност на страните да вземат становище по изготвения доклад по 
делото, отложено е за 23.10.2009г.; 

В.гр.дело №256/2009г., образувано на 12.08.2009г., (след отмяна на 
решение на ОС от ВКС), насрочено е за 09.10.2009г.. В с.з. от 09.10.2009г. 
съдът е докладвал делото, съгласно чл. 268, ал.1 от ГПК, отложено е за 
събиране на доказателства за 23.10.2009г.; 

В.гр.дело №229/2009г., постъпила в.жалба на 14.07.2009г., образувано на 
22.07.2009г., с определение от 27.07.2009г. е оставено без движение. С 
определение от 05.10.2009г. в закрито заседание, съдът се е произнесъл по реда 
на чл. 267 от ГПК и е препратил към доклада на първоинстанционния съд, 
насрочено е за  23.10.2009г. 

С.з. на 26.10.2009г.:  
Гр.дело № 237/2009г., постъпила искова молба на 24.07.2009г., образувано 

на 31.07.2009г. С определение от 11.08.2009г. съдът е оставил без движение 
исковата молба за внасяна на допълнителна д.такса. След изпълнение на 
указанията на 18.08.2009г., с определение от 18.08.2009г., на основание чл. 131 
от ГПК е указано да се изпрати препис от исковата молба за писмен отговор от 
ответника. Писменият отговор е постъпил на 23.09.2009г. и с определение от 
26.09.29009г. на основание чл. 140,ал.1 и ал.3 от ГПК, съдът насрочва с.з. за 
26.10.2009г.; 

Т.дело № 246/2009г., делото е образувано на 31.07.2009г. в КрОС, 
изпратено е по подсъдност от СмОС, където исковата молба е постъпила на 
29.12.2008г. и производството по делото е прекратено пред СмОС с 
определение от 28.04.2009г. В КрОС на 05.08.2009г. е разпределено на съдия-
докладчик, който с определение от 02.09.2009г., на основание чл. 22,т.6 от ГПК 
се е отстранил от разглеждане на делото. На същата дата е извършено ново 
разпределение на делото и е определен друг съдия -докладчик. С определение 
от 09.09.2009г. съдът на основание 374 от ГПК, приема извършените от СмОС 
процесуални действия по двойната размяна на книжата, произнася се по 
допустимостта на предявените искове, конкретно и подробно излага исканията, 
становищата и възраженията на страните, обсъжда представените 
доказателства. Съдът се е произнесъл по доказателствата и  доказателствените 
искания на страните и е насрочил делото за 26.10.2009г.;  

Т.д.№ 181/2009г., постъпила молба за откриване производство по 
несъстоятелност на 12.06.2009г., образувано на същата дата. С определение от 
12.06.2009г. съдът допуска писмените доказателства към исковата молба, 
назначава СЧЕ, съгласно искането в молбата, задължава ответника да 
представи писмени доказателства и насрочва делото за 26.06.2009г. – т.е. при 
спазване на 14-дневния срок по чл. 629,ал.2 от ТЗ. В с.з. на 26.06.2009г. е даден 
ход на делото и за изготвяне на заключението по допуснатата СЧЕ, делото е 
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отложено за 14.07.2009г. На 14.07.2009г., ход на делото е даден, прието е 
заключението на в.лице, поставена е допълнителна задача на същото вещо 
лице по искане на молителя, делото е отложено за 09.09.2009г. В с.з. 
09.09.2009г. съдът дава ход на делото, приема заключението по 
допълнителната задача, дава ход по същество и обявява, че ще се произнесе с 
решение на 09.10.2009г. С решение от 24.09.2009г., просрочвайки с 12 дни 
срока по чл. 629, ал.5 от ТЗ, съдът обявява неплатежоспособност на 
дружеството и открива производство по несъстоятелността му. С решението е 
свикано и първото събрание на кредиторите - на 26.10.2009г. Препис от 
решението е изпратен само на молителя. Няма данни по делото препис от 
решението да е изпращан на ответника. Препис от решението е изпратен на 
24.09.2009г. и е връчен на 05.10.2009г. на назначения със същото решение 
временен синдик. На 01.10.2009г. от молителя е постъпила молба за допълване 
на решението на основание чл. 250,ал.1 от ГПК. С разпореждане от 
01.10.2009г. препис от молбата за допълване на решението е изпратен на 
ответника с указание за представяне на писмен отговор в едноседмичен срок. С 
резолюция върху върнатото, невръчено съобщение, съдът на основание чл. 
50,ал.2 от ГПК е разпоредил съобщението да се приложи към делото и 
ответника да се счита за редовно уведомен; 

Т.дело №227/2009г., постъпила и.м. на 17.07.2009г., образувано е на 
22.07.2009г. На 17.07.2009г. от ищеца е постъпила молба за обезпечение на 
предявения иск, която е входирана със същия номер, като исковата молба. 
Молбата за обезпечение е оставена без движение на 20.07.2009г. с указание за 
внасяне на държавна такса. След изпълнение на указанията, с определение от 
24.07.2009г. съдът допуска исканото обезпечение на предявения иск, чрез 
налагане на възбрана върху недвижими имоти, собственост на ответника. С 
определение от 11.08.2009г. на основание чл. 367,ал.1 от ГПК, след преценка 
по редовността на исковата молба и допустимостта на иска, съдът указва 
препис от нея да се връчи на ответника, съобразно изискванията на чл. 367 от 
ГПК - за писмен отговор в двуседмичен срок, с указания за задължителното 
съдържание на отговора и за последиците от неподаването му в срок. С 
определение в з.з. на 14.09.2009г., съдът на основание чл. 374,ал.1 и ал.2 от 
ГПК извършва подготовка на делото и го насрочва за 12.10.2009г. На 
08.10.2009г. постъпва молба от страните по делото за спиране на 
производството. В открито съдебно заседание на 12.10.2009г. съдът дава ход на 
делото, на основание чл. 375,ал.1, вр. чл.146, ал.1 от ГПК докладва делото и 
дава възможност на ответното дружество (неприсъствало в с.з.) за изрично 
становище по искането за спиране, поради което го отлага и насрочва за 
26.10.2009г.;  

С.з. на 27.10.2009г.:  
Т.д. № 107/2009г. - На 07.04.2009г. в КрОС е постъпило прекратеното от 

ПОС търговско дело № 890/2008г. по описа на ПОС. Делото е образувано на 
08.04.2009г. и е разпределено на съдия Дановска. С определение от 
10.04.2009г. на осн. чл. 367,ал.1 от ГПК е разпоредено връчване на препис от 
исковата молба на ответника, с конкретни указания по чл.367 от ГПК. 
Отговорът от ответника е постъпил на 07.05.2009г. С определение от 
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08.05.2009г. е разпоредено да се връчи на ищеца препис от отговора, с указания 
по чл. 372 от ГПК. С определение от 03.08.2009г., в което се съдържа и доклад 
на съда по предявената искова молба и депозиран отговор, на основание чл. 
374 от ГПК, съдът се е произнесъл по доказателствените искания и 
доказателствата и е насрочил делото за 27.09.2009г., когато не е даден ход на 
делото, поради нередовна процедура по призоваване. Делото е отложено и 
насрочено за 27.10.2009г.;  

С.з. на 30.10.2009г.: 
В.гр.д.№193/2009г., образувано на 26.06.2009г. (постановеното от КрОС 

решение е отменено от ВКС и върнато за ново разглеждане). На насроченото и 
проведено с.з. на 10.07.2009г. са допуснати доказателства. На 18.09.2009г. 
съдът е оставил без движение въззивната жалба, подадена от 2007г. за 
довнасяне на ДТ по жалбата и вписване на исковата молба по чл.108 от ЗС. 
След изпълнение на дадените указания, делото е насрочено за 30.10.2009г.; 

В.гр.д.№312/2009г., образувано на 20.08.2009г. Оставено без движение на 
21.08.2009г. Указанията са изпълнени на 01.09.2009г., получен е и отговор на 
въззивната жалба по реда на чл.263, ал.1 от ГПК. С нарочно определение  от 
02.10.2009г. по чл.267 от ГПК съдът се е произнесъл по направените 
доказателствени искания. Насрочено е съдебно заседание за 30.10.2009г.; 

В.гр.д.№304/2009г., образувано на  25.07.2009г. Резолюцията на съда от 
18.08.2009г. е за изпълнение на процедурата по чл.263, ал.1 от ГПК. С 
определението по чл.267 от ГПК съдът се е произнесъл по доказателствата и 
доказателствените искания и е насрочил делото за 30.10.2009г.; 

В.гр.д.№228/2009г. - жалбата е входирана на 14.07.2009г., а делото е 
образувано на 22.07.2009г. Оставено е без движение с определение от 
24.07.2009г. Определението по чл.267 от ГПК е от 17.08.2009г. В с.з.  на 
02.10.2009г. е оставена без движение за вписване на исковата молба, подадена 
пред първоинстанционния съд на 9.05.2008г. С определение от 08.10.2009г., 
съдът е насрочил  открито с.з. за 30.10.2009г., след вписването на исковата 
молба – констатирано бе недостатъчна предварителна подготовка по 
въззивната жалба; 

В.гр.д№217/2009г. – жалбата е входирана на 14.07.2009г., делото е 
образувано на 16.07.2009г., оставено без движение на 26.07.2009г. Изпълнени 
са указания на 15.08.2009г., с.заседание е проведено на 18.09.2009г. и втори 
път делото е оставено без движение с указание за вписване на исковата молба. 
Указанията са изпълнени на 25.09.2009г. С определение от 28.09.2009г. делото 
е насрочено за 30.10.2009г. – констатирано бе недостатъчна предварителна 
подготовка по въззивната жалба, довело до забавяне производството по делото;  

В.гр.д.№313/2009г. - образувано на 13.02.2008г. като в.гр.д. №27/2008г., 
насрочено за 07.03.2008г., в с.з. от 07.03.2008г. е прекратено производството по 
делото и върнато на КрРС за връчване на съобщение за изготвено решение на 
ответниците. След изпълнение на процедурата, делото е върнато в КрОС, 
образувано под нов №313/2009г., насрочено за 30.10.2009г. Констатирано бе и 
тук недостатъчна предварителна подготовка по въззивната жалба;  
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В.гр.д№302/2009г., жалбата е входирана на 18.09.2009г., делото е 
образувано на 24.09.2009г., следва нарочно определение от 02.10.2009г. по чл. 
267  от ГПК и насрочване на делото за 30.10.2009г.;  

В.гр.д.№ 244/2009г. – жалбата е входирана на 27.07.2009г., делото е 
образувано на 31.07.2009г. С определение от 12.08.2009г. по реда на 267 от 
ГПК, съдът е насрочил делото за 02.10.2009г., когато е отложено, поради 
недаване ход на делото, за 30.10.2009г.; 

В.гр.д. № 247/2009г. – жалбата е входирана на 04.08.2009г., делото е 
образувано на 05.08.2009г., определение от 17.08.2009г. по чл. 267, ГПК. 
Съдебното заседание от 02.10.2009г. е с подробен мотивиран доклад по чл. 268 
от ГПК. Съдът в с.з. се е произнесъл по допустимостта на доказателствата, 
отложено е за 30.10.2009г. за събиране на доказателства; 

С.з. на 03.11.2009г.:  
Гр.д №269/2009г. - Към момента на проверката делото не се намира в 

деловодството на съда - от 09.10.2009г. е при вещото лице; 
Т.д.№153/2008г. – постъпила искова молба на 16.06.2008г., образувано на 

20.06.2008г. Администрирани своевременно са исковата молба, писмения 
отговор и постъпилите допълнителна искова молба и допълнителен писмен 
отговор. Допълнителната искова молба е оставена без движение за 
отстраняване на нередовностите. По постъпилите допълнителна молба и 
писмен отговор съдът се е произнасял своевременно и с определение от 
22.12.2008г. е насрочено първото по делото с.з. за  03.02.2009г. Със същото 
определение съдът се е произнесъл по доказателствата и направените 
доказателствени искания. На 03.02.2009г. е даден ход на делото и в протокола 
се съдържа доклада по чл. 375,ал.1 от ГПК. Делото е отложено за събиране на 
доказателства. Проведени са заседания  на 17.03.2009г., 28.04.2009г., 
08.05.2009г., 23.06.2009г., когато ход на делото не е даден, докладвана е молба 
за отвод от страна на ответника и съдията –Димов се е отстранил от 
разглеждане на делото. Делото е разпределено на съдия Халачева на 
23.06.2009г., която с определение от 24.06.2009г. го е насрочила за 08.07.2009г. 
Проведени са с.з. на 08.07.2009г., 06.10.2009г., когато делото е отложено за 
03.11.2009г. за изслушване на заключението по допусната експертиза. Вещите 
лица, редовно призовани, не са се явили в с.з. на 06.10.2009г., а експертизата е 
депозирана на 05.10.2009г., поради което делото е отложено и насрочено за 
03.11.2009г.   

С.з. на 06.11.2009г.: 
В.гр.д. № 169/2009г. – въззивната жалба е подадена от двама 

жалбоподатели, като в хода на процеса, още в първата инстанция един от 
жалбоподателите е починал в периода след обявяване делото за решаване и 
преди постановяване на решението, но констатация за смъртта му е направена 
едва пред въззивната инстанция. Вместо да конституира правоприемниците на 
починалото лице на основание чл.227 от ГПК, съдът с нарочно определение от 
27.07.2009г. е задължил наследниците на починалото лице да потвърдят 
действията по обжалването, извършени от процесуалния представител, като е 
указал, че в противен случай производството по делото ще бъде прекратено. 
След като наследниците не са потвърдили извършените процесуални действия 
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от пълномощника на наследодателя им, в съдебно заседание на 25.09.2009г. 
въззивният съд първо е конституирал наследниците на починалия наследодател 
и после е прекратил производството по отношение на същите, като е приел, че 
наследниците не са приподписали въззивната жалба. Очевидно решението не е 
обявено на наследниците на починалото преди постановяване на решението 
лице, за чиято смърт се прави констатация във ІІ инстанция, след подаване на 
въззивната жалба. Следвало е съдът да прекрати производството по делото и да 
го върне на първоинстанционния съд, който да  извърши следващите се 
процесуални действия и да връчи решението на наследниците на починалото 
лице, които евентуално да предприемат действие по обжалване на решението. 
Въззивен състав по делото: Халачева, Димов, Дановска – съдия -докладчик 
Дановска. 

 
приложение № 5 - Справка за висящите, неприключили към 31.08.2009г. 

граждански дела, образувани до 01.01.2008г., съдържаща и спрените гр.дела 
 
Е. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА 
Съдебните актове, постановени след едномесечния срок са по 73 бр. дела: 
Й.Янкова – 1 бр. - решението е постановено в рамките на двумесечен срок; 
В.Кашикова – 1 бр. – решението е постановено в двумесечен срок; 
Т.Балтова – 7 бр. - решенията са постановени в рамките на двумесечен 

срок;  
Ел.Налбантова – 10 бр. – решенията са постановени в рамките на 

двумесечен срок, с изключение на в.гр.дело №71/2009г. – по чл. 86 от ЗЗД, 
което е обявено за решаване на 03.04.2009г., а съдебното решение е 
постановено на 07.09.2009г. – след 5 месеца;  

Пл.Александров – 35 бр. – решенията са постановени два до три месеца 
след обявяване на съответното дело за решаване; 

 М.Дановска – 10 бр. - решенията са постановени в рамките на двумесечен 
срок;  

В.Халачева – 3 бр. - решенията са постановени в рамките на двумесечен 
срок;  

К.Димов – 6 бр. - решенията са постановени в рамките на двумесечен срок.  
Към 01.10.2009г. няма просрочени, ненаписани съдебни актове в 

едномесечния срок. 
 
приложение № 10 - Справка за всички съдебни актове за периода 

01.01.2008 г. –  31.08.2009 г., постановени след едномесечния срок, по състави. 
 
Ж. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
     ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО 
Образуваните и свършените частни граждански дела в тримесечен срок за 

периода  01.01.2008г. - 31.12.2008г. са общо 6 бр. дела, а през 2009г. – 19 бр. 
дела. 

От прегледаните избирателно дела, образувани по обжалване действията на 
съдебен изпълнител: ч.гр.д.№16/2009г., ч.гр.д.№106/2009г., ч.гр.д.№113/2008г., 
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ч.гр.д.№170/2008г., ч.гр.д.№205/2009г., ч.гр.д.№15/2009г. се установи, че съдът 
се е произнасял в предвидения срок с решение. 

Образуваните в.ч.гр.дела по реда на заповедното производство за периода 
от 01.03.2008г.-31.12.2008г. са общо - 1 бр.  

За периода 01.01.2009г.-31.08.2009г. образуваните в.ч.гр.дела по реда на 
заповедното производство са общо – 11 бр.  

Заповедни производства: 
- по чл. 413, ГПК вр. с чл.410, ГПК – 12 бр. въз.ч.гр.д.; 
- по чл. 417, ГПК – няма образувани въз.ч.гр.д. 
Констатира се по ч.гр.д.№219/2009г. за издаване заповед за изпълнение по 

чл.410 от ГПК, че производството се обездвижва с определение, поради 
нередовност на заявлението за конкретизиране на фактите,  обосноваващи 
заявлението. 

При проверката бе констатирана правилна практика по ч.гр.дело № 
92/2009г. – съдът отменя разпореждането на първоинстанционния съд за отказ 
да се издаде заповедта за изпълнение и връща на РС-Кърджали да се издаде 
заповедта за изпълнение. 

 Останалите проверени дела, образувани като въззивни по обжалване 
определението на съда, с което е отказано издаване на заповед за изпълнение, 
са потвърдени от въззивния съд. 

приложение  № 6 -  Справка за образуваните заповедни производства, по 
състави  

приложение № 8 - Справка за образуваните и свършените частни 
граждански дела, по състави 

 
 
З. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 
Новият ГПК, който влезе в сила на 01.03.2008г., въведе изискване молбите 

за обезпечение на бъдещ иск да се подават пред родовокомпетентния съд. По 
този начин, молбите за обезпечение на бъдещ иск се подават до окръжния съд, 
когато бъдещият иск е родовоподсъден на него. В тези случаи, окръжният съд 
разглежда делата като първа инстанция. 

За периода 01.03.2008г. до 31.08.2009г. в Окръжен съд- Кърджали са 
разгледани и решени 24 броя  дела, образувани по молби за обезпечаване на 
иск с правно основание  чл. 390, ГПК, по които съдебният акт е влязъл в сила. 
Тези дела ще бъдат предмет на анализ, съобразно правомощията на 
Инспектората към ВСС по чл.54, ал.1,т.3 от ЗСВ. 

Производството по обезпечение на иска започва по молба на ищеца. Всяко 
едно от делата в ОС- Кърджали е образувано в деня на постъпване на 
съответната молба. Спазвано е изискването на чл. 395, ГПК и съдът е 
разрешавал молбата за обезпечение на бъдещ иск  в закрито заседание в деня 
на постъпването й.  При постановяване на своите определения, съдиите в 
Окръжен съд – Кърджали във всички случаи са следили за допустимостта на 
молбата и са изследвали дали е подадена от лице, което има процесуална 
легитимация. 
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Всички определения, предмет на настоящата проверка, са постановени при 
спазване на родовата и местната подсъдност, регламентирана в чл. 390 от ГПК, 
с малки изключения - ч.гр.д.№231/2008г. и ч.гр.д.№230/2008г., по които 
молителят е със седалище в гр.Пловдив, обезпечителната мярка е запор, а 
молбата е разгледана в ОС-Кърджали. 

Във всички случаи, при постановяване на своите актове, съдиите в ОС -
Кърджали са изследвали въпроса дали бъдещия иск е допустим и вероятно 
основателен. Преобладава броят на делата, които са приключили с 
определение, с което съдът е допускал обезпечение на иска при условията на 
чл. 391, ал.1, т.1 от ГПК, защото е приел, че бъдещият иск е подкрепен с 
убедителни писмени доказателства.  

Когато е бил уверен, че молителят има право на исканото обезпечение, 
съответният съдия го е допускал. Когато са преценявали, че исканата 
обезпечителна мярка е неоправдана, с оглед на обезпечителната нужда, 
съдиите в ОС-Кърджали са отхвърляли исканото обезпечение на иска.  Тази 
практика заслужава насърчение, защото съдът следва да допусне обезпечение, 
за да съхрани интересите на ищеца по бъдещия иск, а не чрез обезпечението да 
причини на ответника щети, многократно по - големи от цената на иска. 
Недопустимо е чрез обезпечение да се оказва „натиск” върху ответника.  

Бъдещият иск, чието обезпечение се иска, следва да бъде 
индивидуализиран по начина, указан в чл. 127, ГПК. Това има значение от една 
страна за преценка на неговата вероятна основателност и за защита правата на 
ответника, а от друга - индивидуализирането му по начина, указан в чл. 127, 
ГПК има значение при преценката дали е спазено изискването на чл. 390, ал.2, 
изр. 2 от ГПК. По някои от делата, съдът не е посочил и не е детайлизирал 
предмета на бъдещия иск - ч.гр.д.№111/2008г., ч.гр.д.№85/2008г. 

По всички дела съдът е спазвал изискването на чл. 390, ал.2, ГПК и е 
определял срок за предявяване на бъдещия иск.  

В определенията съдиите не са посочили от кой момент започва да тече 
срока за предявяване на бъдещ иск. В ГПК липсва текст, който да указва 
началния момент, от който започва да тече този срок. По ч.гр.д.№19/2009г. 
съдът не е определил момента, от който започва да тече определения срок за 
предявяване на бъдещия иск. По ч.гр.д.№ 111/2008г. съдът е определил, че 
срокът за предявяване на бъдещия иск започва да тече от момента на връчване 
на определението, с което е допуснато обезпечението. По ч.гр.д.№176/2009г. 
съдът е определил, че моментът, от който започва да тече срока, е връчването 
на обезпечителната заповед.  

В по- голямата част от случаите съдът е следил служебно за спазване на 
изискването на чл. 390, ал.2, изр. 2 от ГПК. 

По част от проверяваните дела се установи, че в кориците на делото не се 
съхранява препис от издадената обезпечителна заповед и липсва отбелязване 
кога и от кого е получена тя - ч.гр.д.№231/2008г., ч.гр.д.№111/2008г., 
№230/2008г. В други случаи има отбелязване на датата, на която е връчена 
обезпечителната заповед, но е издадена на лице без представителна власт по 
делото и отделно от това, е изпратено нарочно съобщение за връчване на 
определението, с което е допуснато обезпечението, с различна дата на връчване 
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от датата, на която е връчена обезпечителната заповед - ч.гр.д.№19/2009г. По 
ч.гр.д.№19/2009г. е представен препис от предявения иск, но без дата и печат, с 
оглед на което не би могло да се прецени дали искът е предявен в дадения от 
съда срок. 

По ч.гр.д.№176/2009г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез налагане 
възбрана на няколко недвижими имота, без по делото да са представени 
доказателства за оценката на тези имоти, при което съдът не би могъл да 
прецени дали с допуснатото обезпечение не би се надхвърлила 
обезпечителната нужда. 

приложение № 7 - Справка за влезлите в сила определения по молби за 
обезпечение на бъдещи искове   

 
 
ІІІ. Въз основа на изложените констатации от извършената проверка, 

се налагат следните изводи: 
 
 

От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част на 
настоящия акт е видно, че по-голямата част от делата са образувани, 
разглеждани и са приключвали в приемливи срокове. Не бяха установени 
съществени нарушения при образуване, движение и приключване на делата. 
Констатирани бяха някои пропуски по цитираните дела, описани в настоящия 
акт, при тяхното образуване, движение и приключване.  

 
 
Образуване на делата  
Спазва се принципа на случайното разпределение на всички дела. 
Част от проверените дела са образувани около една седмица след 

постъпване на книжата в съда, от деловодителя на гражданските дела. Не се 
спазва изискването за образуване на делата най-късно на следващия ден,  след 
постъпване на книжата в съда от председателя или от определен от него съдия, 
съгласно чл. 46,ал.1 от ПАРОАВАС (ДВ бр.66/18.08.2009г.).  

 
Движение на делата 
По-голямата част от проверените дела са разглеждани и приключвали в 

разумни срокове. Съдебните заседания са насрочвани в рамките на едномесечен 
и двумесечен срок.  

По част от делата се констатира недостатъчна предварителна подготовка 
преди насрочването им в открито съдебно заседание, което е довело до 
няколкократно оставяне делото без движение със съответните указания за 
отстраняване на допуснати пропуски, съответно - до забавяне производството 
по делото. 

Констатирано бе, като добра практика, задълбочено проучване на делата, 
като съдиите с нарочни определения преди насрочване на делото в съдебно 
заседание са констатирали нередовност на исковата молба, по която е 
образувано първоинстанционното дело (и е постановено решението - предмет 
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на обжалване пред втората инстанция ) и с мотивирани определения са 
обездвижвали исковата молба за отстраняване на нередовностите.  

 
Приключване на делата 
Обявените за решаване граждански дела на съдиите от КрОС са 

приключвали в разумни срокове. Съдебните актове са постановени в рамките 
на едномесечен и двумесечен срок, с посочените в акта изключения. 

Проверяващите считат за неоправдано, при значително ниската 
натовареност на гражданските състави в КрОС, да има ненаписани съдебни 
актове извън законоустановения едномесечен срок.    

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

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

                                          ПРЕПОРЪКИ: 
 

      1. Препоръчва на председателя на Окръжен съд - Кърджали, в 
изпълнение на правомощията му по ЗСВ, да упражнява постоянен контрол 
върху дейността на служба „Деловодство” и да предприеме  необходимите 
мерки за подобряване работата на служителите в него; 

 
       2. Препоръчва на председателя на Окръжен съд - Кърджали да издаде 
нарочна заповед по чл. 46,ал.1 от ПАРОАВАС (ДВ бр.66/18.08.2009г.) за 
образуване и разпределение на делата от председателя на съда или от 
определен от него съдия, най - късно на следващия ден след постъпване на 
книжата в съда; 

 
       3. Препоръчва на председателя на Окръжен съд – Кърджали да създаде 
организация по стриктното прилагане на чл.97,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. 
ДВ бр.66 от 18.08.2009г.), съгласно който несвършените дела не се прилагат 
към други дела и не се изпращат на други учреждения;  

 
       4. Препоръчва на съдиите от Окръжен съд - Кърджали по-задълбочено 
предварително проучване на делата преди насрочването им в открито 
съдебно заседание, с цел недопускане забавяне производството по делата; 

 
      5. Препоръчва на съдиите от Окръжен съд- Кърджали да предприемат 
необходимите и допустими от Търговския закон мерки, във връзка с 
ускоряване на процедурата по осребряване и разпределение на осребреното 
имущество на длъжниците по висящите дела за несъстоятелност, с оглед 
приключване на производствата по несъстоятелност; 

 
6. Препоръчва на съдиите от Окръжен съд - Кърджали да постановяват 

съдебните актове в срок, съобразно изискването на чл. 235, ал.5 от ГПК. В 
началото на м. март 2010г., Председателят на Окръжен съд - Кърджали да 
представи в ИВСС справка за всички постановени съдебни актове през 
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периода 01.09.2009г.-28.02.2010г., в това число и съдебните актове, 
постановени извън законоустановения срок, по съдии; 

 
      7. Препоръчва на председателя на Окръжен съд - Кърджали да упражни 
правомощията си по чл.86, ал.1, т. 12 от ЗСВ и да свика Общо събрание на 
съда, на което да се анализира и обобщи практиката на съда по 
приложението на част четвърта от ГПК – Обезпечително производство.  

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

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

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

Окръжен съд - Кърджали да уведоми Главния инспектор на Инспектората към 
ВСС за изпълнение на препоръките. 

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

на председателя на ОС- Кърджали, който да запознае с него съдиите и съдебните 
служители в ОС-Кърджали. 

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

Висшия съдебен съвет, както и на Апелативен съд - Пловдив.  
                                                            
                       
 
  
 
    

                                ИНСПЕКТОР:                                                       
                                                               
                                             
                                                                            МИЛКА ИТОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


