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Проверката в РАЙОНЕН СЪД - АСЕНОВГРАД по гражданските дела бе 
извършена в изпълнение на Заповед № 20/28.01.2009 г. 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 на съдилищата, прокуратурите и 
следствените служби в Апелативен район – Пловдив. 

Проверката бе извършена в периода 04.02.2009 г. – 06.02.2009 г. от  
инспектор МИЛКА ВАРНОВА - ИТОВА и експертите МАРИЕЛА МИТЕВА 
и ДИАНА ИВАНОВА. 
        Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд - Асеновград 
по образуването, движението и приключването на гражданските дела за 
периода  01.01.2008 г. - 31.12.2008 г. 
 Районният съд - Асеновград (АРС) е поместен в Съдебната палата в 
града, разполага с две заседателни зали. Необходимо е да се извърши 
реконструкция и ремонт на сградата, тъй като техническото й състояние не е 
добро. Няма нормални условия за упражняване правомощията на съдиите, за 
организация на дейността на съдебните служители, както и за ефективно и 
удобно обслужване на гражданите.  
 В Районен съд – Асеновград работят 8 съдии, съобразно утвърденото 
длъжностно разписание. Броят на съдиите позволява специализация по 
материя – гражданско-правна и наказателно-правна, като четирима са 
граждански съдии и четирима наказателни съдии, включително председател 
и зам.председател на съда.  
 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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   Председател на АРС е ДАНИЕЛ ЛУКОВ – наказателен съдия, зам.-
председател – МАРИЯ ПЕЙЧЕВА - наказателен съдия и съдии  Мария 
Караджова – І-ви гр.състав, Мария Терзиева – ІІ-ри гр.състав, Мирослава 
Андонова – ІІІ-ти гр.състав и Невена Кабадаиева – ІV-ти гр.състав. 

 
приложение № 1 –  Справка за броя граждански състави, разглеждащи 

граждански дела през периода 01.01.2008г.-31.12.2008 г. 
 

  І. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 
 

 Деловодните книги се водят добре, съобразно изискванията на 
ПСАРОАВАС /отм./ и ПАРОАВАС. Книгите са прошнуровани, с 
номерирани страници, подпечатани и подписани от административното 
ръководство. Всички графи се попълват правилно и четливо. Описната книга 
съдържа необходимата и задължителна информация за делата от 
образуването им до предаването им в архив. 

Протоколите от съдебно заседание 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. 

Районният съд - Асеновград разполага с електронна деловодна програма, 
която е въведена от м. септември 2008 г. 
 Положени са усилия от страна на г-н Даниел Луков – Председател на 
АРС за подобряване организацията на работата в съда и за повишаване 
ефективността на служба „Деловодство”. След приемане и обнародване на 
Правилник за допълнение на Правилника за администрацията в районните, 
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (ДВ, 
бр.28 от 2008г.), г-н Д. Луков е издал Заповед № 42/14.03.2008 г., с която е 
разпоредил воденето на публичен регистъра на съдебните решения по чл. 
235,ал.5 от ГПК, където съдът следва да обявява решението си с мотивите 
най-късно в едномесечен срок след заседанието, когато е приключило делото. 
Регламентирано е подреждането на решенията в регистъра, образуване на 
томове от по сто решения във всеки том, съдържащ нова номерация на 
листовете и е определен деловодител в гражданското деловодство на съда, 
който да следи за правилното и точното подреждане на решенията в 
регистъра. 
 Съобразно решение на ВСС по протокол №35/31.07.2008 г., е издадена 
заповед № 151/06.08.2008 г. на председателя на съда относно изпълнение 
задълженията на съдилищата по чл.64 от ЗСВ за публикуването на всеки три 
месеца съдебните актове в интернет страницата на съответния съд и 
внедряване на програма за управление на делата.  
 В изпълнение на чл.29 от ПАРОАВАС, г-н Д. Луков е издал заповед № 
241/12.12.2008 г., с която е разпоредил воденето на книгите и регистрите по 
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чл. 49 от ПАРОАВАС на електронен носител, считано от 01.01.2009 г. и е 
определил  периодичност на разпечатване на хартиен носител за всеки вид 
книга, вменено като задължение на съдебните служители от гражданско и 
наказателно деловодство. Със заповедта е регламентиран и реда за 
разпечатване на хартиен носител на входящия и изходящ дневник, водени на 
електронен носител от служба „Регистратура”. 
 Със заповед №13/01.02.2008 г. на председателя на АРС, издадена на 
основание чл.214,ал.2 от ПАРОАВАС, е разпоредено и извършено атестиране 
на съдебните служители, като са определени постоянно действаща 
атестационна комисия и етапи на атестиране – индивидуални работни 
пранове, междинни срещи за обсъждане на постигнатите резултати и 
изготвяне на индивидуални оценки за всеки служител. 

 
ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО 

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 А. ОРГАНИЗАЦИЯ 

    
    В РС - Асеновград се спазват изискванията на чл.26 от ПСАРОАВАС 
/отм./. и  чл. 38, ал.1  от  ПАРОАВАС. След постъпване на книжата в съда, 
най-късно на следващия ден се докладва на председателя или на зам. 
председателя за образуване на съответното дело. Председателят на АРС 
образува наказателните дела, а заместник председателят на съда образува 
гражданските дела, като определят и съдията- докладчик чрез програмата за 
случайното разпределение на делата. 
  От 01.01.2006 г. в АРС се прилага принципа на случайния избор чрез 
програмата Law Choice, предоставена от Висшия съдебен съвет. Програмата 
съдържа четири опции за разпределение на дела - опция „случаен”, опция „по 
дежурства”, опция „определен” и опция  „не участва”, като по опция 
„случаен” в АРС се разпределят освен исковите производства, също и  
производство по издаване на изпълнителен лист, заповедни производства и 
охранителни производства.  
 Проверяващите не констатираха пропуски и нарушения в АРС при 
определяне вида на съответното дело и на съдията-докладчик по него, 
съобразно принципа на случайния избор. За ефективно прилагане принципа 
на случайния избор, председателят на АРС е издал заповеди № 
33/18.04.2005г., №107/23.06.2006 г. и №155/19.10.2006 г.  

 
  Видно от представената  справка  за броя на съдебните заседания по 
състави в АРС, натовареността на съдиите не е голяма, а разпределението на 
делата е равномерно.  
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приложение № 2- Справка за броя съдебни заседания по състави, с брой 
насрочени дела, образувани по общия исков ред, за периода 01.01.2008г.-
31.12.2008г  

 
Б. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
1.Общи данни 
Граждански дела 

През 2008г. в Районен съд – Асеновград са образувани 1 440 бр. 
граждански дела (вкл. и частни граждански дела). Към 01.01.2008г. 
неприключилите граждански дела от предишни периоди са били 279 бр. или 
всичко за разглеждане 1719 бр. дела.  От тях свършените са 1 427 бр., като в 
срок до 3 месеца са 1109 бр. дела – 77,7% %.  

 
През 2008 г. гражданските дела, образувани по общия исков ред, са 918 

броя  (278 бр. висящи към 01.01.2008 г. и 640 бр. постъпили през годината). 
Свършените дела са 629 бр.,  от които в срок до три месеца са 311 бр. или 
49,4%.  
        От общо свършените по общия исков ред 629 бр. граждански дела, с 
решение са свършени 492 бр. и  с определение - 137 бр. 
 
               Частни граждански дела 

През 2008г. са образувани 801 бр. ч.гр.дела. Към 01.01.2008г. е имало 
едно висящо неприключило ч.гр.дело, или всичко за разглеждане са били 802 
бр., като в срок до 3 месеца са свършени 798 бр. дела или 99,5%. 
 
                Жалби за бавност 

През 2008г. не са постъпили жалби за бавност. 
 
приложение № 3 - а. Справка на висящите и постъпили граждански 

дела, образувани по общия исков ред, по състави, за периода 01.01.2008г.-
31.12.2008г.  

приложение №  4 -  Справка за свършените дела, образувани по 
общия исков ред, по състави, за всяко съдебно заседание.  

 
2.Инстанционен контрол 

През 2008 г. са приключили общо 1 278 бр. гр. дела със съдебен акт  
(включително и ч.гр.дела). От тях обжалвани граждански дела са 206 бр. или 
16,1%. Отменени изцяло са 12 бр. или 5,8%, а потвърдените решения са 55 
бр. или  26,7%.  

Ниският процент на отменените изцяло съдебни решения, спрямо общия 
брой на постановените решения и броя на обжалваните решения показва, че 
правораздавателната дейност по гражданските дела в АРС е добра. 
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В. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
  
 За проверявания период бе констатирано, че спрените производства по 
граждански дела в АРС, образувани преди 01.01.2008 г., са 14 броя, от които: 
на осн. чл.182, ал.1, б.„г”, ГПК/отм./ - 13 бр.; 
на осн. чл.182, ал.1, б.„а”, ГПК/отм./ -  1 бр. 
   
        От прегледаните граждански дела, спрени на основание чл. 182, ал.1, 
б.”г” от ГПК може да се направи извода, че същите не са администрирани 
своевременно. Една от причините за това е ненавременното докладване на 
съдията-докладчик. Към кориците на делата са приложени служебни 
справки, изготвени и подписани от деловодител, с констатация за спиране на 
делото поради преюдициален спор, без да се съдържат данни за висящността 
на същия. Не е изисквана периодично информация от съда, който разглежда 
преюдициалното дело (гр.дело №. № 549/2006 г., гр. дело №61/2006 г.,гр.дело 
№  1120/2005 г., гр.дело № 1126/2005 г. по описа на АРС). 
 По някои от спрените граждански дела, с писма подготвени от служба  
„Деловодство” е изискано от съда, в който преюдициалното дело е висящо, 
вместо информация за приключването му, изпращане на цялото дело за 
прилагане по спряното, без да е имало нарочно определение на съда, с което 
е допуснато прилагане на преюдициалното дело.  
        По време на проверката беше констатирано, че по част от спрените 
дела е имало информация, че производството по преюдициалното дело е 
приключило. След запознаване  с констатациите, съдията докладчик по 
тези  дела до приключване на проверката от Инспектората към ВСС, 
възобнови производствата по спрените дела. 
        Спрените гр. дела, по състави, с правното основание, въз основа на 
което е образувано всяко дело, правното основание за спиране и датата, на 
която е спряно са описани в справка – приложение № 5. 

 
Г. ВИСЯЩИ НЕПРИКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 1.01.2008 г.  
1. Общи данни  

Висящите неприключили граждански дела, образувани до 01.01.2008 г. 
са общо 34 броя, от които едно е обявено за решаване. В голямата си част (15 
бр.) делата са образувани през 2007 година. 

Причините за отлагане на делата и неприключването им в тримесечен 
срок са следните: преобладават делата с предмет облигационни, вещни 
искове и делби, които с оглед характера на производствата предполагат 
събирането на доказателства и по-продължителното им разглеждане в 
съдебно заседание. 

 Недостатъчното предварително проучване на делото преди 
насрочването му в съдебно заседание е една от причините за последващ 
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отмяна на хода на делото по същество и оставянето му без движение, което 
забавя разглеждането му във времето./ гр.д.№950/2007г./ 

По гр.д.№253/1999г. по описа на АРС производството по делото е било 
прекратено поради недопустимост на иска през 2003г. Въпреки, че е 
постъпила частна жалба срещу определението за прекратяване, новият съдия 
докладчик по делото е разглеждал същото в открито съдебно заседание и е 
събирал доказателства по него и едва с обявяване на делото за решаване през 
2005г. е констатирал, че производството по делото е прекратено и е 
администрирал частната жалба. По-горната инстанция е отменила 
определението за прекратяване и е върнал същото за продължаване на 
съдопроизводствените действия. Констатирано бе, че производството по 
делото е оставяно без движение 3 пъти  и то след даване ход на делото по 
същество. Съдебно заседание е отложено, бе да са били налице кумулативно 
дадените предпоставки на чл.107 ал.2 от ГПК/отм./. Всичко това е 
допринесло за разглеждане на делото в една инстанция извън разумните 
срокове.   

приложение № 6 - Справка за висящите, неприключили към 30.01.2009 г. 
граждански дела, образувани до 01.01.2008г., съдържаща и спрените гр.дела 

 
2. Отводи по гр.дела и състави за 2008 г.: 12 броя, както следва: 

 - 1119/07 г. на ІІ-ри гр.с. – съдията- докладчик е допуснал обезпечение; 
 - 134/08 г. на ІІ-ри гр.с. – на осн. чл.22, ал.1, т.6 от ГПК; 
 - 451/08 г. на І-ви гр.с. –  на основанията в чл.22, ал.1, т.6; 
 - 627/08 г. на ІІІ-ти гр.с. – съдията- докладчик е съученик на страна по 

делото; 
 - 787/08 г. – отвод на всички съдии от РС – Асеновград, тъй като страна 

по делото е съдия от Апелативен съд – Пловдив; 
 - 725/08 г. – отвод на всички съдии от РС – Асеновград, тъй  като 

заинтересовано лице от изхода на делото е ДСИ при РС – Асеновград; 
 - 1114/08 г. на І-ви гр.с. – съдията- докладчик се е произнесъл по 

обуславящи спорове между същите страни; 
 - 1178/08 г. на ІІІ-ти гр.с. – на осн. чл.22, ал.1, т.6 от ГПК; 
 - 1231/08 г. на ІІІ-ти гр.с. – на осн. чл.22, ал.1, т.2 от ГПК; 
 - 1307/08 г. на І-ви гр.с.   -  отвод на всички съдии от РС – Асеновград, 

тъй като ответник е Районен съд – Пловдив; 
 - 1308/08 г. на ІV-ти гр.с. - отвод на всички съдии от РС – Асеновград, 

тъй като ответник е Окръжен съд – Пловдив. 
   

3. Съдебни актове, постановени след едномесечния срок са  по 90 
бр. дела, обявени за решаване през 2008 г. С най-много съдебни актове, 
постановени след предвидения едномесечен срок, са съдия Мария Караджова 
– по 38 бр. дела и съдия Невена Кабадаиева – по 35 бр. дела. По повечето от 
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тях просрочването е с няколко дни, а останалите постановени дела след 
едномесечния срок са по дела с правна сложност. 

Към момента на проверката няма просрочени, ненаписани съдебни 
актове в едномесечния срок.  

    
приложение № 7 - Справка за всички съдебни актове за периода 

01.01.2008 г. –  30.01.2009 г., постановени след едномесечния срок по 
състави  

 
Д. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 
 

През 2008 г. в АРС има едно гражданско дело с влязло в сила 
определение, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск.  

Не бяха констатирани пропуски и нарушения при обезпечително 
производство.  

 
приложение № 8- Справка за влезлите в сила определения, с които е 

допуснато обезпечение на бъдещ иск, по състави, за периода 01.01.2008г.-
31.12.2008г.  

 
Е. МОЛБИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ 

ЛИСТОВЕ ПО ЧЛ.237 ОТ ГПК (ОТМ.) 
  

Образуваните и свършените частни граждански дела за периода  
01.01.2008г. - 31.12.2008г. са общо 392 броя, в това число образуваните по 
реда на чл.237, б.”е” и б.”з” от ГПК/отм./ за периода 01.01.2008г.- 
01.03.2008г. са 79 броя.  

От направената проверка по подадени молби за издаване на 
изпълнителни листове по чл. 237 от ГПК (отм.), бе констатирано, че се 
спазва изискването на чл. 243, ал.3 от ГПК (отм.),  за отбелязване върху 
акта – с малки изключения - ч.гр.дело №357/2008 г.  

По образуваните частни граждански дела по чл.237 от ГПК (отм.) бе 
констатирано, че се спазва 7-мо дневния срок по чл. 242,ал.4 от ГПК (отм.) 
за разглеждане на молбата и издаване на изпълнителен лист, с малки 
изключения, при които изпълнителния лист е издаден в рамките на 
двуседмичен срок– ч.гр.дело №259/2008, ч.гр.дело314/2008, ч.гр.дело 
№252/2008, ч.гр.дело №281/2008,ч.гр.дело №337/2008. 

При образуването на делата местната подсъдност е спазена. По някои 
от делата, по които молбата за издаване на изпълнителен лист е подадена 
преди влизане в сила на новия ГПК, съдът се е произнесъл през месец април 
и месец май 2008 г. - ч.гр.дело № 462/2008 г., ч.гр.д.№618/2008г., ч.гр.дело 
№484/2008г. Забавянето се дължи на обстоятелството, че молбата не е 
подадена до местнокомпетентния съд.  
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приложение № 9 - Справка за частните граждански дела, 
разпределени по състави, образувани по реда на чл. 237, б.”е” и б.”з” от 
ГПК (отм.), за периода  01.01.2008г.-31.12.2008г. 

 
        Ж. ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Образуваните заповедни производства за периода от 01.03.2008г. до 

30.01.2009г. са общо 332 броя.  
В някои случаи не е спазен 3-дневния срок по чл.411, ал.2 от ГПК за 

издаване на заповед за изпълнение – ч.гр. д. № 544/2008 г., ч.гр. дело № 
519/2008 г., ч.гр.дело № 509/2008 г., ч.гр.дело № 930/2008 г., ч.гр.дело № 
1190/2008г. 

Спазвано е изискването на чл.415,ал.2 от ГПК – съдът е обезсилил 
своевременно заповедта за изпълнение и издадения изпълнителен лист. 

Спазвано е изискването на чл.416 от ГПК, според който издаването на 
изпълнителен лист се отбелязва върху заповедта за изпълнение и на чл.418 от 
ГПК, според който при издаване на заповед за незабавно изпълнение, съдът 
отбелязва, че е издаден изпълнителен лист върху документа по чл.417 от 
ГПК и върху заповедта за незабавно изпълнение. 

По делата бяха констатирани нарушения на чл. 47 и чл. 116 от 
ПАРОАВАС, както следва: 

- не се оставя копие на издадения изпълнителен лист; 
- не се отбелязва, че изпълнителния лист е даден на страната, както и 

датата, на която е станало това; 
- не се посочва името и качеството на лицето, което го е получило. 
 
приложение № 10 - Справка за образуваните заповедни производства, 

по състави, считано от 01.03.2008г. до 30.01.2009г.  
   
   
 
На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Инспекторатът към  

Висшия съдебен съвет дава следните  
 
 

                                  ПРЕПОРЪКИ: 
 
 

1. Препоръчва на председателя на Районен съд – Асеновград, във 
връзка със задължението му по чл.80 ал.1 т.1 от ЗСВ, да упражнява 
постоянен контрол върху дейността на служба „Деловодство” и да 
предприеме  необходимите мерки за подобряване работата и повишаване 
професионалната квалификация на служителите в него, с цел 
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отстраняване и недопускане на констатираните с настоящия акт 
пропуски и спазване изискванията на ПАРОАВАС относно  не-
приключените дела и заповедните производства;  
 

2. Препоръчва на председателя на Районен съд – Асеновград да 
упражни правомощията си, предвидени в ЗСВ, за ритмично 
администриране на спрените производства по гражданските дела, както 
и за отстраняване на констатираните слабости по движението на 
гражданско дело № 253/1999г. по описа на АРС и приключването му в 
разумен срок;                                                         

 
3. Препоръчва на съдиите от Районен съд - Асеновград да 

постановяват съдебните актове и особено по отношение на актовете, 
постановени по искове, които не са сложни от правна и фактическа 
страна в срок, съобразно изискването на чл. 235, ал.5 от ГПК; 

 
4.  Председателят на Районен съд  - Асеновград да продължи и в 

бъдеще добрата организация на работа, създадена в Районен съд – 
Асеновград. 

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

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

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

Районен съд - Асеновград да уведоми Главния инспектор на Инспектората 
към ВСС за изпълнение на препоръките. 

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

изпрати на председателя на РС- Асеновград, който да запознае с него съдиите 
в РС-Асеновград. 

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

Висшия съдебен съвет.  
 
       
       ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                           
                                       
                                                      …………….…….……………                                    
                                                     МИЛКА ВАРНОВА –ИТОВА 
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Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Даниел Луков - 

председател на Районен съд-Асеновград. 
На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ, в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор на ИВСС. 
 
    Получил акта:………………………………. 


