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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

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

 
 
 
 
 

 
КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА В АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

ПЛОВДИВ 
 
 
 

АКТ 
ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

НА РАЙОНЕН СЪД – КАЗАНЛЪК 
 
 

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

план за провеждане на комплексни планови проверки от Инспектората към 
Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените служби 
за 2009 г. и Заповед № 232/31.08.2009 г. на главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши комплексна планова 
проверка относно работата по граждански дела в: Районен съд-Момчилград, 
Районен съд-Казанлък, Районен съд-Стара Загора, Окръжен съд-Стара Загора 
и Окръжен съд-Пловдив. 

Срок за извършване за извършване на проверката от 01.09.2009 г. до 
17.09.2009 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 съдилищата; на 
организацията на образуването и движението на делата, както и 
приключването им в установените срокове; анализ на приключилите дела и 
констатиране на противоречива практика. 
  

 Изх. №……………… 
 Дата: …………….… 
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 І. Проверка на организацията на административната дейност на 
съда на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
 

1. Щатна осигуреност. 
 

През проверяваната 2008 г. в Районен съд – Казанлък, съгласно 
щатното разписание, съдийският състав е включвал 10 съдии, от които 
граждански дела са разглеждали следните съдии: Надежда Димитрова-
председател, Дориана Минчева-заместник председател и съдиите Нейко 
Нейков, Кети Косева и Йовка Пудова. С решение по протокол № 
35/31.07.2008 г., ВСС, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Нейко Нейков е 
преместен от длъжността прокурор в РП-Стара Загора на длъжността съдия в 
Районен съд- Казанлък. Същият е встъпил в длъжност на 28.08.2008 г.  
 

2. Сграден фонд и техническа обезпеченост. 
 

Районен съд-Казанлък се помещава в сграда, която е публична 
държавна собственост и е предоставена за управление на районния съд и 
районната прокуратура. Съгласно решение по протокол № 38/14.12.2005 г. на 
ВСС, разходите за издръжката на сградата се разпределят по определена 
методика между районния съд, районната прокуратура и Агенцията по 
вписванията, съобразно заеманата от всеки орган площ. 

През 2007 г. са доставени разпределените 25 броя персонални 
компютри и 8 бр. принтери, закупени по програма ФАР – протокол № 
4/30.01.2007 година на Комисия „Научно осигуряване и информационни 
технологии” към ВСС, и през 2008 г. съдът изцяло е компютъризиран. 

В съда се използва текстообработваща програма WORD, а от всички 
съдии - правно-информационната система АПИС-6. Съдът има собствена 
интернет страница, на която от месец октомври 2008 г. се публикуват 
решените дела и постановените по тях съдебни актове, графикът за съдебните 
заседания, различни обяви и съобщения. 

За нуждите на гражданите в интернет страницата е изготвена примерна 
схема за движението на делата в съда, в която подробно се посочва начина на 
тяхното администриране от постъпването на съдебните книжа в 
деловодството/регистратурата на съда до архивирането на делата. 

 
3. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор по 

чл. 9 ЗСВ. 
 
От месец септември 2006 година в съда се ползва софтуерната програма 

за случайно разпределение на делата, изготвена от ВСС. 
 
 4. Съдебни книги и регистри, водени от съда. Информационно 
обслужване.  
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В Районен съд-Казанлък се водят отделни срочни книги за всеки един 
от съставите, разглеждащ граждански дела. Във всички срочни книги не се 
отбелязва том, номер от регистъра за решенията по ГПК. Подробен анализ за 
воденето на книгите на всеки състав и констатациите, свързани с деловодните 
книги, се съдържа в обстоятелствената част на настоящия акт. 

 
ІІ. Проверка на организацията по образуването, движението и 

приключването на делата на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 
 
През 2008г. в Районен съд – Казанлък, съгласно доклада за тази отчетна 

година, са постъпили и образувани 2199 дела, от които новообразувани са 
2163. 34 дела са образувани по подсъдност и 2 дела са върнати за ново 
разглеждане. Отчетено е намаляване постъплението на граждански дела, 
сравнено с предходни периоди. Средномесечно постъпление на един съдия от 
гражданско отделение на база 12 месеца е 36,65%. 

Съдиите от гражданско отделение през 2008 г. са разгледали 2752 дела, 
от които свършени са 2252 дела, при съотношение между разгледани и 
свършени дела 81,75%. Решените по същество граждански дела в съда са 
2034. Средномесечно свършените дела, на посочената база от 12 месеца, е 
37,50. В отчетния доклад на съда е отчетена средна продължителност на 
разглеждане на делата, от образуването им до постановяването на крайния 
съдебен акт 61,24 дни. 
 Отчетено е също така, че в тримесечен срок са приключени 1791 дела, 
което представлява 79,6% от всички свършени 2252 дела. Спрямо всички 
разгледани 2752 дела приключените 1791 дела представляват 65,08%. 

В края на отчетния период останали несвършени са 502 дела, като се 
сочи, че в това число влизат 61 броя новопостъпили граждански дела, на 
които тече едномесечен срок за писмен отговор на ответната страна. 

 
На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 

 
I. съдия Надежда Димитрова 
 
1. Висящи граждански дела 
 
 - гр. д. № 1589/2009 г. е образувано на 21.07.2009 г. по искова молба за 

издръжка, постъпила на 21.07.2009 г. Постановено разпореждане на 
24.07.2009 г. по чл. 131 от ГПК. За разпореждането е изпратено съобщение на 
24.07.2009 г., което е получено на 29.07.2009 г. По делото е получен отговор 
на 04.08.2009 г. С определение от 01.09.2009 г. по чл. 140 от ГПК делото е 
насрочено в открито съдебно заседание за 29.09.2009 г. 

 - гр. д. № 1166/2009 г. е образувано на 03.06.2009 г. по искова молба, 
депозирана на 03.06.2009 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 
04.06.2009 г. Съобщение за същото е изпратено на 04.06.2009 г. и е получено 
на 10.07.2009 г. С молба от 03.06.2009 г. е поискано допускане на 
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обезпечение на предявения иск. С определение от 05.06.2009 г. е допуснато 
исканото обезпечение. На 16.06.2009 г. е получена обезпечителната заповед. 
Изготвен е писмен доклад по делото. На 11.08.2009 г. е допусната експертиза 
и делото е насрочено в открито съдебно заседание за 11.09.2009 г. 

 - гр. д. № 940/2009 г. е образувано на 19.05.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 19.05.2009 г. Постановено разпореждане по чл. 131 на 
20.05.2009 г., за което е изпратено съобщение на същата дата. Отговор на 
исковата молба е постъпил на 16.06.2009 г. С определение от 08.07.2009 г. по 
чл. 140 от ГПК, във вр. с чл. 157 от ГПК е изготвен доклад по делото и 
същото е насрочено в открито съдебно заседание за 24.09.2009 г. 

Висящи дела на съдия Надежда Димитрова по ГПК /отм./ 
 - гр. д. № 1693/2007 г. е образувано на 17.09.2009 г. по искова молба, 

постъпила на 17.09.2009 г. С разпореждане от 17.09.2009 г. исковата молба е 
оставена без движение. Констатираните нередовности са отстранени в срок. 
Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 01.11.2007 г., на която 
дата е отложено поради нередовно призоваване на ответника и насрочено за 
16.01.2008 г. Назначен е особен представител на ответника, призоваване чрез 
ДВ. На 16.01.2008 г. делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „а” от 
ГПК /отм./. С определение от 16.07.2008 г. делото е възобновено и отново 
спряно, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. След приключване на 
делото, послужило като основание за спиране, отново е възобновено и 
насрочено за 01.10.2009 г. 

 - гр. д. № 928/2005 г. е образувано на 17.06.2005 г. по искова молба, 
постъпила в съда на 14.06.2005 г. Делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 27.09.2005 г. Съдебното заседание е отложено по молба на една 
от страните, представила болничен лист, като е насрочено за 26.10.2005 г. на 
тази дата отново е отложено за събиране на доказателства и насрочено за 
29.11.2005 г.  По делото е постъпила молба за ново отлагане на делото и 
представен болничен лист. С резолюция от 28.11.2005 г. делото е отложено за 
16.12.2005 г. на 16.12.2005 г., по доказателствата, делото е пренасрочено за 
25.01.2006 г., когато е насрочено за 09.03.2006 г. Отново за събиране на 
доказателства е насрочено за 20.04.2006 г. На 20.04.2006 г., поради 
представен болничен лист, е отложено за 20.06.2006 г. на тази дата е 
последвало ново отлагане за събиране на доказателства, като е насрочено за 
28.09.2006 г. Съдебното заседание за тази датата е отложено с резолюция за 
12.10.2006 г. на 12.10.2006 г. е даден ход по същество. Постановено съдебно 
решение на 13.11.2006 г. Решението е обжалвано и постановено решение от 
23.10.2007 г., с което Окръжен съд-Стара Загора го оставя в сила. По жалба 
срещу решението на Окръжен съд-Стара Загора е постановено решение № 
127/04.06.2009 г. по к. д. № 729/2008 г., второ гр. о., с което Върховният 
касационен съд оставя в сила първоинстанционното решение. С 
разпореждане от 15.06.2009 г. делото е насрочено за 15.09.2009 г. 

 
2. Без движение 
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 - ч. гр. д. № 1250/2009 г. е образувано на 08.06.2009 г. по заявление по 
чл. 410 от ГПК, постъпило с вх. № 6060/08.06.09 г. Издадена е заповед за 
изпълнение № 775/09.06.09 г. по чл. 410 от ГПК. Съобщение до длъжника от 
09.06.09 г. е върнато в цялост с отбелязване, че лицето не живее на посочения 
адрес, поставено е уведомление и лицето не се е явило в посочения в него 
срок. С разпореждане от 09.07.09г. производството по делото е оставено без 
движение с дадени указания на заявителя да представи справка за адресната 
регистрация на длъжника. На 03.08.09 г. е депозирана молба от заявителя за 
удължаване на срока за изпълнение на дадените указания. С разпореждане от 
04.08.09г. молбата е уважена. 

 - ч. гр. д. № 1255/2009 г. е образувано на 08.06.2009г. по постъпило с 
вх.№6065/08.06.09г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 от ГПК. Издадена е заповед за изпълнение №776/09.06.09г. по чл.410 
от ГПК. Съобщение до длъжника от 09.06.09г. е върнато в цялост с 
отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес, поставено е 
уведомление и лицето не се е явило в посочения в него срок. С разпореждане 
от 29.07.09г. на заявителя са дадени указания да представи справка за 
адресната регистрация на длъжника. На 03.08.09г. е депозирана молба от 
заявителя за удължаване на срока за изпълнение на дадените указания. С 
разпореждане от 04.08.09г. молбата е уважена. 

 - гр. д. № 492/2009 г. е образувано на 23.03.2009г. по искова молба за 
делба с вх.№2905/23.03.09г. С разпореждане от 27.03.09г. на ищеца е дадена 
възможност да се снабди с удостоверение за постоянен и настоящ адрес на 
ответниците, което да представи в определения от съда срок. С оглед на 
дадените указания на 08.04.09г. е депозирана молба от процесуални 
представител на ищеца. Разпореждане чл.131 от ГПК – 12.05.09г. Съобщения 
до ответниците са изпратени на 13.05.09г., като едно от тях е върнато в 
цялост с отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес. С 
разпореждане от 14.07.09г. на ищеца са дадени указания да представи справка 
за адресната регистрация на ответника, за когото изпратеното съобщение е 
върнато в цялост. С оглед на дадените указания е депозирана молба на 
23.07.09г. Съобщение от 24.07.09г. до ответника, изпратено на посочения 
адрес, е върнато в цялост с отбелязване, че лицето не е открито на адреса, 
залепено е уведомление и в посочения срок лицето не се е явило да получи 
книжата. С разпореждане от 13.08.09г. на ищеца е указано да внесе депозит за 
процедура по назначаване на особен представител. Процесуалния 
представител на ищеца е уведомен на 31.08.09г. със съобщение от 14.08.09г.  

 - гр. д. № 1443/2009 г. е образувано на 29.06.2009г. по искова молба по 
чл. 124 от ГПК, постъпила с вх.№6941/29.06.09г. С определение 
№2245/22.07.09г. производството по делото е оставено без движение с дадени 
указания на ищеца да отстрани констатираните нередовности на исковата 
молба, касаещи непосочването на граници на имотите. В списъка на лицата с 
изготвени съобщения или уведомени по гр.д. е отбелязано, че съобщение до 
ищците е изпратено на 23.07.09г.  
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 - гр. д. № 1591/2009 г. е образувано на 21.07.2009г. по искова молба по 
КТ, постъпила с вх.№7736/21.07.09г. С определение №2253/24.07.09г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания на 
ищеца да отстрани констатираните нередовности на исковата молба, касаещи 
уточняване на нейния петитум. Съобщение от 27.07.09г. е получено лично от 
ищеца на 06.08.09г. С разпореждане от 29.08.09г. е разпоредено изпращане на 
съобщение и на процесуалния представител на ищеца. В списъка на лицата с 
изготвени съобщения или уведомени по гр.д. е отбелязано, че съобщение до 
процесуалния представител на ищеца е изпратено на 31.08.09г.  

 
3. Прекратени дела 

 
 - гр. д. № 349/2009 г. е образувано на 27.02.2009 г. по искова молба по 

чл. 86 от СК, депозирана с вх. № 2122/27.02.2009 г. С разпореждане от 
27.02.2009 г. са дадени указания по чл. 131 от ГПК. По делото е постъпил 
писмен отговор от 02.04.2009 г. Постановено определение от 06.04.2009 г. по 
чл. 157 от ГПК, с което делото е насрочено за 28.04.2009 г. С протоколно 
определение, постановено в съдебно заседание от 28.04.2009 г., съдът е 
прекратил производството по делото, след като е одобрил постигната между 
страните спогодба. 

 - гр. д. № 1052/2009 г. е образувано на 28.05.2009 г. по искова молба 
по чл. 82 от СК, постъпила с вх. № 5484/28.05.2009 г. Разпореждане от 
28.05.2009 г., постановено на основание чл. 131 от ГПК. Постановено 
определение от 13.07.2009 г. за допускане на доказателства по чл. 157 от ГПК 
и насрочване на делото за 30.07.2009 г. С молба, депозирана на 28.07.2009 г., 
ищцата, на основание чл. 232 от ГПК, е оттеглила иска си. В съдебно 
заседание от 30.07.2009 г., съдът, с протоколно определение, е прекратил 
производството по делото. Дирекция “СП” е призовавана по делото. 

 - гр. д. № 874/2009 г. е образувано на 12.05.2009 г. по искова молба по 
чл. 100 от СК, постъпила с вх. № 4760/12.05.2009 г. Представено 
споразумение от съпрузите по делото. В съдебно заседание от 10.06.2009 г., 
съдът, след като е констатирал, че молителката не е открита на адреса си, не е 
получила книжата си, а молителят е редовно призован и не се явява, е приел, 
че следва да приложи разпоредбата на чл. 330, ал. 2 от ГПК и да прекрати 
производството по делото. 

 - гр. д. № 813/2009 г. е образувано на 07.05.2009 г. по молба по чл. 8 от 
ЗЗДДН, постъпила с вх. № 4553/07.05.2009 г. С Определение № 
1689/13.05.2009 г. съдът, на основание чл. 129 от ГПК, е оставил молбата без 
движение и дал указания. С Определение № 1917/08.06.2009 г., съдът, след 
като е констатирал, че молителката не изпълнила указанията за отстраняване 
на нередовностите на молбата, е прекратил производството по делото. 
Определението е съобщено на 14.06.2009 г. 

 - гр. д. № 562/2009 г. е образувано на 30.03.2009 г. по искова молба по 
КТ, депозирана с вх. № 3206/30.03.2009 г. По делото е постановено 
определение от 01.04.2009 г. с указания по смисъла на чл. 131 от ГПК. По 
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делото е постъпил писмен отговор на 22.04.2009 г. Постановено определение 
от 13.05.2009 г. по чл. 140 от ГПК, с което делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 03.06.2009 г. На тази дата делото е отложено, след 
дадени указания на ответното дружество, за 25.06.2009 г. На 25.06.2009 г., 
съдът, след като е докладвал молба, постъпила и саморъчно написана от 
ищцата, с която е заявила, че иска делото да бъде прекратено, съдът е 
прекратил същото. В съдебното заседание и процесуалният представител 
на ответника, и процесуалният представител на ищцата са заявили, че 
следва да се третира като отказ от иск. От делото не става ясно това да е 
действителната воля на ищцата.  

 
4. Дела, обжалвани през въззивна инстанция 
 
 - гр. д. № 1766/2008 г. е образувано на 24.10.2008 г. по искова молба 

по чл. 82, ал. 2 от СК, постъпила с вх. № 10346/24.10.2008 г. Съобщение по 
чл. 131 от ГПК е получено на 19.11.2008 г. По делото е депозиран писмен 
отговор, постъпил с вх. № 12778/19.12.2008 г. Определение от 02.02.2009 г. 
по чл. 140 от ГПК, с което делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
24.02.2009 г. На тази дата съдът е дал ход по същество на делото. 
Постановено Решение № 143/04.03.2009 г., съобщено на страните на 
11.03.2009 г. По въззивна жалба срещу решението, депозирана в КРС на 
25.03.2009 г., районният съд, на 27.03.2009 г., е указал отстраняване на 
нередовности. Със съобщение, получено на 13.04.2009 г., КРС е изпратил 
препис от въззивната жалба и срока за подаване на писмен отговор, в 
съответствие с чл. 259 и сл. от ГПК. Отговор е постъпил в Районен съд-
Казанлък на 14.04.2009 г. 

 - гр. д. № 671/2008 г. е образувано на 07.04.2008 г. по искова молба по 
чл. 272 от СК, постъпила с вх. № 3749/07.04.2008 г. Съобщение по чл. 131 от 
ГПК е получено на 13.05.2008 г. Отговор на исковата молба е депозиран по 
делото на 12.06.2008 г. С определение от 19.06.2008 г. по чл. 140 от ГПК 
делото е насрочено в открито съдебно заседание за 29.07.2008 г. На тази дата 
е даден ход по същество. Постановено Решение № 365/08.08.2008 г., 
съобщено на 25.08.2009 г. и 08.09.2008 г. По въззивна жалба срещу 
решението, депозирана в КРС на 02.09.2008 г., районният съд, на 10.10.2008 
г., е указал изпращане на преписи. Съобщението с указанията по чл. 259 и сл. 
от ГПК е получено на 04.11.2008 г.  

 - гр. д. № 1750/2008 г. е образувано на 21.10.2008 г. по искова молба 
по чл. 8 от ЗЗДН, постъпила с вх. № 10227/21.10.2008 г. С определение от 
24.11.2008 г. по чл. 140 от ГПК делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 10.12.2008 г. Писмен отговор постъпил на 04.12.2008 г. На 
10.12.2008 г. съдът е отложил делото за събиране на доказателства, 
довеждане на свидетели и го е насрочил за 16.12.2008 г. На тази дата е даден 
ход по същество. По делото е постановено Решение № 589/23.12.2008 г. По 
въззивна жалба срещу решението, депозирана в КРС на 12.01.2009 г., 
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районният съд, на 23.01.2009 г., е указал отстраняване на нередовности. 
Отговор на жалбата е постъпил на 16.02.2009 г.  

 
5. Спрени дела 

 
 - гр. д. № 2141/2004 г. е образувано на 05.11.2004 г. по искова молба за 

делба, депозирана с вх. № 3568/04.11.2004 г. С резолюция от 05.11.2004 г., 
положена върху исковата молба, делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 16.12.2004 г. Приложено адвокатско пълномощно по образец. На 
15.12.2004 г. е депозирана молба от ответника за отлагане на делото, като е 
приложил болничен лист. Делото е отложено за 18.01.2005 г., на която датата 
е даден ход по същество на делото. Постановено е Решение № 
5”в”/20.01.2005 г., с което е допусната делбата. С разпореждане от 01.02.2005 
г., постановено в закрито съдебно заседание, съдът е насрочил делото в 
открито съдебно заседание във втора фаза на делбеното дело за 01.03.2005 г. 
На 01.03.2005 г. делото е отложено за 07.04.2005 г. поради заболяване на 
страна и представен болничен лист. С вх. № 2394/07.04.2005 г. и вх. № 
2395/07.04.2005 г. по делото са постъпили молби за спиране на 
производството по делото, тъй като е налице преюдициален спор, като са 
представени доказателства в тази насока. С протоколно определение от 
07.04.2005 г. съдът е спрял производството по делото, на основание чл. 182, 
ал. 1, б. “г” от ГПК /отм./, до решаване на иск за установяване на собственост 
по гр. д. № 556/2005 г. на Районен съд-Казанлък. Периодично са правени 
справки за хода на преюдициалното дело, като последната е от 04.03.2008 г. 

 - гр. д. № 960/2005 г. е образувано на 23.06.2005 г. по искова молба за 
делба, депозирана с вх. № 4998/22.06.2005 г. С резолюция от 23.06.2005 г. 
съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 27.09.2005 г. На тази 
дата, по събиране на доказателства, делото е отложено за 27.10.2005 г. В 
съдебно заседание от 27.10.2005 г. е допусната съдебно-графологична 
експертиза и делото е пренасрочено за 14.12.2005 г. На последното е даден 
ход по същество на делото. По делото е постановено Решение № 
133”в”/20.01.2006 г., с което е допусната делбата. Решението за допускане на 
делбата е обжалвано пред Окръжен съд-Стара Загора, който е оставил в сила. 
С Решение № 866/08.07.2008 г., постановено по гр. д. № 2094/2007 г., 
Върховният касационен съд частично е отменил Решение № 497/08.01.2007 г. 
по гр. д. № 561/2006 г. на Окръжен съд-Стара Загора. Делото е насрочено в 
открито съдебно заседание, във втора фаза на делбата, за 30.09.2008 г. С 
молба на ответника, депозирана с вх. № 9330/30.09.2008 г., ответникът по 
делото е поискал спиране на производството по делото на основание чл. 182, 
ал. 1, б. “г” от ГПК /отм./, като е представил доказателства за наличие на 
предпоставките в този смисъл. С протоколно определение от 30.09.2008 г. 
производството е спряно до приключване на гр. д. № 1335/2008 г. на РС-
Стара Загора. Правени са справки за хода на преюдициалното дело, 
последната от 01.08.2009 г.  
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 - гр. д. № 2065/2004 г. е образувано на 15.10.2004 г. по искова молба 
по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД и чл. 126а, ал. 1, б. “а” от ГПК /отм./, депозирана с вх. 
№ 5232/13.10.2004 г. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
22.11.2004 г. В съдебно заседание, проведено на тази дата, процесуалния 
представител на единия ответник е направил искане за спиране на 
производството по делото заради наличие на преюдициален спор. Съдът е 
указал изискването на справка за гр. д. № 2150/2004 г. на Районен съд-
Казанлък. С протоколно определение, постановено в съдебно заседание от 
22.12.2004 г., съдът е спрял производството на основание чл. 182, ал. 1, б. “г” 
от ГПК /отм./. Определението за спиране е обжалвано с частна жалба пред 
Окръжен съд-Стара Загора, който е образувал в. ч. гр. д. № 52/2005 г. С 
определение от 17.02.2005 г. Окръжен съд-Стара Загора е оставил в сила 
обжалваното определение за спиране. По делото са правени редовни справки 
за хода на делото, станало причина за спирането му. 

 
6. Заповедни производства 
 
 - ч. гр. д. № 1452/2009 г. е образувано на 01.07.09г. по Заявление за 

издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№6996/30.06.09г. 
Издадена е заповед №958/03.07.09г. за изпълнение по чл.417 от ГПК. 
Заявителят е уведомен със съобщение от 03.07.09г. на 07.07.09г. Върху 
заповедта за изпълнение е направено отбелязване за издаването на 
изпълнителен лист, без посочена дата на издаване и сума, за която се 
издава, както и отбелязване, затова че изпълнителният лист е получен на 
08.07.09г. 

 - ч. гр. д. № 1434/2009 г. е образувано на 29.06.09г. по Заявление за 
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№6889/26.06.09г. 
Издадена е заповед №939/29.06.09г. за изпълнение по чл.417 от ГПК. 
Заявителят е уведомен със съобщение от 29.06.09г. на 03.07.09г. Върху 
заповедта за изпълнение е направено отбелязване за издаването на 
изпълнителен лист, без посочена дата на издаване и сума, за която се 
издава, както и отбелязване, затова че изпълнителният лист е получен 
/без посочена дата на получаване/. 

 - ч. гр. д. № 1417/2009 г. е образувано на 26.06.09г. по Заявление за 
издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.№6833/26.06.09г. 
Издадена е заповед №936/29.06.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.410 от ГПК. Страните са уведомени със съобщения от 29.06.09г. съответно 
заявителя на 01.07.09г. и длъжника на 01.07.09г. Върху заповедта за 
изпълнение е направено отбелязване за издаването на изпълнителен 
лист, без посочена дата на издаване и сума, за която се издава, както и 
отбелязване, затова че изпълнителният лист е получен на 10.08.09г. /без 
посочени данни на лицето, което го е получило/. 

 
7. Обезпечителни производства 
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 - ч. гр. д. № 1638/2008 г. е образувано на 03.10.2008 г. по молба по за 
отмяна на обезпечение, допуснато по гр. д. № 1181/2006 г. на Районен съд-
Казанлък. С Определение № 261/30.10.2008 г. е отменено допуснатото 
обезпечение по гр. д. № 1181/2006 г. на Районен съд-Казанлък.  

 
8. Чл.73 от СК 
 
 - ч. гр. д. № 1633/2008 г. /съдия Кети Косева/Надежда Димитрова/ е 

образувано на 02.10.2008г. по постъпила с вх.№9498/02.10.08г. молба по 
чл.73, ал.2 от СК. С разпореждане от 02.10.08г. е разпоредено изискване на 
становище от ДСП гр.Казанлък. С разпореждане от 24.10.08г. поради отпуск 
на съдия Косева за докладчик е определена съдия Димитрова. На 24.10.08г. е 
депозиран социален доклад от ДСП гр. Казанлък. С разпореждане 
№260/30.10.08г. е разрешено извършването на исканата продажба. 

 - ч. гр. д. № 739/2009 г. /съдия Надежда Димитрова/ е образувано на 
30.04.2009г. по постъпила с вх.№4451/30.04.09г. молба по чл.73, ал.2 от СК. 
Разпоредено е изискване на становище от ДСП гр.Казанлък. Депозиран е 
социален доклад от ДСП гр.Казанлък. С определение №1916/08.06.09г. е 
разрешено извършването на исканата продажба. 

 
10. Съдебни книги и регистри, водени от съда  
 
съдия Надежда Димитрова 
От книгата за открити и разпоредителни съдебни заседания се 

констатира, че съдебните актове по молбите и заявленията по чл. 390, чл. 410 
и чл. 417 от ГПК са постановявани на следващия ден, или до два-три дни след 
постъпването им в съда. 

Съдебните заседания са отлагани през месец, а всички съдебни актове 
са постановявани в 1 месечен срок. 

 
Изводи за дейността на състава: 
 
● делата са образувани в деня  на постъпване на исковите молби в съда 

или най-късно на следващия ден; 
● съдът е администрирал незабавно редовността на молбите, съответно 

е разпореждано изпращането на съобщение по чл. 131 от ГПК; 
● съдът е постановявал определение по чл. 140 от ГПК до 20 дни след 

постъпване на писмения отговор по исковата молба /гр. д. № 1589/2009 г., гр. 
д. № 940/2009 г./; 

● съдебните заседания са насрочвани през период от един месец; 
● съдебните актове са постановявани в срока по чл. 235, ал. 5 от ГПК; 
● спрените дела са администрирани редовно, като са правени редовно 

справки за хода на делата, послужили като основание за спиране; 
● съдебният състав е разгледал едно производство по реда на чл. 410 и 

сл. от ГПК, касаещо молба за отмяна на допуснато обезпечение като по 
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искането за отмяна, е образувано дело под номер, различен от този, по който 
е допуснато; 

● съдебните актове по молбите и заявленията по чл. 390, чл. 410 и чл. 
417 от ГПК са постановявани на следващия ден, или до два-три дни след 
постъпването им в съда; 

● при заповедните производства, върху заповедта за изпълнение е 
правено отбелязване за издаването на изпълнителен лист, без да се посочва 
дата на издаване и сума, за която се издава; 

● исканията по чл. 73 от СК са образувани в частни граждански дела. 
Разпореждано е да се изисква становище от ДСП – гр. Казанлък. 

 
II. съдия Дориана Минчева 
 
1. Висящи граждански дела 
 
 - гр. д. № 25/2009 г. е образувано на 09.01.2009 г. по искова молба, 

депозирана на 09.01.2009 г. С разпореждане от 10.01.2009 г. исковата молба е 
оставена без движение за довнасяне на държавна такса. На 20.01.2009 г. 
констатираната нередовност е отстранена. На същата дата съдът е разпоредил 
на основание чл. 131 от ГПК да се изпрати препис от исковата молба на 
ответника за отговор, но няма изготвен акт в този смисъл, който да съдържа 
конкретни указания. Отговор на исковата молба е постъпил по делото на 
22.04.2009 г. С определение от 22.04.2009 г., поради направено възражение за 
подсъдност, делото е изпратено на Районен съд – Гълъбово. На 14.07.2009 г. 
делото е върнато на Районен съд-Казанлък. Направен проект на доклад на 
делото от 14.07.2009 г., като отделно е постановено определение по чл. 140 от 
ГПК от същата дата, с която делото е насрочено в съдебно заседание за 
10.09.2009 г. Постъпила въззивна жалба срещу определението за 
прекратяване от 07.05.2009 г., като с резолюция на съда от 30.05.2009 г. е 
разпоредено делото да се изпрати на Окръжен съд-Стара Загора. По жалбата е 
образувано в. ч. гр. д. № 367/2009 г. Жалбата е постъпила в окръжния съд на 
29.06.2009 г., на която дата е образувано и делото. С определение, 
постановено на 10.07.2009 г., Окръжен съд-Стара Загора е отменил 
определенито на Районен съд-Казанлък за прекратяване по подсъдност и е 
върнал делото на районния съд. 

 - гр. д. № 1512/2009 г. е образувано на 09.07.2009 г. по искова молба, 
постъпила в съда на 09.07.2009 г. Резолюция от 10.07.2009 г. и изпращане на 
съобщение за разпореждане по чл. 131 от ГПК за писмен отговор на 
ответника. Съобщението е получено на 21.07.2009 г. По делото е постановено 
определение по чл. 140 от ГПК, с което делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 17.09.2009 г. Тук отделен доклад на делото няма. 

 - гр. д. № 1844/2009 г. е образувано на 17.08.2009 г. по искова молба 
по чл. 100 от СК, депозирана на 17.08.2009 г. Постановено определение на 
18.08.2009 г. по чл. 140 от ГПК, с което делото е насрочено в съдебно 
заседание за 10.09.2009 г. 
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Висящи дела на съдия Дориана Минчева по ГПК /отм./ 
 - гр. д. № 1545/2005 г. – делба; 
 - гр. д. № 1844/2006 г. – делба; 
 - гр. д. № 158/2006 г. – искова молба по чл. 108 от Закона за 

собствеността. 
 
2. Без движение 
 

 - гр. д. № 1539/2009 г. е образувано на 14.07.2009г. по постъпило с 
писмо вх.№7494/14.07.09г., с приложена искова молба по чл. 59 от ЗЗД, 
изпратено по компетентност гр.д. №1061/2009г. по описа на Окръжен съд гр. 
Стара Загора. С разпореждане от 15.07.09г. производството по делото е 
оставено без движение с дадени указания на ищеца да посочи пълния си 
адрес, да представи редовно пълномощно за посочения адвокат, да подпише 
исковата молба лично и да завери приложените към нея доказателства. 
Съобщение от 15.07.09г. е върнато в цялост с отбелязване, че лицето е в 
отпуск. С разпореждане от 27.08.09г. е разпоредено да се изпрати ново 
съобщение на посочения в исковата молба адрес.  

 - ч. гр. д. № 1398/2009 г. е образувано на 24.06.2009г. по постъпило с 
вх.№6741/24.06.09г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 от ГПК. Издадена е заповед за изпълнение №928/29.06.09г. по чл.410 
от ГПК. Съобщение до длъжника от 10.07.09г. е върнато в цялост с 
отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес, поставено е 
уведомление и лицето не се е явило в посочения в него срок. С разпореждане 
от 17.08.09г. производството по делото е оставено без движение с дадени 
указания на заявителя да представи справка за адресната регистрация на 
длъжника.  

 - гр. д. № 1819/2009 г. е образувано на 14.08.2009г. по постъпила 
искова молба по чл. 26 от ЗЗД с вх.№8631/14.08.09г., изпратена по 
компетентност, ведно с т д. №783/2007 г. по описа на Окръжен съд гр. Стара 
Загора. С определение от 20.08.09г. производството по делото е оставено без 
движение с дадени указания на ищеца да формулира ясно обстоятелствената 
част на петитума на иска, да представи заверени по надлежния ред копия на 
съдебните книжа, да впише исковата молба и да внесе държавна такса по 
втория си обективно съединен при условията на евентуалност иск. 

 - ч. гр. д. №1375/2009 г. е образувано на 24.06.2009г. по постъпило с 
вх.№6718/24.06.09г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 от ГПК. Издадена е заповед за изпълнение №907/26.06.09г. по чл.410 
от ГПК. Съобщение до длъжника от 26.06.09г. е върнато в цялост с 
отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес, поставено е 
уведомление и лицето не се е явило в посочения в него срок. С разпореждане 
от 17.08.09г. производството по делото е оставено без движение с дадени 
указания на заявителя да представи справка за адресната регистрация на 
длъжника. 
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 - ч. гр. д. № 1376/2009 г. е образувано на 24.06.2009г. по постъпило с 
вх.№6719/24.06.09г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 от ГПК. Издадена е заповед за изпълнение №908/26.06.09г. по чл.410 
от ГПК. Съобщение до длъжника от 26.06.09г. е върнато в цялост с 
отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес, поставено е 
уведомление и лицето не се е явило в посочения в него срок. С разпореждане 
от 15.07.09г. производството по делото е оставено без движение с дадени 
указания на заявителя да представи справка за адресната регистрация на 
длъжника. На 12.08.09г. е депозирана молба от заявителя за удължаване на 
срока за изпълнение на дадените указания. С разпореждане от 17.08.09г. 
молбата е уважена.  

 
3. Прекратени дела 
 
- гр. д. № 1717/2009 г. е образувано на 05.08.2009 г. по искова молба по 

чл. 26 от Закона за закрила на детето, постъпила с вх. № 8273/05.08.2009 г. С 
разпореждане, постановено в закрито заседание, съдът е насрочил делото за 
26.08.2009 г. С протоколно определение от 26.08.2009 г., съдът е прекратил 
производството и изпратил делото на Районен съд-Стара Загора с оглед 
правилата на местната подсъдност. 

 - гр. д. № 717/2009 г. е образувано на 28.04.2009 г. по искова молба, 
постъпила с вх. № 4308/28.04.2009 г. Разпореждане от 29.04.2009 г. по чл. 131 
от ГПК, съобщено на 13.05.2009 г. Писмен отговор е депозиран на 11.06.2009 
г. Постановено определение от 30.06.2009 г. по чл. 140 от ГПК. По делото е 
постъпила писмена молба ищеца, депозирана на 28.08.2009 г., с която 
уведомява съда, че е постигнал с ответника извънсъдебно споразумение, 
приложено към молбата, поради което моли делото да бъде прекратено. 
Върху молбата е постановено определение от 28.08.2009 г., с което делото е 
прекратено поради отказ от иска. 

 - гр. д. № 643/2009 г. е образувано на 09.04.2009 г. по молба, 
постъпила с вх. № 3704/09.04.2009 г. Разпореждане от 10.04.2009 г. по чл. 131 
от ГПК. С разпореждане от 25.05.2009 г. съдът е дал указания на ищеца за 
посочване на адрес, на който да бъдат връчени книжата на ответника. След 
като е констатирал, че издадените на ищеца удостоверения не са получени и 
не са отстранени нередовностте, е прекратил производството по делото. 

 - гр. д. № 599/2009 г. е образувано на 02.04.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 02.04.2009 г. С разпореждане от 03.04.2009 г. съдът е оставил 
молбата без движение и указал внасяне на държавна таса и вписване. С 
Определение № 1724/18.05.2009 г. съдът е прекратил производството по 
делото, след като е констатирал, че не са отстранени нередовностите на 
исковата молба, въпреки удължаване на срока. 

 - гр. д. № 616/2009 г. е образувано на 07.04.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 07.04.2009 г. На 08.04.2009 г., с разпореждане на съда, молбата 
е оставена без движение за внасяне на държавна такса, съобщено на 
16.04.2009 г. Постановено разпореждане от 09.04.2009 г. по чл. 131 от ГПК. 
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Депозирана молба, вх. № 4873/14.05.2009 г., с която ищецът уведомява съда 
за постигнато извънсъдебно споразумение, приложено към молбата, и моли 
за прекратяване на делото. С Определение № 1703/15.05.2009 г. съдът е 
прекратил производството по делото във вр. с искането по чл. 232 от ГПК. 

 
4. Дела, обжалвани през въззивна инстанция 
 
 - ч. гр. д. № 711/2008 г. е образувано на 16.04.08г. по Заявление за 

издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№4174/16.04.08г. 
Издадена е заповед №141/17.04.08г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.417 от ГПК. Заявителят е уведомен със съобщение от 17.04.08г. на 
22.04.09г. Длъжникът е уведомен със съобщение от 17.04.08г. на 15.05.09г. 
Върху документа /запис на заповед/, послужил като основание за 
издаване на заповедта за изпълнение е направено отбелязване за 
издаване на изпълнителен лист, без посочена дата на издаване и сума, за 
която се издава. С вх.№4648/07.05.08г. е депозирана жалба срещу 
постановената заповед за изпълнение, в частта в която е отхвърлено искането 
за присъждане на разноски. С разпореждане от 09.05.08г. е разпоредено 
жалбата да бъде върната, тъй като е просрочена. С вх.№5264/21.05.08г. е 
постъпила частна жалба срещу постановеното определение от 09.05.08г., 
която е изпратена с писмо изх.№796/22.05.08г. на Окръжен съд гр. Стара 
Загора. По жалбата е образувано на 26.05.08г. ч.гр.д.№642/2008г. – съдия 
Ив.Караджова. С определение от 11.06.08г. е отменено определението на 
КРС и делото е върнато за изпълнение на процедурата по чл. 276 от ГПК. 
Делото е постъпило с вх.№6274/18.06.08г. в КРС. С разпореждане от 
19.06.08г. е разпоредено  да се изпрати препис от жалбата на другата страна 
за отговор. След изпълнение на процедурата по чл. 276 от ГПК делото е 
изпратено с писмо изх.№1045/01.07.08г. в ОССЗ, където е образувано 
ч.гр.д.№734/2008г. С определение №570/07.10.08г. е отменена постановената 
от КРС заповед и делото е върнато с указания за издаване на заповед за 
изпълнение и за разноските направени от заявителя. Издадена е заповед за 
изпълнение №322/14.10.08г. за изпълнение на парично задължение въз основа 
на документ. Заявителят е уведомен на 17.10.08г. със съобщение от 14.10.08г. 

 - гр. д. № 2/2009 г. е образувано на 05.01.09г. след постъпването с 
вх.№20/05.01.09г. от ОССЗ на гр.д.№1305/2008г. по подсъдност. Определение 
чл.140 ГПК – 06.01.09г. Проведено е открито съдебно заседание на 04.02.09г., 
в което са събрани доказателства и делото е отложено за изготвяне на 
назначената по делото експертиза. На 23.02.09г. е депозирано заключение на 
вещото лице. При проведено на 04.03.09г. открито съдебно заседание, е 
изслушано заключението на вещото лице и на делото е даден ход по 
същество. Постановено е решение №154/06.03.09г. Съобщения до страните от 
06.03.09г. са получени съответно на 11.03.09г. и на 17.03.09г.  

С вх.№3360/01.04.09г. е депозирана въззивна жалба срещу 
постановеното решение, която с писмо изх.№866/18.05.09г. на КРС е 
изпратена на ОССЗ.  
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5. Спрени дела 
 
- гр. д. № 1725/2005 г. е образувано на 25.11.2005 г. по установителен 

иск и молба за делба, предявени в обща искова молба, депозирана с вх. № 
9893/24.11.2005 г. Разпореждане на съда от 28.11.2005 г., с което съдът е 
указал на ищцата да конкретизира предявените искове и внасяне на държавна 
такса. Ищецът е изпълнил указанията с молба от 08.12.2005 г. С молба, 
постъпила с вх. № 2446/07.03.2006 г., процесуалният представител на ищеца е 
на направил искане за спиране на производството на основание чл. 182, ал. 1, 
б. “г” от ГПК /отм./. Делото е пренасрочвано два пъти поради отсъствие 
на съдията-докладчик-веднъж от 25.01.2006 г. за 07.03.2006 г. и втори път 
за 12.04.2006 г. с резолюции, поставяни върху други документи от делото, 
без да е посочвана конкретна причина за отсъствието. На 12.04.2006 г. е 
постановено протоколно определение за спиране на производството по 
делото във връзка с направеното искане и представени доказателства, на 
основание чл. 182, ал. 1, б. “г” от ГПК /отм./, до решаване на гр. д. № 
1738/2005 г. на Районен съд-Казанлък. По делото е правена редовна справка 
за хода на преюдициалното. 

 - гр. д. № 1033/2005 г. е образувано на 04.07.2005 г. по искова молба, 
постъпила с вх. № 5370/01.07.2005 г. Проведени съдебни заседания на 
03.10.2005 г. и 07.11.2005 г. С протоколно определение от 07.11.2005 г. 
делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. “г” от ГПК /отм./, до решаване 
на гр. д. № 5141/2000 г. на СтРС. Правени са справки за хода на 
преюдициалното. 

 - гр. д. № 4/2008 г. е образувано на 03.01.2008 г. по искова молба по 
чл. 19 от ЗЗД, постъпила с вх. № 30/03.01.2008 г. С резолюция от 04.01.2008 г. 
делото е оставено без движение за посочване цена на иска, представяне на 
удостоверение за цена на имота, внасяне на държавна такса и вписване на 
исковата молба. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
06.03.2008 г., след изпълнение на дадените указания. В съдебно заседание е 
допусната съдебно-графологична експертиза и за доказателства е 
пренасрочено за 24.04.2008 г. На тази дата са представени нови писмени 
доказателства в отсъствието на ищцовата страна, за вземане на становище по 
тях, съдът е отложил делото за 27.05.2008 г. На 27.05.2008 г. е даден ход по 
същество. На 02.06.2008 г., с писмена молба, ищецът е направил искане за 
спиране на производството, с оглед представено от ответника ново 
доказателство, оспорено по друго дело. С Определение № 119”д”/03.06.2008 
г. съдът е отменил протоколното си определение за приключване на 
съдебното дирене, възобновява производството и го спира до влизане в сила 
на решението по гр. д. № 187/2008 г. на Районен съд-Казанлък. Срещу 
определението за спиране е подадена частна жалба, по която Окръжен съд-
Стара Загора е постановил определение, с което е оставил в сила 
обжалваното. С Определение № 8/16.01.2009 г., постановено по гр. д. № 
1830/2008 г., ВКС не допуска касационно обжалване. 
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 - гр. д. № 1427/2008 г. е образувано на 25.08.2008 г. по искова молба, 
постъпила с вх. № 8290/25.08.2009 г. Разпореждане от 25.08.2008 г. за 
връчване на препис по чл. 131 от ГПК. На 26.08.2008 г. съдът е оставил без 
движение исковата молба за внасяне на държавна такса. С вх. № 
1608/16.02.2009 г. по делото е постъпил отговор на исковата молба. С 
определение от 16.02.2009 г., постановено по чл. 140 от ГПК, съдът е 
насрочил делото за 12.03.2009 г. Поради ненавременно изготвено експертно 
заключение делото е отложено за 09.04.2009 г. На 18.03.2009 г. вещото лице е 
депозирало молба да бъде освободен, като съдът е назначил ново вещо лице. 
На 09.04.2009 г. е докладвана молба на страните за извънсъдебно уреждане на 
спора, с оглед на което делото е насрочено за 30.04.2009 г.  На 30.04.2009 г. 
производството по делото е спряно по взаимно съгласие на страните, на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. 

 - гр. д. № 2121/2008 г. е образувано на 10.12.2008 г. по искова молба, 
постъпила с вх. № 12365/10.12.2008 г. С разпореждане от 11.12.2008 г. 
исковата молба е оставена без движение и дадени подробни указания. С 
разпореждане от 05.01.2009 г. съдът е дал указания за конкретизация но 
молбата, с която ответникът е изпълнил тези от предишното разпореждане. 
На 11.05.2009 г. е постъпил отговор на исковата молба. По делото е изготвен 
проект на доклад на делото от 13.05.2009 г. и Определение по чл. 140 от ГПК, 
с което е насрочено делото в открито съдебно заседание за 02.06.2009 г. В 
съдебно заседание от 02.06.2009 г. съдът е констатирал нередовно 
призоваване на единия ответник, като и че ищецът не е получил преписи от 
писмения отговор, е отсрочил делото като е указал на страните, че ще 
получат допълнително съобщения за датата, на която ще бъде насрочено. 
Същият ден е депозирана писмена молба за извънсъдебно уреждане на спора 
от страните и постановено определение за спиране, на основание чл. 229, ал. 
1, т. 1 от ГПК. 

 
6. Заповедни производства 
 
 - ч. гр. д. № 1386/2009 г. е образувано на 24.06.09г. по Заявление за 

издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.№6729/24.06.09г. 
Издадена е заповед №913/26.06.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.410 от ГПК. Страните са уведомени със съобщения от 26.06.09г. съответно 
заявителя на 10.07.09г. и длъжника на 03.07.09г. По делото е приложен 
изпълнителен лист от 17.08.09г., който не получен от заявителя. Не са 
извършвани никакви отбелязвания.  

 - ч. гр. д. № 1491/2009 г. е образувано на 08.07.09г. по Заявление за 
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№7288/08.07.09г. 
Издадена е заповед №987/09.07.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.417 от ГПК. Заявителят е уведомен със съобщение от 09.07.09г. на 
24.07.09г. Върху документа, послужил като основание за издаване на 
заповедта за изпълнение, е направено отбелязване за издаване на 
изпълнителен лист, без посочена дата на издаване и сума, за която се 
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издава. Върху заповедта за изпълнение е направено отбелязване, че 
изпълнителният лист е получен на 17.08.09г.  

 - ч. гр. д. № 1453/2009 г. е образувано на 01.07.09г. по Заявление за 
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№6997/30.06.09г. 
Издадена е заповед №956/02.07.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.417 от ГПК. Заявителят е уведомен със съобщение от 02.07.09г. на 
08.07.09г. Върху документа, послужил като основание за издаване на 
заповедта за изпълнение е направено отбелязване за издаване на 
изпълнителен лист, без посочена дата на издаване и сума, за която се издава. 
Върху заповедта за изпълнение е направено отбелязване, че изпълнителният 
лист е получен на 08.07.09г.  

 
7. Обезпечителни производства 
 
 - ч. гр. д. № 356/2009 г. е образувано на 04.03.2009 г. по молба по чл. 

390 от ГПК, постъпила с вх. № 2179/04.03.2009 г. С молбата е поискано 
налагане на запор върху една банкова сметка. С Определение № 
480/05.03.2009 г. съдът е допуснал исканото обезпечение на бъдещ иск и 
определя срок до 05.04.2009 г. за предявяването му, като не е указано на 
ищецът да представи доказателство в тази насока. Определението е 
съобщено на молителя на 12.03.2009 г. С Определение № 2448/26.08.2009 г., 
съдът, след като констатира, че ищецът е прядявил бъдещия иск едва на 
29.06.2009 г., на основание чл. 390, ал. 2 от ГПК, е отменил допуснатото 
обезпечение. В настоящия случай съдът е забавил отмяната на 
допуснатото обезпечение, предвид срока, в който е следвало да бъде 
предявен иска, като не е проследил своевременно изтичането му. 

 - ч. гр. д. № 1815/2008 г. е образувано на 03.11.2008 г. по молба по чл. 
390 от ГПК, депозирана с вх. № 10791/03.11.2008 г. Направено е искане за 
налагане на запор върху сметки в две банки за сумата от 6371,38 лв. С 
Определение № 354/04.11.2008 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 
като е определил срок до 04.12.2008 г. за предявяване на бъдещите искове. 
Съобщение за определението е получено на 05.11.2008 г. С молба, вх. № 
12110/04.12.2008 г., ищецът е представил доказателство за предявяване на 
исковете. 

 - гр. д. № 1997/2008 г. е образувано на 03.12.2008 г. по искова молба, 
постъпила с вх. № 11975/03.12.2008 г., с която е поискано и допускане на 
обезпечение чрез спиране на изпълнение. С Определение № 399/05.12.2008 г. 
съдът е допуснал спиране на изп. д. № 20078650400238 на ЧСИ с район на 
действие Окръжен съд-Стара Загора, като определя гаранция в размер на 
700,00 лв. 

 
8. Чл.73 от СК 
 
- ч. гр. д. № 914/2008 г. /съдия Дориана Минчева/ е образувано на 

05.06.2008г. по постъпила с вх.№5833/05.06.08г. молба по чл.73, ал.2 от СК. С 
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разпореждане от 05.06.08г. е разпоредено изискване на становище от ДСП 
гр.Казанлък. На 13.06.08г. е депозиран социален доклад от ДСП гр.Казанлък. 
С разпореждане №187/13.06.08г. е разрешено извършването на исканата 
продажба. 

 
9. Съдебни поръчки 
 
 - гр. д. № 2244/2007 г. /съдия Дориана Минчева/ е образувано на 

10.12.07г. по постъпила с вх.№13121/10.12.07г. от Министерство на 
правосъдието молба за правна помощ на основание Регламент №1348/2000г. 
на Съвета от 29.05.2000г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи 
по граждански и търговски дела. Съобщение до лицето от 11.12.07г. е 
върнато в цялост с отбелязване от 12.12.07г., че лицето не е открито на 
адреса. Проведено е открито съдебно заседание на 17.12.07г., в което 
производството по делото е прекратено, поради невъзможност да бъде 
изпълнена съдебната поръчка. С писмо изх.№2219/18.12.07г. невръчените 
книжа са върнати на Министерство на правосъдието.  

 
10. Съдебни книги и регистри, водени от съда  
 
съдия Дориана Минчева   
В книгата за закрити съдебни заседания се отбелязва датата, на която са 

обявявани съдебните актове. Актовете по чл. 390, чл. 410 и чл. 417 от ГПК са 
постановявани на следващия ден след постъпването. От книгата за открити 
съдебни заседания е видно, че съдебните заседания са отсрочвани по 
доказателствата през 1-2 месеца. Съдебните актове са постановявани в 7-14 
дневен срок.  

 
 
Изводи за дейността на състава: 
 
● съставът точно, с изключителна срочност работи по образуването, 

движението и приключването на всички граждански дела; 
● делата най-често са образувани в деня на постъпване на исковите 

молби в съда; 
● съдът е администрирал незабавно редовността на молбите, съответно 

е разпореждано изпращането на съобщение по чл. 131 от ГПК; 
● определението по чл. 140 от ГПК е постановявано до няколко дни 

след постъпване в съда на писмения отговор по исковата молба; 
● съдебните заседания са отсрочвани през 1-2 месеца; 
● съдебните актове са постановявани в рамките на 7-14 дни от датата 

на съдебното заседание, в което е даден ход по същество; 
● спрените дела са администрирани редовно, с оглед основанието на 

което са спрени; 
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● актовете по чл. 390, чл. 410 и чл. 417 от ГПК са постановявани на 
следващия ден след постъпването на молбите и заявленията; 

● при заповедните производства върху документа, послужил като 
основание за издаване на заповедта за изпълнение, е правено отбелязване за 
издаване на изпълнителен лист, но без посочване на сумата, за която се 
издава. 

● исканието по чл. 73 от СК е образувано в частно гражданско дело. 
Разпореждано е да се изисква становище от ДСП – гр. Казанлък. 

 
 
III. съдия Нейко Нейков 
 
1. Висящи граждански дела 
 
 - гр. д. № 1344/2009 г. е образувано на 19.06.2009 г. по искова молба, 

постъпила на 18.06.2009 г. Молбата е с искане за допускане на обезпечение 
на предявения иск. С определение от 23.06.2009 г. е оставена без уважение. С 
разпореждане от същата дата съдът е оставил исковата молба без движение. В 
дадения от съда срок, нередовностите по молбата са отстранени. Постановено 
разпореждане от 24.07.2009 г. по чл. 131 от ГПК. Писмен отговор е постъпил 
на 21.08.2009 г. Изготвен отделен проекто-доклад на делото от 02.09.2009 г. 
На тази дата е постановено определение по чл. 140 от ГПК, с което делото е 
насрочено в съдебно заседание за 29.09.2009 г. 

 - гр. д. № 1351/2009 г. е образувано на 19.06.2009 г. по искова молба, 
постъпила в съда на 19.06.2009 г. Резолюция от 22.06.2009 г., с което 
исковата молба е оставена без движение. На 26.06.2009 г., констатираните 
нередовности, са отстранени. Постановено разпореждане на 02.07.2009 г. по 
чл. 131 от ГПК. Проект на доклад на делото от 17.08.2009 г. и определение по 
чл. 140 от ГПК, с което делото е насрочен в съдебно заседание за 29.09.2009 
г. 

 - гр. д. № 1450/2009 г. е образувано на 29.06.2009 г. по искова молба, 
постъпила в съда на 29.06.2009 г. Отговор на исковата молба е постъпил на 
31.08.2009 г. Проекто-доклад от 01.09.2009 г. и отделно определение от тази 
дата по чл. 140 от ГПК, с което делото е насрочено за 12.10.2009 г. 

Висящи дела на съдия Нейко Нейков по ГПК /отм./ 
 - гр. д. № 556/2005 г. е образувано на 06.04.2005 г. Делото е насрочено 

в открито съдебно заседание за 01.06.2005 г., на която дата е отложено за 
събиране на доказателства за 06.10.2005 г. По доказателствата и по чл. 114, 
ал. 1 от ГПК /отм./ отложено за 29.11.2005 г., На 29.11.2005 г., поради 
отсъствие на съдията-докладчик, делото е отложено и насрочено за 
06.03.2006 г. Отново по доказателствата е насрочено за 04.05.2006 г., когато е 
даден ход по същество. Постановено решение от 31.05.2006 г. Срещу 
решението подадена въззивна жалба и постановено Решение № 
459/14.12.2006 г. по гр. д. № 702/2006 г. на Окръжен съд-Стара Загора, с 
което обжалваното решение е обезсилено, тъй като въззивният съд е приел, 
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че първоинстанционния се е произнесъл по непредявен иск. Решението е 
обжалвано пред Върховния касационен съд, който с определение от 
17.03.2009 г. по гр. д. № 6362/2007 г., четвърто г. о. е оставил касационната 
жалба без разглеждане. С определение от 20.08.2009 г. съдия Минчева се е 
отвела от делото. Новият съдия-докладчик е насрочил делото за 06.10.2009 г. 

 
2. Без движение 
 
 - гр. д. № 1820/2009 г. е образувано на 14.08.2009г. по постъпила с 

вх.№8649/14.08.09г. преписка от РПУ гр. Казанлък по чл. 8 ЗЗДН. С 
определение от 17.08.09г. производството по делото е оставено без движение, 
като са дадени указания на молителката да уточни определени обстоятелства, 
да представи декларация по чл. 9 от ЗЗДН и др. 

 - гр. д. № 1842/2009 г. е образувано на 17.08.2009г. по искова молба с 
вх.№8712/17.08.09г. С определение от 18.08.09г. производството по делото е 
оставено без движение, с дадени указания на ищеца да внесе необходимата 
държавна такса. 

 - гр. д. № 364/2009 г. е образувано на 06.03.2009г. по искова молба по 
чл. 99 от СК, постъпила с вх.№2257/06.03.09г. Разпореждане по чл. 131 от 
ГПК – 09.03.09г. На 17.03.09г. е върнато в цялост съобщението до ответника с 
отбелязване, че не пребивава на посочения адрес и е извън сраната. С 
разпореждане от 24.03.09г. са дадени указания на ищеца да представи 
удостоверение за постоянен и настоящ адрес на ответника. С оглед на 
дадените указания на 09.04.09г. е депозирана молба от ищеца с приложено 
удостоверение. С писмо от 21.04.09г. органът по връчване е уведомил КРС, 
че съобщението до ответника не е връчено, тъй като лицето не пребивава на 
адреса. С разпореждане от 08.06.09г. е разпоредено да се приложи 
разпоредбата на чл. 47 от ГПК. С писмо от 21.07.09г. органът по връчване е 
уведомил КРС, че обявлението е залепено на 19.06.09г. и ответникът не се е 
явил в посочения срок за получаване на документите. С разпореждане от 
24.08.09г. е разпоредено назначаването на особен представител на ответника.  

 - гр. д. № 1815/2009 г. е образувано на 14.08.09г. по искова молба с 
вх.№8612/14.08.09г. Приложеното пълномощно не е по образец. С 
разпореждане от 17.08.09г. производството по делото е оставено без 
движение, като на ищците са дадени указания да представят определени 
документи. За разпореждането процесуалните представители на ищците са 
уведомени на 26.08.09г. със съобщение от 17.08.09г. На 02.09.09г. е 
депозирана молба за удължаване на срока за изпълнение на дадените 
указания. С разпореждане от същата дата молбата е уважена. 

 - гр. д. № 1935/2009 г е образувано на 28.08.2009г. по искова молба по 
чл. 100 от СК, постъпила с вх.№9062/28.08.09г. С разпореждане от 31.08.09г. 
производството по делото е оставено без движение, като на ищеца са дадени 
указания  да представи определени документи.  

 
3. Прекратени дела 
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- гр. д. № 1352/2009 г. е образувано на 19.06.2009 г. по искова молба по 

чл. 99 от СК, постъпила с вх. № 6586/19.06.2009 г. Постановено разпореждане 
от 22.06.2009 г. с указания за последиците по чл. 131 от ГПК. Разпореждане 
от 10.07.2009 г. за назначаване на особен представител на ответницата. С 
разпореждане от 21.07.2009 г. съдът е указал изпращане на исковата молба на 
назначения особен представител за отговор по чл. 131 от ГПК. Писмен 
отговор е депозиран с вх. № 8759/18.08.2009 г. Определение от 19.08.2009 г. 
по чл. 140 от ГПК, с което делото е насрочено за 02.09.2009 г. С протоколно 
определение, постановено на 02.09.2009 г., съдът, предвид нормата на чл. 321 
от ГПК и становището на особения представител, е прекратил 
производството по делото. 

 - гр. д. № 1275/2009 г. е образувано на 09.06.2009 г. по искова молба за 
развод, депозирана с вх. № 6152/09.06.2009 г. С разпореждане от 10.06.2009 г. 
съдът е указал изпращане на препис от исковата молба за ответника и 
възможността за писмен отговор, възражение и ангажиране на доказателства. 
Писмен отговор е постъпил по делото с вх. № 7345/09.07.2009 г. Доклад на 
делото и определение от 13.07.2009 г. по чл. 140 от ГПК за 24.08.2009 г. 
Депозиран социален доклад, изготвен от дирекция “Социално подпомагане”-
Община Казанлък. С молба, постъпила с вх. № 8867/20.08.2009 г., ищецът е 
оттеглил предявения иск. С молба от същата дата ответницата по делото е 
уведомила съда, че е информирана за оттеглянето на исковата молба по чл. 
232 от ГПК. С Определение № 2433/21.08.2009 г., с оглед постъпилата молба 
за оттегляне на иска, съдът е прекратил производството по делото. 

 - гр. д. № 1523/2009 г. е образувано на 14.07.2009 г. по искова молба 
по трудов спор, постъпила с вх. № 7426/13.07.2009 г. Разпореждане от 
16.07.2009 г. по чл. 131 от ГПК. Отговор на исковата молба е постъпил с вх. 
№ 8845/20.08.2009 г. С Определение № 2452/27.08.2009 г., съдът, след като е 
съобразил направеното възражение за местна подсъдност на ответника, е 
прекратил производството по делото и го е изпратил на Районен съд-Ямбол. 

 - гр. д. № 488/2009 г. е образувано на 23.03.2009 г. по искова молба, 
постъпила с вх. № 2901/23.03.2009 г. С разпореждане от 24.03.2009 г. съдът е 
оставил исковата молба без движение и указал внасяне на държавна такса, 
съобщено на ищеца на 01.04.2009 г. С Определение № 1588/22.04.2009 г., 
съдът, след като е констатирал, че в дадения на ищеца срок същият не е 
отстранил констатираните нереводности в исковата молба, е върнал исковата 
молба и прекратил производството по делото. Определението на съда за 
връщане на молбата и прекратяване на делото е съобщено на ищеца на 
28.05.2009 г. 

 - гр. д. № 1440/2009 г. е образувано на 29.06.2009 г. по искова молба с 
правно основание чл. 26 от ЗЗД, депозирана с вх. № 6909/29.06.2009 г. Делото 
е със страни-Община Кърджали и “Т.” ООД, гр. Казанлък. С разпореждане от 
30.06.2009 г. са дадени указания за отстраняване на нередовности на исковата 
молба. С разпореждане от 13.07.2009 г. са дадени указания по чл. 131 от 
ГПК., съобщено на 15.07.2009 г. Писмен отговор е постъпил с вх. № 
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8512/12.08.2009 г., в който са направени възражения срещу допустимостта на 
иска за разглеждане от Районен съд-Казанлък, тъй като същият е разгледан от 
Търговския арбитраж при Националната юридическа фондация и решен 
окончателно, предвид разпоредбата на чл. 38, ал. 4 от ЗМТА. Определение № 
2497/03.09.2009 г. съдът е върнал исковата молба и прекратил производството 
по делото. 

 
4. Дела, обжалвани през въззивна инстанция 
 
- гр. д. № 1861/2008 г. е образувано на 11.11.08г. по искова молба с 

вх.№11108/11.11.08г. С разпореждане от 12.11.08г. производството по делото 
е оставено без движение, дадени указания за довнасяне на държавна такса. С 
оглед на дадените указания е депозирана молба на 19.11.08г. Разпореждане 
чл.131 ГПК – 19.11.08г. На 15.12.08г. е депозиран отговор на исковата молба. 
Доклад по делото – 16.12.08г. Определение чл.140 ГПК – 16.12.08г. На 
19.01.09г. е депозирано заключението на назначеното по делото вещо лице. 
Проведено е открито съдебно заседание на 26.01.09г., в което са събрани 
доказателства, изслушано е заключението на вещото лице и на делото е даден 
ход по същество. Постановено е решение №63/26.01.09г. С 
вх.№1318/09.02.09г. е депозирана въззивна жалба срещу постановеното 
решение, която с писмо изх.№447/16.03.09г. на КРС е изпратена на ОССЗ.  

 - ч. гр. д. № 1682/2008 г. е образувано на 09.10.08г. по Заявление за 
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК с вх.№9801/09.10.08г. С 
разпореждане от 10.10.08г. са на заявителя са дадени указания, с оглед 
внасянето на държавна такса. Съобщение от 10.10.08г. е връчено на заявителя 
на 22.10.08г. С определение №39/03.11.08г. е прекратено производството по 
делото на основание чл.129 от ГПК. С вх.№11288/14.11.08г. е депозирана 
частна жалба срещу постановеното определение, която е изпратена с писмо 
изх.№1787/17.11.08г. на Окръжен съд гр. Стара Загора.  

 - гр. д. № 2141/2008 г. е образувано на 11.12.08г. по искова молба с 
вх.№12411/11.12.08г. С разпореждане от 02.12.08г. производството по делото 
е оставено без движение, с дадени указания за уточняване на 
заинтересованите страни. Разпореждане чл.131 ГПК – 22.12.08г. Определение 
чл.140 ГПК – 16.02.09г. На 19.01.09г. е депозирано заключението на 
назначеното по делото вещо лице. Проведено е открито съдебно заседание на 
09.03.09г., в което са събрани доказателства и на делото е даден ход по 
същество. Постановено е решение №173/13.03.09г. С вх.№3270/31.03.09г. е 
депозирана въззивна жалба срещу постановеното решение, която с писмо 
изх.№716/27.04.09г. на КРС е изпратена на ОССЗ.  

 
5. Спрени дела 
 
- гр. д. № 614/2009 г. е образувано на 07.04.2009 г. по искова молба по 

чл. 328 от КТ, депозирана с вх. № 3571/07.04.2009 г. С разпореждане от 
09.04.2009 г. съдът е указал изпращането на преписи за ответника по чл. 131 
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от ГПК, издаване на исканите удостоверения и последиците от неподаване на 
писмен отговор., съобщено на 13.04.2009 г. Писмен отговор е депозиран по 
делото с вх. № 4776/11.05.2009 г. По делото е постановено определение от 
13.05.2009 г. по чл. 140 от ГПК, съдържащо проект на доклад, допуснати 
доказателства и с което е насрочено в открито съдебно заседание за 
01.06.2009 г. С протоколно определение, постановено на 01.06.2009 г., съдът 
е спрял производството по делото по взаимно съгласие на страните, на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК. С определението са указани 
последиците по чл. 231, ал. 1 от ГПК. 
  - гр. д. № 353/2009 г. е образувано на 04.03.2009 г. по облигационен 
иск, депозиран с вх. № 2171/04.03.2009 г. По делото е постановено на 
05.03.2009 г. определение по чл. 131 от ГПК., съобщено на ответника на 
11.03.2009 г. Постъпил писмен отговор с вх. № 3495/06.04.2009 г. 
Обективирани в отделни документи проект на доклад на делото от 13.04.2009 
г. и определение от същата дата по чл. 140 от ГПК, с което делото е 
насрочено за 11.05.2009 г. В съдебно заседание от 11.05.2009 г., след 
направени изявления на страните, съдът е спрял производството по делото по 
взаимно съгласие на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. Указани са 
последиците по чл. 231, ал. 1 от ГПК. 
  - гр. д. № 57/2009 г. е образувано на 15.01.2009 г. по искова молба по 
чл. 31 от ЗС. Настоящото производство е образувано след като с определение 
от 13.01.2009 г., постановено по гр. д. № 1902/2008 г. съдия Нейков е 
разделил исковете по чл. 108 от ЗС и чл. 31, ал. 2 и чл. 32, ал. 2 от ЗС, 
предявени с обща искова молба. В обстоятелствената част на разпореждането 
съдът е приел, че исковете по чл. 31 и 32 от ЗС се явяват преждевременно 
предявени. С определение от 25.02.2009 г., съдът, след като е констатирал, че 
в срока по чл. 131 от ГПК не е депозиран писмен отговор, е насрочил делото 
в открито съдебно заседание за 17.03.2009 г. С протоколно определение от 
17.03.2009 г., след като е докладвана молба от процесуалния представител на 
ищеца, съдът е спрял производството по взаимно съгласие, на основание чл. 
229, ал. 1, т. 1 от ГПК, и е указал последиците по чл. 231, ал. 1 от ГПК. 

 - гр. д. № 1353/2009 г. е образувано на 22.06.2009 г. по молба по чл. 99 
от СК, депозирана с вх. № 6597/22.06.2009 г. На 23.06.2009 г. е постановено 
разпореждане на основание чл. 131 от ГПК, с указания за последиците при 
неподаване на отговор. Проект на доклад на делото и определение по чл. 140 
от ГПК от 17.08.2009 г., с което делото е насрочено за 31.08.2009 г. По делото 
е депозирана молба от ищцата с вх. № 8992/25.08.2009 г., с която е направено 
искане за спиране на делото по взаимно съгласие. С Определение № 
2446/26.08.2009 г. производството по делото е спряно по взаимно съгласие, 
на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК.  

 
6. Заповедни производства 
 
- ч. гр. д. № 1436/2009 г. образувано на 29.06.09г. по Заявление за 

издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№6956/29.06.09г. 
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Издадена е заповед №952/30.06.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.417 от ГПК. Заявителят е уведомен със съобщение от 30.06.09г. на 
01.07.09г. Върху заповедта за изпълнение е отбелязано, че 
изпълнителният лист е получен на 03.07.09г. /без посочени данни на 
лицето, което го е получило/. Върху документа, послужил като основание 
за издаване на заповедта за изпълнение е направено отбелязване за 
издаване на изпълнителен лист, без посочена дата на издаване и сума, за 
която се издава. 

 - ч. гр. д. № 1433/2009 г. е образувано на 29.06.09г. по Заявление за 
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№6860/26.06.09г. 
Издадена е заповед №935/29.06.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.417 от ГПК. Заявителят е уведомен със съобщение от 29.06.09г. на 
03.07.09г. Върху заповедта за изпълнение е отбелязано, че 
изпълнителният лист е получен на 09.07.09г. Върху приложено към 
заявлението копие на договор за кредит е направено отбелязване на 
29.06.09г. за издаване на изпълнителен лист, без посочена дата на 
издаване и сума, за която се издава. 

 - ч. гр. д. № 1489/2009 г. е образувано на 08.07.09г. по Заявление за 
издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.№7279/08.07.09г. 
Издадена е заповед №980/09.07.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.410 от ГПК. Страните са уведомени със съобщения от 09.07.09г. съответно 
заявителя на 20.07.09г. и длъжника на 10.07.09г. С разпореждане от 10.08.09г. 
е разпоредено издаването на изпълнителен лист. Издаден е изпълнителен 
лист на 11.08.09г., който е приложен по делото и не е получен от 
заявителя. Не са извършвани никакви отбелязвания. 

 
7. Обезпечителни производства 
 
 - ч. гр. д. № 56/2009 г. е образувано на 14.01.2009 г. по молба по чл. 

390 от ГПК, постъпила с вх. № 373/14.01.2009 г. Искането е за запор за 
сумата от 17 825,00 лв. върху три банкови сметки. С Определение № 
5/15.01.2009 г. е допуснато исканото обезпечение и указан едномесечен срок 
за представяне на доказателство за предявяване на иска. Съобщението за 
допуснатото обезпечение и дадените указания са получени на 22.01.2009 г. 
Към момента на проверката по делото липсва доказателство затова, че 
бъдещия иск е предявен, като съдът не е изпълнил разпоредбата на чл. 
390, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК за отмяна на допуснатото обезпечение.  

 - гр. д. № 1905/2009 г. е образувано на 24.08.2009 г. по искова молба 
по чл. 55, ал. 1, във вр. с. чл. 34 от ЗЗД, постъпила с вх. № 8938/24.08.2009 г. 
С молбата е направено и искане за допускане на обезпечение чрез запор 
върху вземане на ответника по чл. 389 от ГПК. С Определение № 
2444/25.08.2009 г. е допуснал обезпечението. 

 
8. Чл.73 от СК 
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 - ч. гр. д. № 1999/2008 г. е образувано на 03.12.2008г. по постъпила с 
вх.№11988/03.12.08г. молба по чл.73, ал.2 от СК. С разпореждане от 
04.12.08г.е разпоредено изискване на становище от ДСП гр.Казанлък. Към 
молбата са приложени копия на удостоверение за раждане, лична карта, 
оферти – 2 бр., договор за депозит. Съобщение от 04.12.08г. е получено от 
ДСП гр.Казанлък на 05.12.08г. С вх.№12482/12.12.08г. е депозиран социален 
доклад от ДСП гр.Казанлък. С определение №99/12.12.08г. е разрешено 
извършването на исканото действие.  

 -  ч. гр. д. № 1457/2008 г. /съдия Йовка Пудова/Нейко Нейков/ е 
образувано на 02.09.2008г. по постъпила с вх.№8492/02.09.08г. молба по 
чл.73, ал.2 от СК. С разпореждане от 03.09.08г. на молителя са дадени 
указания да представи доказателства за внесена държавна такса. С оглед на 
дадените указания е депозирана молба на 08.09.08г. С разпореждане от 
08.09.08г. е разпоредено изискване на становище от ДСП гр.Казанлък. С 
разпореждане от 16.09.08г. поради отпуск на съдия Пудова за докладчик е 
определен съдия Нейков. Съобщение от 09.09.08г. е получено от ДСП 
гр.Казанлък на 10.09.08г На 16.09.08г. е депозиран социален доклад от ДСП 
гр.Казанлък. С определение №17/17.09.08г. е разрешено извършването на 
исканата продажба.  

 
10. Съдебни книги и регистри, водени от съда  
 
съдия Нейко Нейков  
Прецизно и подредено водени книги за закрити и открити съдебни 

заседания. Актовете по чл. 390, чл. 410 и чл. 417 от ГПК са постановявани на 
следващия или най-късно до 3-4 дни след постъпването на молбите и 
заявленията. 

Съдия Нейко Нейков е встъпил в длъжност от месец август 2008 г. 
Съдебните заседания са отлагани най-много през 1 месец. 

Проверката констатира изключително добра работа на съдебния 
секретар на състава Радиана Динкова Андреева, изразяваща се в: 

 - изготвянето на подробни и точни съдебни протоколи, предавани в 
деня след съдебното заседание; 

 - перфектно и педантично попълване на графите в книгите за открити и 
закрити съдебни заседания, безупречно обявяване на съдебните актове; 

 - точно и навременно издаване на съдебни удостоверения; 
 - добро администриране и подреждане на книжата по гражданските 

дела. 
 
Изводи за дейността на състава: 
 
● делата най-често са образувани в деня  на постъпване на исковите 

молби в съда; 
● съдът е администрирал редовността на исковите молби да 2-3 дни 

след образуване на делото; 
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● определението по чл. 140 от ГПК е постановявано до няколко дни 
след постъпване в съда на писмения онговор по исковата молба; 

● съдебните заседания са отсрочвани през 1 месец; 
● съдебните актове са постановявани в рамките на 7-14 дни от датата на 

съдебното заседание, в което е даден ход по същество; 
● всички проучени спрени дела на този състав са по чл. 229, ал. 1, т. 1 

от ГПК /по взаимно съгласие/, като на страните са указвани правните 
последици по чл. 231 от ГПК; 

● актовете по чл. 390, чл. 410 и чл. 417 от ГПК са постановявани до 3-4 
дни след постъпването на молбите и заявленията. 

● по ч. гр. д. № 56/2009 г. липсва доказателство затова, че бъдещият иск 
е предявен, съответно съдът не е приложил разпоредбата на чл. 390, ал. 3, 
изр. 2-ро от ГПК за отмяна на допуснатото обезпечение; 

● при заповедните производства, върху документа послужил като 
основание за издаване на заповедта за изпълнение, е правено отбелязване за 
издаване на изпълнителен лист, но без посочване на сумата, за която се 
издава. 

● искането по чл. 73 от СК са образувани в частни граждански дела. 
Разпореждано е да се изисква становище от ДСП – гр. Казанлък. 

 
IV. съдия Кети Косева  
 
1. Висящи граждански дела 
 
 - гр. д. № 250/2009 г. е образувано на 17.02.2009 г. по искова молба, 

постъпила на 17.02.2009 г. На 06.03.2009 г. е постановено разпореждане по 
чл. 131 от ГПК. Отговор на исковата молба е постъпил на 22.06.2009 г. С 
определение от 10.08.2009 г. по чл. 140 от ГПК делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 21.09.2009 г. Определението съдържа и проекто-доклада 
на делото. 

 - гр. д. № 281/2009 г. е образувано на 19.02.2009 г. по искова молба, 
депозирана на 19.02.2009 г. С разпореждане от 06.03.2009 г. исковата молба е 
оставена без движение за отстраняване на констатирани нередовности. 
Разпореждане от 24.04.2009 г. по чл. 131 от ГПК. С определение от 20.05.2009 
г. исковата молба е оставена без движение. Отговор на исковата молба е 
постъпил на 28.05.2009 г. ново разпореждане от 04.06.2009 г. за отстраняване 
на нередовности на исковата молба. Постановено определение на 31.08.2009 
г. по чл. 140 от ГПК, с което делото е насрочено в открито съдебно заседание 
за 05.10.2009 г. Определението по чл. 140 от ГПК съдържа и проекто-доклад 
на делото. 

Висящи дела на съдия Кети Косева по ГПК /отм./ 
- гр. д. № 1564/2007 г. – делба; 
 - гр. д. № 1720/2007 г. – образувано по искова молба по чл. 109 от 

Закона за собствеността; 
 - гр. д. № 1821/2007 г. – по искова молба за делба. 
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2. Без движение 
 
 - ч. гр. д. № 1195/2009 г. е образувано на 09.06.2009г. по постъпило с 

вх.№5990/08.06.09г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 от ГПК. Издадена е заповед за изпълнение №795/09.06.09г. по чл. 410 
от ГПК. Съобщение до длъжника от 10.06.09г. е върнато в цялост с 
отбелязване, че лицето не е намерено на адреса. С разпореждане от 10.08.09г. 
на заявителят е определен едномесечен срок за представяне на справка за 
адресната регистрация на длъжника. На 20.08.09г. е депозирана молба от 
процесуалния представител на заявителя за удължаване на определения срок 
за изпълнение на дадените указания. С разпореждане от 27.08.09г. молбата е 
уважена. На 25.08.09г. е депозирана нова молба за удължаване на 
определения срок. С разпореждане от 25.08.09г. молбата е уважена. 

 - гр. д. № 1788/2009 г. е образувано на 11.08.2009г. по искова молба с 
вх.№8485/11.08.09г. Разпореждане чл. 131 от ГПК – 13.08.09г. Съобщение до 
ответника от 13.08.09г. е върнато с отбелязване от 14.08.09г., че посоченият 
адрес не съществува. С определение от 31.08.09г. производството по делото е 
оставено без движение с дадени указания на ищеца да посочи точен адрес за 
призоваване на ответника.  

 - ч. гр. д. № 1212/2009 г. е образувано на 08.06.2009г. по постъпило с 
вх.№6021/08.06.09г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 от ГПК. Издадена е заповед за изпълнение №822/10.06.09г. по чл.410 
от ГПК. Съобщение до длъжника от 11.06.09г. е върнато в цялост с 
отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес, поставено е 
уведомление и лицето не се е явило в посочения в него срок. С разпореждане 
от 09.07.09г. на заявителя е указано в определения от съда срок да представи 
справка за адресната регистрация на длъжника. На 03.08.09г. е депозирана 
молба от заявителя за удължаване на срока за изпълнение на дадените 
указания. С разпореждане от 04.08.09г. молбата е уважена. 

 - ч. гр. д. № 1248/2009 г. е образувано на 08.06.2009г. по постъпило с 
вх.№6057/08.06.09г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 от ГПК. Издадена е заповед за изпълнение №829/10.06.09г. по чл.410 
от ГПК. Съобщение до длъжника от 11.06.09г. е върнато в цялост с 
отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес, поставено е 
уведомление и лицето не се е явило в посочения в него срок. С разпореждане 
от 09.07.09г. на заявителя е указано в определения от съда срок да представи 
справка за адресната регистрация на длъжника. На 03.08.09г. е депозирана 
молба от заявителя за удължаване на срока за изпълнение на дадените 
указания. С разпореждане от 17.08.09г. молбата е уважена. 

 - ч. гр. д. № 747/2009 г. е образувано на 07.05.2009г. по постъпило с 
вх.№4474/07.05.09г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 от ГПК. Издадена е заповед за изпълнение №501/11.05.09г. по чл.410 
от ГПК. Съобщение до длъжника от 15.05.09г. е върнато в цялост с 
отбелязване, че лицето живее в чужбина, поставено е уведомление и лицето 
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не се е явило в посочения в него срок. С разпореждане от 06.07.09г. на 
заявителя е указано в определения от съда срок да представи справка за 
адресната регистрация на длъжника. На 03.08.09г. е депозирана молба от 
заявителя за удължаване на срока за изпълнение на дадените указания. С 
разпореждане от 04.08.09г. молбата е уважена.  

 
3. Прекратени дела 
 
 - гр. д. № 1093/2009 г. е образувано на 29.05.09г. по молба по чл. 8 

ЗЗДН, постъпила с вх.№5570/29.05.09г. С определение от 30.05.09г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания на 
молителката да уточни определени обстоятелства. Съобщение до 
молителката от 01.06.09г. е върнато с отбелязване, че лицето не е открито на 
посочения адрес. С разпореждане от 18.06.09г. е разпоредено молителката да 
бъде уведомена по телефона. Съобщение до молителката от 22.06.09г. е 
получено от нея лично на същата дата. С определение №2411/18.08.09г. 
производството по делото е прекратено, след като е констатирано, че 
молителката не е отстранила нередовностите в определения от съда срок. 
Съобщение от 19.08.09г. е получено от бащата на молителката на 24.08.09г.  

 - гр. д. № 873/2009 г. е образувано на 11.05.09г. по искова молба чл. 86 
от ЗЗД, постъпила с вх.№4748/11.05.09г. С определение от 14.05.09г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания за 
внасяне на държавна такса. Ищецът е уведомен със съобщение от 15.05.09г. 
на 18.05.09г. С оглед на дадените указания е депозирана молба на 26.05.09г. 
Разпореждане чл.131 ГПК – 28.05.09г. Ответникът е уведомен на 03.06.09г. 
със съобщение от 28.05.09г. Определение чл.140 от ГПК – 03.08.09г. Делото е 
насрочено за 14.09.09г. Страните са уведомени със съобщения от 05.08.09г. 
съответно на 07.08.09г. и 13.08.09г. С вх.№ 8439/10.08.09г. е депозирана 
молба от ищеца за прекратяване на производството по делото, с оглед 
постигната с ответника извънсъдебна спогодба. С определение 
№2409/18.08.09г. на основание чл.233 от ГПК производството по делото е 
прекратено. Страните са уведомени със съобщения от 19.08.09г. съответно на 
24.08.09г. и 26.08.09г. 

 - гр. д. № 411/2009 г. е образувано на 14.03.09г. по искова молба с 
вх.№2552/14.03.09г. С определение от 26.03.09г. производството по делото е 
оставено без движение с дадени указания за внасяне на държавна такса, 
посочване на цената на иска и адреса на ищеца и представяне на 
пълномощно. Ищецът е уведомен със съобщение от 31.03.09г. на 31.03.09г. С 
определение №1740/19.05.09г. производството по делото е прекратено, тъй 
като констатираните нередовности на исковата молба не са отстранени в 
определения от съда срок. Ищецът е уведомен със съобщение от 19.05.09г. на 
22.05.09г. 

 - гр. д. № 384/2009 г. е образувано на 11.03.09г. по искова молба по чл. 
82 от СК, постъпила с вх.№2402/11.03.09г. Разпореждане чл. 131 от ГПК – 
30.03.09г. Ответникът е уведомен със съобщение от 31.03.09г. на 08.04.09г. С 
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вх.№4158/23.04.09г. е депозирана молба от ответника, който е уведомил съда, 
че към полученото съобщение не е бил приложен препис от исковата молба. 
Ново съобщение от 23.04.09г. до ответника с приложен препис на исковата 
молба е получено от него на 28.04.09г. С вх.№5646/30.05.09г. е депозиран 
отговор на исковата молба. Определение чл. 312 ГПК – 05.06.09г. Страните са 
уведомени със съобщения от 08.06.09г. съответно на 11.06.09г. и 26.06.09г. 
При проведено на 06.07.09г. открито съдебно заседание на делото е даден 
ход, приети са доказателства, съдът е одобрил постигнатата между страните 
спогодба и е прекратил производството по делото. Не е призовавана 
Дирекция “Социално подпомагане”. 

 - гр. д. № 352/2009 г. е образувано на 04.03.09г. по искова молба по чл. 
86 от СК, постъпила с вх.№2168/04.03.09г. Разпореждане чл.131 от ГПК – 
06.03.09г. Ответникът е уведомен със съобщение от 11.03.09г. на 13.03.09г. С 
вх.№2688/18.03.09г. е депозиран отговор на исковата молба. Определение 
чл.312 ГПК – 31.03.09г. Страните са уведомени със съобщения от 02.04.09г. 
съответно на 08.04.09г. и 08.04.09г. При проведено на 29.04.09г. открито 
съдебно заседание на делото е даден ход, приети са доказателства, съдът е 
одобрил постигнатата между страните спогодба и е прекратил 
производството по делото. Не е призовавана Дирекция “Социално 
подпомагане”. 

 
4. Дела, обжалвани през въззивна инстанция 
 
- гр. д. № 684/2005 г. е образувано на 05.05.2005 г.  по искова молба за 

делба, постъпила с вх. № 3409/05.05.2005 г. Делото е образувано по стария 
ред, проведени са множество съдебни заседания. В съдебно заседание от 
22.11.2005 г. е даден ход по същество. Постановено Решение № 150 
“г”/20.12.2005 г. за допускане на делбата. По въззивна жалба срещу 
решението, постъпила в Окръжен съд-Стара Загора на 14.02.2006 г., на 
20.02.2006 г., е образувано в. гр. д. № 154/2006 г. В съдебно заседание, 
проведено на 12.04.2006 г., е даден ход по същество на делото. С Решение № 
150/07.06.2006 г. Окръжен съд-Стара Загора е отменил решението на КРС и 
допуснал делбата при други квоти. 

След връщане на делото, в съдебно заседание от 14.12.2006 г., е даден 
ход по същество. В срока за постановяване на съдебното решение, съдът е 
констатирал, че делото за делба осъществено без един от съделителите, 
поради което, с определение от 29.12.2006 г., е отменил хода, обявил за 
нищожни, на основание чл. 75, ал. 2 от ЗН, всички извършени до момента 
процесуални действия и възобновил делото, като го насрочил за 20.02.2007 г. 
На 20.07.2009 г. е даден ход по същество. Постановено е Решение № 
31/16.03.2007 г. за допускане на делбата. Във втора фаза са проведени 
съдебни заседания на 03.10.2007 г. и 23.01.2008 г. На последната дата, съдът, 
след като е одобрил постигната между страните спогодба, е прекратил 
производството по делото. 
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 - гр. д. № 1468/2008 г. е образувано на 03.09.2008 г.  по искова молба 
по чл. 86 от СК, постъпила с вх. № 8534/03.09.2008 г. Разпореждане от 
05.09.2008 г. по чл. 131 от ГПК. Определение от 20.11.2008 г. по чл. 140 от 
ГПК, с което делото е насрочено в съдебно заседание за 17.12.2008 г. На тази 
дата е даден ход по същество. Решение № 9/06.01.2009 г., с което е 
отхвърлена молбата на ищцата за издръжка. По въззивна жалба срещу 
решението, постъпила в Окръжен съд-Стара Загора на 10.03.2009 г. на 
14.03.2009 г., е образувано в. гр. д. № 172/2009 г. 

 - гр. д. № 593/2008 г. е образувано на 14.03.2008 г.  по искова молба по 
КТ, постъпила с вх. № 3048/14.03.2008 г. На 17.03.2008 г. съдът е оставил 
молбата без движение и дал указания за отстраняване на нередовности на 
исковата молба. Разпореждане от 03.04.2008 г. по чл. 131 от ГПК, съобщено 
на 18.04.2008 г. Писмен отговор на молбата е депозиран на 15.05.2008 г. С 
Определение от 15.05.2008 г. по чл. 140 от ГПК делото е насрочено в съдебно 
заседание за 16.06.2008 г. На тази дата е допуснато изменение размера на 
иска и делото е насрочено за 22.07.2008 г. В следващо съдебно заседание, 
проведено на 01.09.2008 г., дадени указания на ищцовата страна и делото 
отложено за 30.09.2008 г. С разпореждане от 04.09.2008 г., постановено в 
закрито заседание, съдът е пренасрочил делото за 06.10.2008 г. На тази дата е 
даден ход по същество. Постановено Решение № 477/17.10.2008 г., съобщено 
на 20.10.2008 г. и 05.11.2008 г. 

 
5. Спрени дела 
 
- гр. д. № 1285/2009 г. е образувано на 11.06.2009 г. по молба, 

депозирана с вх. № 6214/10.06.2009 г. С разпореждане от 11.06.2009 г. съдът е 
дал указания на ищеца. С определение от19.06.2009 г., съдът, след като е 
обсъдил писмо от кметството на с. Зимница, Община Мъглиж, с което е 
уведомен, че ищцата е починала, е спрял производството по делото и указал 
на кметството да представи удостоверение за смърт и наследници. 

 - гр. д. № 1448/2008 г. е образувано на 28.08.2008 г. по искова молба за 
делба, постъпила с вх. № 8370/28.08.2008 г. С разпореждане от 04.09.2008 г. 
са дадени указания по чл. 131 от ГПК, съобщено на 10.09.2008 г.. Писмен 
отговор е депозиран 09.10.2008 г. С определение от 20.11.2008 г. делото е 
насрочено за 27.01.2009 г. На 27.01.2009 г., съдът, след като е докладвал 
молба от ответника за спиране, е спрял производството по делото на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на гр. д. № 1448/2008 г. 
на Районен съд-Казанлък. По делото е правена справка за хода на 
преюдициалния спор. 

 - гр. д. № 2103/2007 г. е образувано на 16.11.2007 г. по искова молба, 
постъпила с вх. № 12173/16.11.2007 г. Делото насрочено в открито съдебно 
заседание за 31.01.2008 г. На тази дата, с протоколно определение, съдът е 
постановил спиране на настоящото производство до приключване на 
прокурорска преписка № 3054/2007 г. последната справка за нейния ход е от 
01.09.2009 г. 
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 - гр. д. № 1726/2003 г. е образувано на 21.10.2003 г. по искова молба 
по чл. 108 от ЗС, постъпила с вх. № 4872/17.10.2003 г. Открити съдебни 
заседания са проведени на 26.02.2004 г. и 08.06.2009 г. В съдебно заседание 
от 26.02.2004 г. делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. “г” от ГПК 
/отм./ до приключване на гр. д. № 1569/2003 г. С определение от 14.05.2009 г. 
делото е възобновено, след като съдът е констатирал, че е отстранена 
пречката по движението му и е насрочено за 08.06.2009 г. Поради нередовно 
призоваване е преснасрочено за 09.09.2009 г. С определение от 19.06.2009 г. 
производството по делото е спряно поради смърт на страна и дадени указания 
на кметството на с. Зимница, Община Мъглиж да представи удостоверения за 
смърт и наследници. 

 - гр. д. № 2349/2007 г. е образувано на 17.12.2007 г. по искова молба, 
постъпила с вх. № 13475/17.12.2007 г. Съдебни заседания проведени на: 
25.03.2008 г., 02.09.2008 г., 12.11.2008 г., 13.01.2009 г., 23.02.2009 г., 
27.04.2009 г., 25.05.2009 г., 29.06.2009 г. На 29.06.2009 г. производството по 
делото е спряно, на основание чл. 182, ал.1, б. “г” от ГПК /отм./, до 
приключване на гр. д. № 328/2009 г. Правена е справка за движението на 
преюдициалния спор. Настоящото дело е образувано по стария ред, отлагано 
е за събиране на доказателства, поставяне на допълнителни задачи на вещото 
лице, невнесен депозит за изготвянето й. 

 
6. Заповедни производства 
 
- ч. гр. д. № 1425/2009 г. е образувано на 29.06.09г. по Заявление за 

издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.№6842/26.06.09г. 
Издадена е заповед №965/06.07.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.410 от ГПК. Страните са уведомени със съобщения от 07.07.09г. съответно 
заявителя на 13.07.09г. и длъжника на 14.07.09г. С разпореждане от 14.08.09г. 
е разпоредено издаването на изпълнителен лист. Върху разпореждането е 
отбелязано, че изпълнителният лист е получен на 19.08.09г. /без посочени 
данни на лицето, което го е получило/. Други отбелязвания не са 
извършвани. 

 - ч. гр. д. № 1437/2009 г. е образувано на 29.06.09г. по Заявление за 
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№6892/26.06.09г. 
Издадена е заповед №986/09.07.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.417 от ГПК. Заявителят е уведомен със съобщение от 09.07.09г. на 
10.07.09г. Върху заповедта за изпълнение е отбелязано, че 
изпълнителният лист е получен на 13.07.09г. Други отбелязвания не са 
извършвани.   

 - ч. гр. д. № 1475/2009г. е образувано на 07.07.09г. по Заявление за 
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№7207/07.07.09г. С 
разпореждане №4586/09.07.09г. е отхвърлена молбата за издаване на заповед 
за незабавно изпълнение. За постановеното разпореждане заявителят е 
уведомен на 15.07.09г. със съобщение от 09.07.09г. С вх.№8008/28.07.09г. е 
депозирана молба за връщане на оригинала на приложения към подаденото 
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заявление запис на заповед. С разпореждане от 29.07.09г. молбата е уважена. 
Върху молбата е направено отбелязване, че на 29.07.09г. е получен 
оригинала на записа на заповед, без да са посочени данни за лицето, 
което го е получило.  

 
7. Обезпечителни производства 
 
- ч. гр. д. № 1966/2009 г. е образувано на 02.09.2009 г. по молба по чл. 

290 от ГПК, постъпила с вх. № 9187/02.09.2009 г. Иска се запор върху 
банковите сметки на длъжника без същите да са индивидуализирани. С 
разпореждане от датата, на която делото е образувано, съдът е дал указания 
на ищеца да индивидуализира банковите сметки на длъжника, върху които 
иска да бъде наложен запорът. 

 - ч. гр. д. № 1704/2009 г. е образувано на 03.08.2009 г. по молба по чл. 
390 от ГПК, постъпила с вх. № 8195/03.08.2009 г. С Определение № 
2306/04.08.2009 г. съдът е отказал да уважи молбата за допускане на 
обезпечение, след като е приел, че липсва обезпечителна нужда, че искането 
за налагане на обезпечение е за лице, за което не се излагат твърдения за 
съществуването на каквито и да било взаимоотношения, както и, че 
посочената мярка е неподходяща за нуждите и целите на обезпечителното 
производство. Съобщение за определението е изпратено на 05.08.2009 г., но 
по делото липсват данни за връщането му. 

- ч. гр. д. № 1153/2009 г. е образувано на 03.06.2009 г. по молба по чл. 
390 от ГПК, постъпила с вх. № 58125/03.06.2009 г. С молбата е направено 
искане за налагане на запор върху индивидуализирано МПС. С Определение 
№ 1866/03.06.2009 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, дал е 
едномесечен срок за предявяването на бъдещия иск и уведомил ищеца за 
последиците от непредставяне на доказателство за това. Определението за 
допускане на обезпечителната мярка е съобщено на 04.06.2009 г. Към 
момента на проверката няма представени по делото доказателства за 
предявяване на бъдещия иск. Липсва акт на съда за отмяна на 
допуснатото обезпечение.  

 
8. Чл.73 от СК 
 
- ч. гр. д. № 1145/2008 г. /съдия Кети Косева/ е образувано на 

23.07.2008г. по постъпила с вх.№7347/23.07.08г. молба по чл.73, ал.2 от СК. 
На 23.07.08г. е разпоредено изискване на становище от ДСП гр. Казанлък. На 
01.08.08г. е депозиран социален доклад от ДСП гр.Казанлък. С определение 
№241/01.08.08г. е разрешено извършването на исканата продажба. 

 
9. Съдебни поръчки 
 
- гр. д. № 665/2008 г. /съдия Кети Косева/ е образувано на 03.04.08г. 

по постъпила с вх.№3681/03.04.08г. от Министерство на правосъдието молба 
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съдебна поръчка за връчване на съдебни книжа по реда на Конвенцията за 
връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и 
търговски дела /обн. ДВ бр.65 от 08.08.2000 г./. С определение от 07.04.08г. е 
делото е насрочено за 07.05.08г. Проведено е открито съдебно заседание на 
07.05.08г., в което делото е даден ход и на лицето са връчени лично 
съдебните книжа, след което производството по делото е прекратено. С 
писмо от 14.05.09г. КРС е изпратил на Министерство на правосъдието 
изпълнената съдебна поръчка. 

 
10. Съдебни книги и регистри, водени от съда  
 
съдия Кети Косева 
Книгата за закрити съдебни заседания се води пълно, отразява се датата 

на постановяване на съдебния акт. Актовете по чл. 390, чл. 410 и чл. 417 от 
ГПК са постановявани до 7 дни, след датата на която е постъпвала молбата, 
съответно заявлението. 

В книгата за открито съдебни заседания, преписи от решенията са 
прилепени така, че не могат да се отчитат данните по другите дела. 

От книгата за открити съдебни заседания се установяват дела, по които 
са постановявани актове в срок над 1 месец - гр. д. № 1379/2007 г.; гр. д. № 
1290/2007 г.; гр. д. № 1178/2007 г.; гр. д. № 1118/2007 г.; гр. д. № 1053/207 г.; 
гр. д. № 1735/2007 г.; гр. д. № 2003/2006 г.; гр. д. № 847/2007 г.; гр. д. № 
827/2007 г. 

По гр. д. № 1417/2007 г., след като съдът е приключил съдебното 
дирене и е даден ход по същество в съдебно заседание от 31.03.2008 г., 
съдебният акт е постановен на 05.08.2008 г. /над 3 месеца/. 

По гр. д. № 1012/2007 г., след даден ход по същество в съдебно 
заседание от 31.03.2008 г., съдебното решение е постановено на 01.08.2008 г. 
/над 3 месеца/. 

По гр. д. № 1551/2007 г. - даден ход по същество в съдебно заседание от 
01.04.2008 г., съдебно решение е постановено на 06.08.2008 г. /над 3 месеца/. 

Други дела, по които решенията са постановени над 3 месеца след 
съдебно заседание, в което е даден ход по същество: гр. д. № 1434/2007 г.; гр. 
д. № 1605/2008 г.; гр. д. № 19/2009 г.; гр. д. № 1169/2007 г.; гр. д. № 1165/2008 
г.; гр. д. № 2367/2007 г.; гр. д. № 1648/2008 г.; гр. д. № 1893/2008 г.. 

По гр. д. № 1106/2007 г., след като в съдебно заседание проведено на 
01.04.2008 г. е даден ход по същество с определение, постановено на 
04.08.2008 г. /4 месеца след заседанието/, производството по делото е 
възобновено след като съдът е констатирал, че не е внесена дължимата 
държавна такса  

По гр. д. № 939/2007 г. – даден ход по същество на 29.04.2008 г, с 
определение от 05.08.2008 г. /повече от 3 месеца след заседанието/, 
производството по делото е възобновено и спряно, поради наличие на 
преюдициален спор. 
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Изводи за дейността на състава: 
 
 
● делата са образувани най-често в деня  на постъпване на исковите 

молби в съда; 
● съдът е администрирал редовността на молбите до 2-3 дни след 

образуването на делата; 
● съдът е постановявал определение по чл. 140 от ГПК до месец след 

постъпване на писмения отговор; 
● съдът съдебните заседания са насрочвани през период от един месец; 
● констатират се дела, по които съдебните актове са постановявани над 

3 месеца, след съдебно заседание на което е даден ход по същество; 
● производствата по делата са възобновявани 3-4 месеца, след като е 

даден ход на делото по същество, за обстоятелства които са могли да бъдат 
констатирани при образуването, или в хода на самото дело; 

● спрените дела са администрирани редовно - правени са редовно 
справки за хода на делата, станали причина за спиране; 

● съдебните актове по молбите и заявленията по чл. 390, чл. 410 и чл. 
417 от ГПК са постановявани до 7 дни след постъпването им в съда; 

● по ч. гр. д. № 1153/2009 г. с Определение № 1866/03.06.2009 г. съдът 
е допуснал исканото обезпечение, дал е едномесечен срок за предявяването 
на бъдещия иск и уведомил ищеца за последиците от непредставяне на 
доказателство за това. Към момента на проверката няма представени по 
делото доказателства за предявяване на бъдещия иск. Липсва акт на съда за 
отмяна на допуснатото обезпечение. 

● при заповедните производства не се правят отбелязвания. 
● искането по чл. 73 от СК е образувано в частно гражданско дело. 

Разпореждано е да се изисква становище от ДСП – гр. Казанлък. 
Във връзка с констатираното просрочие на постановените съдебни 

актове, проверката не предприема действия по ангажиране на 
дисциплинарната отговорност на съдия Кети Косева, защото отчита висока 
средна месечна натовареност на съдията – 37,50%. 

 
 
V. съдия Йовка Пудова  
 
1. Висящи граждански дела 
 
 - гр. д. № 251/2009 г. е образувано на 17.02.2009 г. по искова молба, 

постъпила на 17.02.2009 г. С разпореждане от 20.02.2009 г. исковата молба е 
оставена без движение. Нередовностите отстранени в срок. Постановено 
разпореждане от 24.03.2009 г. по чл. 131 от ГПК за изпращане на препис от 
исковата молба. С определение от 20.05.2009 г. по чл. 140 от ГПК делото е 
насрочено в открито съдебно заседание за 10.06.2009 г. В определението се 
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съдържа и проекто-доклада на делото. В съдебно заседание от 10.06.2009 г. 
делото е отложено поради нередовно призоваване на ответника за 26.06.2009 
г. В съдебно заседание от 26.06.2009 г. е даден ход на делото, обявен е 
проекто-доклада, събирани доказателства.  Отложено за събиране на 
доказателства за 17.09.2009 г. 

 - гр. д. № 655/2009 г. е образувано на 14.04.2009 г. по искова молба, 
депозирана на 14.04.2009 г. разпореждане от 16.04.2009 г. по чл. 131 от ГПК 
Определение от 19.06.2009 г. за внасяне на държавна такса за особен 
представител. Разпореждане от 16.07.2009 г. за предоставяне на правна 
помощ на ответника – процесуално представителство. С определение от 
27.07.2009 г. е назначен особен представител. Ново разпореждане от 
28.07.2009 г. по чл. 131 от ГПК за предоставяне на препис от исковата молба 
за особения представител. Отговор на исковата молба е постъпил на 
03.08.2009 г. Определение от 07.08.2009 г. по чл. 140 от ГПК – делото 
насрочено за 09.10.2009 г. Определението е бланково, датата и часът на 
съдебното заседание са дописани на ръка. 

 - гр. д. № 2193/2008 г. е образувано на 23.12.2008 г. по искова молба за 
делба, постъпила на 20.12.2008 г. Разпореждане от 30.12.2009 г. по чл. 131 от 
ГПК. Постановено определение по на 18.02.2009 г. по чл. 140 от ГПК – 
делото насрочено за 05.03.2009 г. на 05.03.2009 г. е даден ход на делото, 
обявен проекто-доклада за окончателен и даден ход по същество. 
Постановено решение на 23.04.2009 г. С разпореждане от 20.05.2009 г. делото 
е насрочено в открито съдебно заседание за 10.06.2009 г. във втора фаза на 
делбата. В съдебно заседание от тази дата е даден ход на делото, допусната 
експертиза и делото е насрочено за 17.09.2009 г. 

Висящи дела на съдия Йовка Пудова по ГПК /отм./ 
 - гр. д. № 2113/2007 г. е образувано по установителен иск. По делото 

са проведени 8 8осем/ съдебни заседания – отлагано за събиране на 
доказателства. 

 - гр. д. № 1117/2007 г. – делба; 
 - гр. д. № 996/2007 г. – делба. 
 
2. Без движение 
 
 - гр. д. № 876/2009 г. е образувано на 12.05.2009г. по искова молба по 

чл. 99 от СК, постъпила с вх.№4775/12.05.09г. С разпореждане от 14.05.09г. 
производството по делото е оставено без движение, като са дадени указания 
на ищеца да уточни петитума на исковата молба и да представи определени 
данни. За дадените указания ищецът е уведомен на 21.05.09г. със съобщение 
от 15.05.09г. С оглед на дадените указания е депозирана молба от 28.05.09г. 
Разпореждане чл.131 от ГПК – 28.05.09г. С разпореждане от 09.07.09г. 
производството по делото е оставено без движение, като на ищеца са дадени 
указания да представи удостоверение за постоянен и настоящ адрес  на 
ответника. На 27.07.09г. е депозирана молба за удължаване на срока за 
изпълнение на дадените указания. С разпореждането от 28.07.09г. молбата е 
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уважена. С вх.№8281/05.08.09г. е депозирано писмо от общ. Казанлък с 
информация, че ответникът няма адресна регистрация на територията на 
общината. С разпореждане от 10.08.09г. производството по делото е оставено 
без движение с дадени указания на ищеца да представи справка, за това дали 
ответникът има адресна регистрация на територията на Република България.  

 - ч. гр. д. № 1355/2009 г. е образувано на 22.06.2009г. по постъпило с 
вх.№6606/22.06.09г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 от ГПК. Издадена е заповед за изпълнение №890/24.06.09г. по чл.410 
от ГПК. Съобщение до длъжника от 24.06.09г. е върнато в цялост с 
отбелязване, че лицето е напуснало адреса. С разпореждане от 28.07.09г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания на 
молителя да представи справка за постоянен и настоящ адрес на длъжника. 

 - гр. д. № 1812/2009 г. е образувано на 13.08.2009г. по искова молба с 
вх.№8601/13.08.09г. С разпореждане от 14.08.09г. производството по делото е 
оставено без движение, с дадени указания на ищеца за внасяне на държавна 
такса. 

 
3. Прекратени дела 
 
- гр. д. № 1274/2009 г. е образувано на 09.06.09г. по молба по чл. 26 от 

ЗЗДет., постъпила с вх.№6148/09.06.09г. Определение от 10.06.09г. – делото е 
насрочено за 26.06.09г., приети са доказателства, допуснат е свидетел, 
молителят е задължен да осигури детето за изслушване. На детето, което 
към момента на образуване на делото вече е навършило пълнолетие не е 
изпращано съобщение. При проведено на 26.06.09г. открито съдебно 
заседание на делото не е даден ход, поради нередовно призоваване на две от 
заинтересованите страни, за които призовките са върнати в цялост и не е 
изпълнена процедурата по чл.47 от ГПК, делото е отложено за 25.09.09г. С 
вх.№8298/05.08.09г. молителят е оттеглил молбата си, като за причина е 
посочил приемането на нов Правилник за прилагане на Закона за закрила на 
детето. С определение №2315/10.08.09г. производството по делото е 
прекратено, с оглед на постъпилата молба. Изпратени са съобщения до 
страните от 10.08.09г. По делото не е приложено изпратеното до една от 
заинтересованите страни съобщение, от което да е видно дали е редовно 
връчено.  

 - гр. д. № 346/2009 г. е образувано на 27.02.09г. по искова молба по чл. 
82 от СК, постъпила с вх.№ 2110/27.02.09г. Разпореждане чл. 131 от ГПК – 
05.03.09г. Ответникът е уведомен на 11.03.09г. със съобщение от 06.03.09г. 
Определение 13.04.09г. – доклад по делото. Съобщения от 14.04.09г. са 
получени от ДСП Казанлък – на 15.04.09г., ответника и ищеца – на 21.04.09г. 
С вх.№4188/24.04.09г. е депозиран социален доклад от ДСП Казанлък. 
Проведено е открито съдебно заседание на 07.05.09г., в което на делото е 
даден ход, събрани са доказателства, съдът е одобрил постигнатата от 
страните спогодба и е прекратил производството по делото.  
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 - гр. д. № 9/2009 г. е образувано на 06.01.09г. по искова молба по чл. 
99 от СК, постъпила с вх.№70/06.01.09г. Разпореждане чл.131 от ГПК – 
08.01.09г. Ответникът е уведомен на 19.01.09г. със съобщение от същата дата. 
С вх.№1778/19.02.09г. е депозиран отговор на исковата молба. При проведено 
на 26.03.09г. открито съдебно заседание на делото не е даден ход, поради 
нередовно призоваване на ищеца. При проведено на 24.04.09г. открито 
съдебно заседание производството по делото е прекратено, поради наличието 
на хипотезата на чл.321, ал.1, изр.2 от ГПК. / ищцата е редовно призована на 
посочения от нея съдебен адрес/. 

 - гр. д. № 386/2009 г. е образувано на 11.03.09г. по искова молба с 
вх.№2427/11.03.09г. Разпореждане чл.131 от ГПК – 13.03.09г. Ответникът е 
уведомен на 19.03.09г. със съобщение от 16.03.09г. С вх.№4151/23.04.09г. е 
депозирана молба от ищеца за прекратяване на производството по делото и 
отказ от иска. С определение №1610/23.04.09г. на основание чл.233 от ГПК 
производството по делото е прекратено. Страните са уведомени със 
съобщения от 24.04.09г. съответно на 30.04.09г. и на 16.05.09г.  

 - гр. д. № 1525/2009 г. е образувано на 14.07.09г. по искова молба по 
КТ с вх.№7428/13.07.09г. Разпореждане чл.131 от ГПК – 15.07.09г. 
Ответникът е уведомен на 27.07.08г. със съобщение от 15.07.08г. С 
резолюция от 27.08.09г. за докладчик по делото е определен съдия 
Нейков, поради отпуск на съдия Пудова. С вх.№8842/20.08.09г. е 
депозиран отговор на исковата молба. С определение №2453/27.08.09г., 
постановено от съдия Нейков производството по делото е прекратено на 
основание чл.118, ал.2 от ГПК и делото е изпратено на Районен съд гр.Ямбол. 
В списъка на лицата с изготвени съобщения или уведомени по гр.д. е 
отбелязано, че съобщения до страните са изпратени на 27.08.09г. 

 
4. Дела, обжалвани през въззивна инстанция 
 
- гр. д. № 1759/2006 г. е образувано на 09.11.2006 г.  по искова молба за 

делба, постъпила с вх. № 11351/09.11.2006 г. В първото открито съдебно 
заседание, проведено на 08.12.2006 г., е даден ход по същество. Постановено 
Решение № 182”б”/08.12.2006 г. С разпореждане на съда от 02.05.2007 г. 
съдът е насрочил съдебно заседание във втора фаза за 20.06.2007 г. Във втора 
фаза са проведени съдебни заседания на 20.06.2007 г., 24.10.2007 г. и 
21.12.2007 г. На последната дата е даден ход по същество на делото. 
Постановено е Решение № 212”б”/28.01.2008 г.  

 - гр. д. № 1071/2004 г. е образувано на 04.06.2004 г. по искова молба за 
делба, постъпила с вх. № 1781/03.06.2004 г. Съдебни заседания в първа фаза-
30.09.2004 г. и 19.11.2004 г. На последната дата е даден ход по същество. 
Постановено Решение № 174”б”/25.11.2004 г., с което е допусната делбата. С 
разпореждане от 14.12.2004 г. делото във втора фаза е насрочено за 
04.02.2005 г. и отсрочено поради заболяване за 17.03.2005 г. Няколко пъти 
делото е отлагано по заключението на вещо лице. На 22.03.2006 г. е даден ход 
по същество на делото. Постановено Решение № 52”б”/22.05.2006 г.  
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- гр. д. № 1847/2006 г. е образувано на 22.11.2006 г.  по искова молба 
по КТ, постъпила с вх. № 11892/22.11.2006 г. В съдебно заседание, проведено 
на 10.05.2007 г., е даден ход по същество. Постановено е Решение № 
83”б”/18.06.2007 г. 

 
5. Спрени дела 
 
 - гр. д. № 4371/2006 г. /съдия Ирена Янкова и Йовка Пудова/ е 

образувано на 27.03.2006 г. по искова молба, постъпила с вх. № 
3251/27.03.2006 г. С резолюция от тази дата исковата молба е оставена без 
движение и са дадени указания за отстраняване на нередовности. Съдебни 
заседания проведени на: 02.06.2006 г., 20.06.2006 г., 18.09.2006 г., 02.10.2006 
г., 06.11.2006 г., 21.11.2006 г., 12.12.2006 г., 18.01.2007 г., 05.02.2007 г., 
14.02.2007 г., 04.05.2007 г. На 04.05.2007 г. е даден ход по същество. С 
определение, без дата, е отменен хода по същество, делото е възобновено, 
като страните са задължени да представят в с. з. доказателства, от които да е 
видно дали има влязъл в сила съдебен акт по гр. д. № 701/2006 г. на Окръжен 
съд-Стара Загора, а делото насрочено за 19.09.2007 г. На последната дата е 
даден ход на делото, направено изявление за спиране, поради наличието на 
гр. д. № 401/2007 г. в Окръжен съд съд-Стара Загора. С протоколно 
определение съдът е спрял настоящото производство до приключване на 
посоченото. Прекратителното определение е потвърдено от Окръжен съд-
Стара Загора и от Върховния касационен съд с Определение № 
148/06.03.3008 г. по гр. д. № 195/2008 г. 

 
6. Заповедни производства 
 
- ч. гр. д. № 1427/2009 г. е образувано на 29.06.09г. по Заявление за 

издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.№6844/26.06.09г. 
Издадена е заповед №947/30.06.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.410 от ГПК. Страните са уведомени със съобщения от 30.06.09г. съответно 
заявителя на 01.07.09г. и длъжника на 03.07.09г. С разпореждане от 27.07.09г. 
е разпоредено издаването на изпълнителен лист. Върху разпореждането е 
отбелязано, че изпълнителният лист е получен на 10.08.09г. /без посочени 
данни на лицето, което го е получило/. Други отбелязвания не са 
извършвани. 

 - ч. гр. д. № 1431/2009 г. е образувано на 29.06.09г. по Заявление за 
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№6858/26.06.09г. 
Издадена е заповед №948/30.06.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.417 от ГПК. Заявителят е уведомен със съобщение от 30.06.09г. на 
06.07.09г. Върху заповедта за изпълнение е отбелязано, че 
изпълнителният лист е получен на 09.07.09г. Други отбелязвания не са 
извършвани. 

 - ч. гр. д. № 1436/2009 г. е образувано на 29.06.09г. по Заявление за 
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№6891/26.06.09г. 
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Издадена е заповед №950/30.06.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.417 от ГПК. Заявителят е уведомен със съобщение от 30.06.09г. на 
02.07.09г. Върху заповедта за изпълнение е отбелязано, че 
изпълнителният лист е получен на 03.07.09г. /без посочени данни на 
лицето, което го е получило/. Други отбелязвания не са извършвани. 

 
7. Обезпечителни производства 
 
- ч. гр. д. № 20/2009 г. е образувано на 08.01.2009 г. по молба по чл. 390 

от ГПК, постъпила с вх. № 120/08.01.2009 г. С молбата е направено искане за 
налагане на възбрана върху три недвижими имота, индивидуализирани в 
молбата. С Определение № 1/08.01.2009 г. съдът е допуснал възбраната, дал 
едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, указал последиците от 
непредставянето на доказателства в тази насока и определил гаранция от 
1000,00 лв. Определението е съобщено на 21.01.2009 г. По делото с вх. № 
1805/20.02.2009 г. е представено удостоверение за образувано дело срещу 
длъжника. 

 - ч. гр. д. № 75/2009 г. е образувано на 20.01.2009 г. по молба по за 
отмяна на обезпечение, допуснато по гр. д. № 1113/2008 г. на Районен съд-
Казанлък. С Определение № 155/26.01.2009 г. е отменено определение от 
30.07.2008 г. по гр. д. № 1113/2008 г. на Районен съд-Казанлък. С 
определение от 26.02-2009 г. съдът е освободил и внесената гаранция по 
допуснатото обезпечение, след като е констатирал, че определението за 
отмяна е влязло в сила. 

 
8. Чл.73 от СК 
 
- ч. гр. д. № 573/2009 г. /съдия Йовка Пудова/ е образувано на 

31.03.2009г. по постъпила с вх.№3257/31.03.09г. молба по чл.73, ал.2 от СК. 
На 01.04.09г. е разпоредено изискване на становище от ДСП гр. Мъглиж.. На 
23.04.09г. е депозиран социален доклад от ДСП гр.Мъглиж. С определение 
№1631/27.04.09г. е оставено без уважение направеното искане за продажба на 
недвижим имот.  

 - ч. гр. д. № 1040/2008 г. /съдия Йовка Пудова/ е образувано на 
03.07.2008г. по постъпила с вх.№6767/03.07.08г. молба по чл.73, ал.2 от СК. С 
разпореждане от 07.07.08г. производството по делото е оставено без 
движение, с дадени указания за представяне на определени доказателства. На 
08.07.08г. е разпоредено изискване на становище от ДСП гр. Казанлък. На 
24.07.08г. е депозиран социален доклад от ДСП гр.Казанлък. С разпореждане 
№220/28.07.08г. е разрешено извършването на исканата продажба. 

 
10. Съдебни книги и регистри, водени от съда  
 
съдия Йовка Пудова 
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В книгата за закрити и разпоредителни заседания, в които водят 
заповедни и обезпечителни производства - графата „дата а обявяване на 
съдебния акт” не се попълва В книгата за разпоредителни заседания за 2009 г. 
се изписва номера и датата на съдебния акт. 

В книгата за открити съдебни заседания се установяват дела, по които 
съдебните актове са постановени над 1 – месечния, но в рамките на разумния 
3 – месечен срок, както следва: 

 - гр. д. № 1653/2007 г. – съдебно заседание с ход по същество от 
28.02.2008 г. – съдебно решение от 26.05.2008 г.; 

 - гр. д. № 996/2007 г. – съдебно заседание с ход по същество от 
27.02.2008 г. – съдебно решение от 27.05.2008 г.; 

 - гр. д. № 803/2007 г. – съдебно заседание с ход по същество от 
27.02.2008 г. – съдебно решение от 25.04.2008 г.; 

 - гр. д. № 1997/2007 г. – съдебно заседание с ход по същество от 
29.02.2008 г. – съдебно решение от 03.04.2008 г.; 

- гр. д. № 34/2008 г. – съдебно заседание с ход по същество от 
05.03.2008 г. – съдебно решение от 30.04.2008 г.; 

Дела, по които са постановени съдебни решения над три месеца: гр. д. 
№ 1517/2007 г.; гр. д. № 1503/2007 г.; гр. д. № 1459/2007 г.; гр. д. № 561/2008 
г., гр. д. № 14`12/2006 г., гр. д. № 1173/2007 г. и гр. д. № 1844/2007 г. 

В по голямата си част съдебните актове по делата са постановявани 
между 1 и 2 месеца, след датата на обявяването им за решаване. Съдебните 
заседания са отлагани през 2 месеца: 

 
Изводи за дейността на състава: 
 
● делата са образувани в деня  на постъпване на исковите молби в съда 

или най-късно на следващия ден; 
● съдът е администрирал редовността на молбите, съответно е 

разпореждал изпращане на съобщение по чл. 131 от ГПК, до 2-3 дни след 
образуване на делата; 

● съдът съдебните заседания са насрочвани през 2 месеца; 
● не всички съдебните актове са постановявани в срока по чл. 235, ал. 5 

от ГПК, като срокът на постановяването не е извън разумния тримесечен; 
● налице са дела, по които съдебните актове са постановявани извън 

разумния тримесечен срок; 
● съдебните актове по молбите и заявленията по чл. 390, чл. 410 и чл. 

417 от ГПК са постановявани  до два-три дни след постъпването им в съда; 
● при заповедните производства, върху заповедта за изпълнение е 

правено отбелязване за издаването на изпълнителен лист, без да се посочва 
дата на издаване и сума, за която се издава, 

● исканията по чл. 73 от СК са образувани в частни граждански дела. 
Разпореждано е да се изисква становище от ДСП – гр. Казанлък. 
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При допускане на обезпечения на бъдещ иск, не е изследвана 
обезпечителната нужда и съответствието между цената на бъдещия иск и 
търсените обезпечителни мерки. 

Във връзка с констатираното просрочие на постановените съдебни 
актове, проверката не предприема действия по ангажиране на 
дисциплинарната отговорност на съдия Йовка Пудова, защото отчита висока 
средна месечна натовареност на съдията – 37,50%. 

 
От направените констатации се налагат следните изводи: 

 
1. Проблеми по приложението на ГПК в сила от 01.03.2008 год. 

 
Констатира се, че по някои дела, след назначаване на особен 

представител, съдът е постановявал ново разпореждане по чл. 131 от ГПК. 
Възможно ли е едномесечният срок за отговор да бъде даван повече от един 
път след администрирането на исковата молба по чл. 129 и сл. от ГПК и 
постановяване на разпореждане по чл. 131 от ГПК. 

Допуска се събиране на нови доказателства след първото открито 
съдебно заседание, без да се прилагат изискванията на чл. 127, ал. 2, чл. 133 и 
чл. 159, ал. 1 от ГПК 

 
2. За дейността на Районен съд - Казанлък 
 
Административно –деловодна дейност. 
 
За всеки един от съдебните състави в настоящия акт са направени 

изводи, касаещи дейността му. 
В Районен съд-Казанлък се водят отделни срочни книги за всеки един 

от съставите, разглеждащ граждански дела. Във всички срочни книги на 
съставите не се отбелязва том и номер от регистъра за решенията по ГПК. 

В рамките на проверката се констатира изключително добра работа на 
Радиана Динкова Андреева – съдебен секретар на съдия Нейко Нейков. 

 
По образуването, движението и приключването на гражданските 

дела. 
 
● делата се образуват незабавно - най-често в деня на постъпването на 

исковите молби; 
● налице е стремеж за бързо администриране редовността на исковите 

молби, постъпващи в Районен съд - Казанлък; 
● в по-голяма част от гражданските дела разпорежданията по чл. 131 от 

ГПК и определенията по чл. 140 от ГПК представляват предварително 
изготвени бланки, като някои от данните, съдържащи се в тях, се дописват на 
ръка; 
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● при постъпване на писмен отговор в срока, определен в чл. 131 от 
ГПК, е налице известно забавяне при някои от съдиите за постановяване на 
определение по чл. 140 от ГПК и насрочване на делата в открито съдебно 
заседание; 

● съдебните заседания се насрочват през 1-2 месеца; 
● по много от делата, образувани по чл. 417 от ГПК не са правени 

отбелязванията, предвидени в чл. 418, ал. 2 от ГПК едновременно върху 
представения документ и върху издадения изпълнителен лист. Не е 
отразявано за каква сума точно се издава изпълнителния лист; 

● по молбите за отмяна на допуснати обезпечения по бъдещи искове се 
образуват дела под друг номер, различен от този на делото, по което 
обезпечителната мярка е допусната;  

● налице са немалък брой граждански дела, образувани по реда на ГПК 
/отм./, чиято висящност продължава повече от две години. Най-често това са 
делбени дела, отлагани заради самия характер на производството, нередовно 
призоваване на страни и правени доказателствени искания. 

 
3. Проверката отчита добри резултати за работата на Районен съд-

Казанлък  
● решенията по делата са постановявани в кратки срокове и само по 

някои дела се констатирани съдебни актове постановени след изтичане на 
сроковете, предвидени в чл. 235, ал. 5 от ГПК; 

● от общия брой 2762, за разглеждане граждански дела, са свършени в 
края на отчетния период 2250 дела, което е 81,75 %; 

● средномесечно решените дела от един съдия от гражданско 
отделение, на база 12 месеца, е 37,50% и е значително по-висока от тази, 
която ВСС отчита за страната; 

● от новообразуваните дела - 1791 са свършени в тримесечен срок, 
което е 79,6% приключили  в тримесечен срок; 

● въззивните жалби  се администрират пълно. 
 

Въз основа на направените констатации ИВСС прави следните  
препоръки: 

 
1. Административният ръководител на Районен съд –гр. Казанлък да 

упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ  по свикване на общо 
събрание на съда и сведе до знанието му констатациите по настоящия акт в 1-
месечен срок от получаването. 

2. Да бъде обсъдена, анализирана и уеднаквена практиката по 
приложението на чл. 131 и чл. 140 от ГПК, като се има предвид, че актовете 
по чл. 131 и чл. 140 от ГПК, се постановяват от съдията-докладчик по делото. 

3. Да бъде обсъдена, анализирана и уеднаквена практиката по издаване 
на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, както и извършване на 
съответните отбелязвания, във вр. с производството по чл. 410 и чл. 417 от 
ГПК. 
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4. Да се дисциплинира поведението на страните по висящи граждански 
дела, образувани по ГПК /отм./, с цел приключването им в разумни срокове. 

5. Административният ръководител на Районен съд-Казанлък да 
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, като упражни контрол 
върху работата на съдиите, за които настоящият акт констатира 
постановяване на съдебни актове, след 3-месечен срок от датата на даване 
ход на делото по същество. В случай на продължаващи подобни констатации, 
да предприеме действия по чл. 327 от ЗСВ, или по ангажирането на 
дисциплинарната им отговорност. 

6. Констатациите за изключително добрата работа на съдебния 
служител Радиана Динкова Андреева, да бъдат отчетени от 
административния ръководител при нейното атестиране, или да бъдат 
предприети действия по предсрочното й атестиране /чл. 188, ал. 3 от 
ПАРОАВАС/. 

На основание чл.58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт 
да се изпрати на председателя на Районен съд - Казанлък, на председателя на 
Окръжен съд – Стара Загора и Висшия съдебен съвет. 

 
 
 
     ИНСПЕКТОР: 
        /Н. СТОЕВА/ 


