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                             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

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

 
 
 
 
 

АКТ 
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

НА РАЙОНЕН СЪД – ГР. МОМЧИЛГРАД 
 

На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, приетия план за 
провеждане на комплексна планова проверка 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, на 02.09.09г. се извърши комплексна проверка, 
относно работата по граждански дела в Районен съд гр.Момчилград. 

Срок 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 Михайлова и Николай Илиев. 
Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на съдилищата, на 
организацията на образуването и движението на гражданските дела, както и 
приключването им в установените срокове, анализ на приключилите дела и 
констатиране на противоречива практика. 
  
 І. Проверка на организацията на административната дейност на 
съда на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
 

1. Щатна осигуреност. 
 

През 2008 г. в Районен съд – Момчилград съдийският състав е включвал 
трима съдии – Здравко Синабов-председател на районния съд и съдиите 
Йордан Геров и Полина Амбарева. С решение по Протокол № 16 от проведено 
на 09.04.2008 г. заседание на ВСС, на основание чл. 175, ал. 1, във вр. с чл. 
165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ съдия Здравко Синабов е освободен от заеманата 
длъжност. 

Считано от 18.12.2008 год., на основание чл. 161 ал.1 ЗСВ и Решение по 
Протокол № 51 от проведено на 10.12.2008г. заседание на ВСС, съдия Йордан 

 Изх. №……………… 
 Дата: …………….… 
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Геров /временно изпълняващ функциите „Административен ръководител – 
Председател” на Районен съд – Момчилград/, на основание чл. 171, във връзка 
с чл. 192 ал. 1 изр. 2-ро ЗСВ е назначен на длъжността "Административен 
ръководител - Председател" на Районен съд – Момчилград. 
 Към момента на извършване на плановата проверка от ИВСС в Районен 
съд-Момчилград остава незаета една щатна  длъжност „съдия в районен съд”. 

 
2. Сграден фонд и техническа обезпеченост. 

 
          Районен съд – Момчилград се помещава в сграда, закупена през 2004 г. 
от Министерството на правосъдието за нуждите на съда. През 2008 г. е 
извършен ремонт и е оборудвано помещение с цел откриване на Регистратура 
за класифицираната информация, като са изградени и необходимите системи 
за пожароизвестяване и видеонаблюдение. Съгласно отчетния доклад на съда 
за 2008 г. сградата, в която се помещава съдът, задоволява неговите нужди. 

В Районен съд-Момчилград е изградена компютърна мрежа. От 
01.10.2008 г. функционира деловодната програма САС „Съдебно деловодство” 
на „Информационно обслужване” АД.  

 
3. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор по чл. 

9 ЗСВ. 
 
В Районен съд гр.Момчилград е въведена компютърна програма за 

електронно разпределение на делата , съобразно поредността на постъпването 
им. По делата не са приложени извлечения от архива на системата за случайно 
разпределение на делата, поставяни са само резолюция с дата и подпис. 
Извлечения от архива на системата за случайно разпределение на делата не се 
съхраняват на хартиен носител.  

 
 4. Съдебни книги и регистри, водени от съда. Информационно 
обслужване.  
 
 При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по граждански дела, срочна книга за проведени закрити заседания и 
описната книга, се установи че се водят съгласно изискванията на 
ПАРОАВАС. За календарната година същите са приключени с отразяване на 
началния и крайния номер и поредноста на страниците. 

 
ІІ. Проверка на организацията по образуването, движението и 

приключването на делата на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 
 
Съгласно отчетния доклад на съда за 2008 г. през този период са 

разгледани общо 351 броя граждански дела, от които: 
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 новообразувани-289 бр.; 
 несвършени от предходен период –  62 бр. 

В този период са разгледани и 14 броя търговски дела, всички 
новообразувани, като от предходен период няма останали неприключени 
търговски дела 

През 2008 г. общият брой на свършените граждански дела в Районен 
съд-Момчилград е 244 броя, като общият брой на свършените в тримесечен 
срок, е 185 броя, което е 74% от всички свършени граждански дела. 

Решените търговски дела в срок до три месеца е 5 броя, или 83% от 
всички свършени търговски дела. 

Решени в тримесечен срок дела по съдии, както следва: 
 - съдия Здравко Синабов - в тримесечен срок е решил 32 броя граждански 
дела, съответно 1 брой търговски дела; 
 - съдия Йордан Геров - в тримесечен срок е решил 70 броя граждански дела, 
съответно 1 брой търговски дела; 
 - съдия Полина Амбарева - в тримесечен срок е решила 83 броя граждански 
дела, съответно 3 броя търговски дела. 
         Общият брой на свършените граждански дела в срок над три месеца е 60 
броя /24% от свършените за периода граждански дела/, съответно 1 брой 
търговски дела /17% от свършените търговски дела през този период./ 

Решени над тримесечния срок дела по съди, както следва: 
 - съдия Здравко Синабов - над тримесечен срок е решил 2 броя граждански 
дела; няма решени над този срок търговски дела; 
 - съдия Йордан Геров – над тримесечен срок е решил 26 броя граждански 
дела, съответно 1 брой търговски дела; 
 - съдия Полина Амбарева – над тримесечен срок е решила 31 броя граждански 
дела; няма решени над този срок търговски дела. 

Общо, към 31.12.2008 г., са останали несвършени 93 броя граждански 
дела, съответно 8 броя търговски дела или общо 101 броя дела 

Несвършените дела към посочената дата по съдии се разпределят, 
както следва: 
 - съдия Здравко Синабов – няма несвършени граждански, съответно 
търговски дела към края на отчетния период; 
 - съдия Йордан Геров – 55 броя граждански дела, съответно 1 брой търговски 
дела; 
 - съдия Полина Амбарева – 38 броя граждански дела, съответно 7 броя 
търговски дела. 

В отчетния доклад се сочи, че 24 броя от нерешените граждански дела 
към тази дата, са образувани в края на годината, като останалите несвършени 
дела са с по-голяма фактическа и правна сложност, както и такива, при които 
са отлагани съдебни заседания, с оглед доказателствени искания на страните. 

По същество през 2008 г. са решени 183 броя граждански дела, 3 
броя търговски дела и 11 броя частни граждански дела, от които : 
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 - съдия Здравко Синабов – 22 броя граждански дела, 1 брой търговски дела и 
3 броя частни граждански дела; 
 - съдия Йордан Геров – 70 броя граждански дела, 1 брой търговски дела и 3 
броя частни граждански дела; 
 - съдия Полина Амбарева – 95 броя граждански дела, 1 брой търговски дела и 
5 броя частни граждански дела. 

През 2008 г. са прекратени 52 броя граждански дела и 3 броя 
търговски дела, като от търговските дела 2 броя са прекратени поради 
изпращане на делата по подсъдност в Окръжен съд-Кърджали и 1 брой 
поради оттегляне на иска.  

Като причини за прекратяване на гражданските дела се изброяват 
отказ/оттегляне на искове, постигнати спогодби, неявяване на страни по 
бракоразводни дела, както и неотстраняване в указаните от съда срокове, 
допуснати нередовности на искови молби. 

 
        На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 
 

1. Висящи дела, насрочени за 08.09.09г. 
 

-  гр.д.№266/2008г. /съдия Йордан Геров/ - Делото е образувано на 
02.12.2008г. по искова молба с вх.№1853/01.12.08г. Няма съдебен акт по 
чл.131 от ГПК. Изпратени са съобщения до ДСП гр.Кърджали от 02.12.08г. – 
получено на 05.12.08г. и на ответника от 02.12.08г. С писмо от 18.12.098г. 
кметът на с. Конче е уведомил МРС, че съобщение до ответника е невъзможно 
да бъде връчено, тъй като от две години не пребивава на посочения адрес. На 
02.01.09г. на същия адрес е залепено уведомление по реда на чл. 47 от ГПК. С 
молба, постъпила на 30.12.08г. ищецът е посочил нов адрес да призоваване на 
ответника. Изпратено е съобщение до ответника от 29.01.09г., което е върнато 
с отбелязване от 11.02.09г., че лицето не пребивава на посочения адрес. На 
27.02.09г. е залепено уведомление по реда на чл.47 от ГПК. С разпореждане от 
19.03.09г. производството по делото е оставено без движение, като на ищеца 
са дадени указания да представи справка за адресната регистрация на 
ответника. За постановеното разпореждане ищецът е уведомен на 23.03.09г. 
със съобщение от 19.03.09г. На 26.03.09г. е постъпила молба от процесуалния 
представител на ищеца с искане за издаване на съдебно удостоверение за 
получаване на справка за адресната регистрация на ответника. С писмо от 
13.04.09г. МРС е поискано от Адвокатска колегия гр. Кърджали определяне на 
особен представител. На 30.04.09г. е постъпило уведомление от Адвокатска 
колегия гр. Кърджали за определения адвокат за осъществяване на правна 
помощ. Със съобщение от 30.04.09г. на определения особен представител е 
връчен препис от исковата молба на 07.05.09г. С вх.№928/05.06.09г. е 
постъпил отговор на исковата молба от назначения на ответника особен 
представител. С определение №175/15.06.09г., съобразно изискванията на 
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чл.140 ГПК, съдът се е произнесъл по всички предварителни въпроси и по 
допускане на доказателствата. Не са приложени съобщения до страните. По 
делото е преведено открито съдебно заседание на 07.07.09г., в което делото е 
отложено за 08.09.09г. по молба на процесуалния представител на ищеца за 
даване на възможност да посочи гласни доказателства за следващото съдебно 
заседание.  

-  гр.д.№126/2009г. /съдия Йордан Геров/ - Делото е образувано на 
15.05.2009г. по искова молба с вх.№769/14.05.09г. Няма съдебен акт по чл.131 
от ГПК. Със съобщение от 16.05.09г., получено на 26.05.09г. на ответника е 
връчен препис от исковата молба. С вх.№868/29.05.09г. е постъпил отговор на 
исковата молба. С Определение №188/01.07.09г., съобразно изискванията на 
чл.140 ГПК, съдът се е произнесъл по всички предварителни въпроси и по 
допускане на доказателствата и делото е насрочено за 08.09.09г. Страните са 
уведомени със съобщения от 06.07.09г., съответно ищеца – на 12.07.09г. и 
ответника – на 23.07.09г.  

-    гр.д.№200/2008г. /съдия Йордан Геров/ - Делото е образувано на 
18.09.08г. по искова молба с вх.№1451/18.09.08г. Няма съдебен акт по чл.131 
от ГПК. Със съобщение от 18.09.08г., получено на 29.09.08г. на ответника е 
връчен препис от исковата молба. С Определение №38/05.11.08г., съобразно 
изискванията на чл.140 ГПК, съдът се е произнесъл по всички предварителни 
въпроси и по допускане на доказателствата. С вх.№1737/11.11.08г. е постъпил 
отговор на исковата молба. Проведено е открито съдебно заседание на 
09.12.08г., в което делото е отложено за даване на възможност на страните да 
посочат други доказателства. При проведено на 27.01.09г. открито съдебно 
заседание на делото не е даден ход, с оглед на постъпили молби за отлагане на 
делото от ответника и процесуалния му представител. Проведено е открито 
съдебно заседание на 26.02.09г., в което са разпитани свидетели, делото е 
отложено с оглед на изискване на преписка от ОС “ЗГ” Кирково. С 
вх.№465/16.03.09г. от ОСЗГ е постъпила исканата преписка. Проведено е 
открито съдебно заседание на 24.03.09г., в което делото е отложено за 
изискване от ОС “ЗГ” Кирково на определени документи. Проведено е 
открито съдебно заседание на 30.04.09г., в което делото е отложено, тъй като 
изисканите от ОС “ЗГ” Кирково документи не са постъпили, наложена е глоба 
на началника на ОС “ЗГ” Кирково. Проведено е открито съдебно заседание на 
02.06.09г., в което делото е отложено, тъй като изисканите от ОС “ЗГ” 
Кирково документи не са постъпили, наложена е глоба на началника на ОС 
“ЗГ” Кирково. Проведено е открито съдебно заседание на 30.06.09г., в което 
делото е отложено за 08.09.09г. за изискване от РП гр.Момчилград на 
преписка №606/2008г. Протоколите за проведените на 09.12.08г., 27.01.09г., 
26.02.09г., 30.04.09г. и 30.06.09г. открити съдебни заседания са подписани 
само от съдебния секретар. Протоколът за проведеното на 02.06.09г. 
открито съдебно заседание е неподписан. 
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-  гр.д.№134/2009г. /съдия Йордан Геров/ - Делото е образувано на 
21.05.2009г. по искова молба с вх.№813/20.05.09г. Няма съдебен акт по чл.131 
от ГПК. Със съобщение от 21.05.09г., получено на 27.05.09г. на ответника е 
връчен препис от исковата молба. С вх.№1016/19.06.09г. е постъпил отговор 
на исковата молба. С Определение №187/01.07.09г., съобразно изискванията 
на чл.140 ГПК, съдът се е произнесъл по всички предварителни въпроси и по 
допускане на доказателствата, делото е насрочено за 08.09.09г. Страните са 
уведомени със съобщения от 06.07.09г., съответно ищеца – на 07.07.09г. и 
ответника – на 09.07.09г.  

-   гр.д.№122/2008г. /съдия Йордан Геров/ Делото е образувано на 
14.05.2008г. по искова молба с вх.№777/12.05.09г. С разпореждане от 
14.05.08г. производството по делото е оставено без движение, като на ищеца 
са дадени указания да уточни в какво се състои иска му, с оглед на посоченото 
правно основание. С оглед на дадените указания е депозирана молба с 
вх.№913/04.06.08г. Няма съдебен акт по чл.131 от ГПК. Съобщения до 
ответниците – 8 бр. са изпратени на 06.06.08г. На 18.06.08г. за един от 
ответниците е залепено уведомление по реда на чл.45 от ГПК. На 09.07.08г. са 
залепени уведомления за други двама от ответниците по реда на чл.45 от ГПК. 
По отношение на трима от ответниците е допусната правна помощ. С 
Определение №37/05.11.08г., съобразно изискванията на чл.140 ГПК, съдът се 
е произнесъл по всички предварителни въпроси и по допускане на 
доказателствата. Проведено е открито съдебно заседание на 09.12.08г., в което 
делото е отложено с оглед на нередовно призоваване на един от ответниците. 
По същата причина делото е отложено и при проведеното на 20.01.09г. 
открито съдебно заседание, като са дадени указания на органа по връчване. 
При проведено на 17.02.09г. открито съдебно заседание делото е отложено, с 
оглед допуснатите до разпит свидетели. В проведено на 17.03.09г. открито 
съдебно заседание на делото не е даден ход и производството по делото е 
оставено без движение, като на ищеца са дадени указания да уточни 
изложените в исковата молба обстоятелства. С оглед на дадените указания е 
депозирана молба с вх.№519/23.03.09г. Определение №162/01.06.09г. по 
чл.140 ГПК. При проведено на 30.06.09г. открито съдебно заседание на делото 
не е даден ход и делото е отложено за 08.09.09г., с оглед на направена молба 
от процесуалния представител на един от ответниците. 

 
2. Спрени дела. 

 
          - гр. д. № 223/2008 г. /съдия Полина Амбарева/ - Делото е образувано 
на 22.10.2008 г. по искова молба по чл. 108 от ЗС, постъпила в съда с вх. № 
1629/21.10.2008 г. С резолюция, поставена върху исковата молба, съдът е 
указал изпращане на препис за ответната страна по делото. Липсва акт на 
съда по чл. 131 от ГПК с указания за последиците от неизпращане на 
отговор. С Разпореждане № 34/31.10.2009 г. съдът е оставил исковата молба 
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без движение, след като е констатирал, че същата не отговаря на чл. 127 от 
ГПК, тъй като на посочения от ищеца адрес живее лице с друго име и не може 
да бъде установена пасивната процесуална легитимация на ответника. Даден е 
едноседмичен срок на ищеца за конкретизация на субектите по спорното 
правоотношение. Същото е съобщено на ищеца на 07.11.2008 г., а 
недостатъците са отстранени с молба, постъпила на 10.11.2008 г. С резолюция 
от 17.11.2008 г. съдът отново е оставил без движение, като е указал 
депозирането на нова искова молба срещу надлежния ответник. Такава е 
представена с молба от 01.12.2008 г. С Разпореждане от тази дата, съдът е 
указал изпращане на препис от новата искова молба срещу ответника. 
Ответникът е уведомен на 04.12.2008 г., като в съобщението са указани 
последиците по чл. 131 от ГПК, но отново липсва изричен акт на съда в този 
смисъл. Депозирано е адвокатско пълномощно по образец и отговор на 
исковата молба от 29.12.2008 г. Постановено е Определение № 6/08.01.2009 г. 
по чл. 140 от ГПК. Със същото е направен доклад на делото, съдът е допуснал 
доказателства и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 18.02.2009 
г. Страните са уведомени за 12 и 14.01.2009 г. На 16.02.2009 г. е постъпила 
молба от процесуалния представител на ищеца за пренасрочване на делото за 
друга дата, поради служебна ангажираност по друго дело, с приложени на 
копие от призовка по другото дело. В съдебно заседание, проведено на 
18.02.2009 г., е докладвана молбата и делото е отложено за 01.04.2009 г. На 
тази дата делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК, след като е 
представено извлечение от акт за смърт на ответника. Указан е 6 месечен срок 
на ищеца да посочи правоприемници и адрес за призоваване. Към момента на 
проверката не е изтекъл, дадения от съда срок. 
  - гр. д. № 190/2008 г. /съдия Амбарева/ - Делото е образувано на 
08.09.2008 г. по искова молба по чл. 75 от СК, депозирана с вх. № 
1395/05.09.2008 г. Изпратени са съобщения да РП.Момчилград, дирекция 
„СП” и ответника. В съобщенията са указани последиците от неизпращане 
на писмен отговор, но липсва изричен акт на съда в този смисъл. На 
07.10.2008 г. е депозиран становище от дирекция „СП”. По делото е 
постановено Определение № 196/21.10.2008 г. по чл. 140 от ГПК, с което е 
направен доклад на делото, допуснати са доказателства и делото е насрочено 
за 12.11.2008 г. На 22.10.2008 г. са изпратени съобщения на участниците в 
процеса.С молба, депозирана с вх. № 1718/06.11.2008 г., ответникът е поискал 
спиране на настоящото производство, след като е представил доказателство, 
че по негова молба по чл. 33 от СК е образувано дело пред Окръжен съд-
Кърджали, което се явява преюдициално. В съдебно заседание, проведено на 
12.11.2008 г., съдът е докладвал молбата, изслушани са участниците, след 
което е постановил спиране на производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 4 
от ГПК. Липсват справки за хода на преюдициалното производство.  
  - гр. д. № 49/2008 г. /съдия Йордан Геров/ - Делото е образувано на 
11.02.2008 г. по искова молба по чл. 97 от ГПК и чл. 26 от ЗЗД, депозирана с 
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вх. № 249/08.02.2009 г. Делото е образувано по стария процесуален ред. В 
съдебно заседание от 11.03.2008 г. не е даден ход на делото и е отсрочено за 
15.04.2008 г., след като е констатирано нередовно призоваване на ответника 
по делото. На тази дата също не е даден ход на делото поради служебна 
ангажираност на процесуалния представител на ищеца и нередовно 
призоваване на ответника, за когото е отбелязано, че не е намерен на сочените 
адреси. На 20.05.2008 г. е отложено за 17.06.2008 г. На тази дата ответникът 
отново нередовно е призован, а процесуалния представител е ангажиран във 
ВКС. Делото е насрочено за 02.09.2009 г. По делото е депозирано копие от 
постановление за образуване на досъдебно производство от РП-Момчилград. 
В съдебно заседание от 02.09.2009 г., след изразено становище и представено 
постановлението за образуване на досъдебното производство, съдът е спрял 
производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 и 5 от ГПК. 
/следвало е да бъде спряно на основание, предвидено в ГПК /отм./, тъй 
като е образувано по стария ред/. Липсват данни от извършвани справки 
за хода на прокурорската преписка. 
  - гр. д. № 15/2009 г. /съдия Полина Амбарева /- Делото е образувано 
на 26.01.2009 г. по искова молба по чл. 108 от ЗС, чл. 134, ал. 1 и чл. 537, ал. 2 
от ГПК, депозирана с вх. № 138/23.01.2009 г. Последиците по чл. 131 от ГПК 
са указани в съобщението, изпратено на ответниците на 28.01.2009 г., но 
липсва изричен акт на съда по допустимостта на исковата молба и 
указания за последиците. Писмен отговор е депозиран по делото с вх. № 
297/18.02.2009 г., включително и съдебно удостоверение от Окръжен съд-
Кърджали за образувано въззивно гражданско дело, преюдициално по 
отношение на настоящото. С Определение № 68/09.03.2009 г. съдът е счел, че 
е налице връзка между делата и е спрял производството по делото, на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. Съобщение е изпратено на 10.03.2009 г. 
Липсват данни за извършвани справки за хода на преюдициалното дело. 
  - гр. д. № 73/2008 г. / съдия Полина Амбарева / - Делото е образувано 
на 04.03.2008 г. по облигационен иск, депозиран с вх. № 378/04.03.2008 г. 
Делото е образувано непосредствено след влизане в сила на новия ГПК, 
но на практика се е движило по стария ред. Не е постановен акт по чл. 131 
от ГПК, както и такъв за насрочване на делото в открито съдебно 
заседание. Липсва писмен отговор по исковата молба, като направо е 
проведено съдебно заседание на 02.04.2008 г. Страните са уведомени със 
съобщение стар образец. На 02.04.2008 г. делото е пренасрочено поради 
нередовно призоваване за 16.04.2008 г. На тази дата отново нередовно 
призоваване, като съдът е указал призоваване при условията на чл. 41, ал. 6 от 
ГПК и насрочил за 28.05.2008 г. с вх. № 873/28.05.2008 г. е депозирана молба 
от ответника, че получил късно призовката, с оглед на което моли отлагане за 
друга дата. Делото е отложено за 25.06.2008 г. По делото е депозирана молба 
от ответника за наличието на основания за спиране на производството по 
делото по чл. 182, б. „г” от ГПК /отм./. С протоколно определение от 
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25.06.2008 г. съдът е спрял производството по делото, на основание чл. 182, 
ал. 1, б „г” от ГПК /отм./. Липсват данни за правени справки по хода на 
преюдициалния спор. 
          - гр.д.№397/2005г. / съдия Полина Амбарева / - Делото е образувано на 
23.11.05г. по искова молба с вх.№1317/22.11.05г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 07.12.05г., в което на делото не е даден ход, с оглед на постъпили 
молби от единия ответник и от процесуалния представител на другия ответник 
за отлагане на делото, поради невъзможност да присъстват по здравословни 
причини. При проведено открито съдебно заседание на 18.01.06г. 
производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б.”г” от ГПК 
/отм./ до решаване на гр.д.№18/2006г. по описа на МРС между същите страни. 
От приложените по делото документи не е видно, дали са извършвани 
справки за висящността на преюдициалния спор. В протоколното 
определение за спиране на производството по делото е посочено, че е 
окончателно и не подлежи на обжалване. 

- гр.д.№348/2004г. / съдия Полина Амбарева / - Делото е образувано на 
20.10.04г. по искова молба с вх.№3000/15.10.04г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 24.11.04г., в което на делото  е даден ход, събрани са 
доказателства и производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, 
б.”б” от ГПК /отм./ до решаване на гр.д по описа на МРС между същите 
страни. От приложените по делото документи не е видно, дали са 
извършвани справки за висящността на преюдициалния спор.  

- гр.д.№243/2005г. /съдия Здравко Маринов/ - Делото е образувано на 
21.07.05г. по искова молба с вх.№729/19.07.05г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 16.08.05г., в което на делото не е даден ход, с оглед на постъпила 
молба от ищеца за отлагане на делото, поради невъзможност да присъства по 
здравословни причини, за които е приложено медицинско удостоверение. 
Проведено е открито съдебно заседание на 01.09.05г., в което на делото не е 
даден ход, с оглед на постъпила молба от ищеца за отлагане на делото, поради 
невъзможност да присъства по здравословни причини, за които е приложено 
медицинско удостоверение. При проведено на 26.09.05г. производството по 
делото е оставено без движение, като на ищеца са дадени указания да 
конкретизира петитума на исковата молба. С оглед на дадените указания е 
депозирана молба от ищеца с вх.№1095/03.10.05г. Проведено е открито 
съдебно заседание на 24.11.05г., в което на делото не е даден ход, с оглед на 
постъпила молба от ищеца за отлагане на делото, поради невъзможност да 
присъства по здравословни причини, за които е приложено медицинско 
удостоверение. При проведено открито съдебно заседание на 22.12.05г. 
производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б.”г” от ГПК 
/отм./ до решаване на гр.д.№117/2005г. по описа на МРС между същите 
страни. От приложените по делото документи не е видно, дали са извършвани 
справки за висящността на преюдициалния спор. В протоколното 
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определение за спиране на производството по делото е посочено, че е 
окончателно и не подлежи на обжалване. 
 
       3. Без движение. 
 
 - гр. д. № 152/2009 г. / съдия Полина Амбарева / - Делото е образувано 
на 17.06.2009 г. по искова молба по чл. 99, ал. 1 от СК, депозирана с вх. № 
983/16.06.2009 г. С резолюция върху молбата е указано изпращането на 
препис за ответника от 18.06.2009 г. Липсва изричен акт на съда с указанията 
по чл. 131 от ГПК. Съобщение е изпратено на ответника на 18.06.2009 г., 
върнато в цялост, с отбелязване, че не пребивава на посочения адрес. С 
Разпореждане № 231/26.08.2009 г., съдът, след като е обсъдил, че ответникът е 
призоваван при условията на чл. 47, ал. 1 от ГПК, но не се е явил, за да получи 
книжата, е оставил исковата молба без движение и е указал на ищеца, в 
едноседмичен срок, да представи справка за неговата адресна регистрация. 

 - гр. д. № 159/2009 г. /съдия Йордан Геров/ - Делото е образувано на 
01.07.2009 г. по облигационен иск, депозиран с вх. № 1067/29.06.2009 г. По 
делото липсва съдебен акт по чл. 131 от ГПК, като само в съобщението, 
изпратено на ответника се съдържат указанията за последиците от неподаване 
на писмен отговор. С Разпореждане № 228/18.08.2009 г., съдът, след като е 
обсъдил, че ответникът е призоваван при условията на чл. 47, ал. 1 от ГПК, но 
не се е явил, за да получи книжата, е оставил исковата молба без движение и е 
указал на ищеца, в едноседмичен срок, да представи справка за неговата 
адресна регистрация.С молба, депозирана на 01.09.2009 г., ищецът, на 
основание чл. 63 от ГПК, е поискал удължаване на срока за изпълнение на 
дадените указания. На същата дата съдът е постановил положителна 
резолюция. 

 - гр. д. № 159/2009 г. /съдия Йордан Геров/ - Делото е образувано на 
30.05.2009 г. по искова молба по чл. 99, ал. 1 от СК, депозирана с вх. № 
865/29.05.2009 г. При условията на горните хипотези, съдът е постановил 
Разпореждане № 236/02.09.2009 г., като е оставил исковата молба без 
движение, като е указал ищецът да представи справка за адресна регистрация 
на ответника. Подобно на горните дела липсват актове по чл. 131 от ГПК, а 
ответникът е уведомяван за последиците от неподаване на писмен 
отговор със съобщенията.  

 - гр. д. № 152/2009 г. /съдия Амбарева/- Делото е образувано на 
24.11.2008 г. по искова молба, депозирана с вх. № 1802/21.11.2008 г. С 
Разпореждане № 147/25.11.2009 г., съдът, с оглед проверката по редовността 
на исковата молба, след като констатира, че искът не е насочен към всички 
необходими другари и липсва конкретизация на петитума, оставя без 
движение исковата молба. С разпореждане от 29.01.2009 г. съдът е оставил без 
движение и депозираната нова искова молба, след като констатира, че не е 
посочен адреса на единия от ответниците, не са представени неоходимия брой 
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преписии вписването й. Разпореждането е доведено до знанието на ищеца на 
06.02.2009 г. Поправена искова молба е депозирана на 12.02.20098 г., върху 
която е поставена резолюция с указания за изпращане на преписи от същата за 
ответниците. С Разпореждане № 114/27.04.2009 г., съдът, след като е обсъдил, 
че ответниците са призовавани при условията на чл. 47, ал. 1 от ГПК, но не са 
се явили в двуседмичен срок, за да получат книжата, е оставил исковата молба 
без движение и е указал на ищеца, в едноседмичен срок, да представи справка 
за тяхната адресна регистрация. Разпореждането е съобщено на 08.05.2009 г. 
На 13.05.2009 г. ищецът е поискал издаването на съдебни удостоверения и 
удължаване на срока, на основание чл. 63 от ГПК. С Определение № 
6/15.06.2009 г., съдът, след като е констатирал, че в указания срок не са 
изпълнени указанията за актуална справка за адресни регистрации, е 
прекратил производството по делото и постановил връщане на исковата 
молба. Определението е обжалвано пред Окръжен съд-Кърджали, образувано 
е ч. гр. д. № 235/2009 г. и постановено Определение № 520/05.08.2009 г., с 
което е отменено прекратителното определение и делото е върнато за 
изпълнение на указанията на горната инстанция. Във връзка с тези указания е 
постановено Определение № 217/12.08.2009 г., с което е оставена без 
движение молбата за издаване на исканите удостоверения за представяне на 
доказателство за платена държавна такса. Определението е съобщено на 
ищеца на 19.08.2009 г.. Към настоящия момент са издадени исканите 
удостоверения, които да послужат за други такива, от които да е видна 
адресната регистрация на ответниците. 

- гр. д. № 208/2006 г. /съдия Йордан Геров/ - Делото е образувано на 
16.06.2006 г. по молба по чл. 52, ал. 2 от Закона за защита срещу 
дискриминация, депозирана с вх. № 874/16.06.2006 г. По делото са проведени 
съдебни заседания на 04.07.2006 г., 19.09.2006 г. и 07.11.2006 г., като на 
последната дата съдът е спрял производството по делото на основание чл. 182, 
ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. С протоколно определение от 04.07.2006 г. съдът е 
отказал да уважи молбата на Комисията за защита от дискриминация да бъде 
конституирана като трето лице-помагач. Определението е обжалвано пред 
Окръжен съд-Кърджали, който, с определение от 15.08.2006 г. по гр. д. № 
258/2006 г., е оставил в сила обжалваното. С молба, вх. № 1113/07.07.2009 г., 
ищецът е поискал възобновяване на делото, тъй като преюдициалното е 
приключило. Делото е насрочено за 29.09.2009 г. 
 
       4. Приключени дела.  
 

- гр. д. № 201/2008 г. – Делото е образувано на 19.09.2008 г. по искова 
молба по Кодекса на труда, постъпила в съда на 18.09.2008 г. Получено 
съобщение за отговор по исковата молба от 24.09.2008 г. Писмен отговор е 
постъпил по делото на 22.10.2008 г. Няма резолюция по насрочване. Доклад-
разпореждане по чл. 312, ал. 2 и чл. 313 от ГПК и делото е насрочено за 
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11.11.2008 г. В първото открито съдебно заседание делото е отложено по 
доказателствата и насрочено за 04.12.2008 г. В съдебно заседание, проведено 
на 04.12.2008 г., е даден ход по същество. Съдебно решение е постановено на 
17.12.2008 г. 

 - гр. д. № 226/2008 г. – Делото е образувано на 24.08.2008 г. по искова 
молба, постъпила в съда на 23.08.2008 г. Постановено разпореждане по чл. 140 
от ГПК от 11.12.2008 г., с което делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 20.01.2009 г. На 20.01.2009 г. е даден ход по същество. 
Постановено съдебно решение на19.02.2009 г. 

 - ч. гр. д. № 12/2009 г. – Делото е образувано на 15.01.2009 г. по 
Заявление по чл. 417 от ГПК, постъпила на 14.01.2009 г. Разпореждане от 
19.01.2009 г. Заповед за изпълнение с дата 16.01.2009 г. /разминаване в 
датите/. Издаден изпълнителен лист, като не може да се установи с каква 
датата е. Направено е отбелязване, че е издаден изпълнителен лист, както и 
сумата за която е издаден. 
          - гр. д. № 23/2008 г. – Делото е образувано на 04.02.2008 г. по искова 
молба, постъпила на 03.02.2008 г. Постановено разпореждане по чл. 140 от 
16.03.2009 г., с което делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
14.04.2009 г. На тази дата е даден ход на делото по същество. Постановено 
съдебно решение на 14.04.2009 г. Чл. 19, ал. 1 и чл. 14 от ЗГР и чл. 542 от ГПК 
 
       5. Прекратени дела.  
 
      - гр.д.№18/2009г. /съдия Полина Амбарева/ - Делото е образувано на 
28.01.09г. по постъпили с вх.№3/26.01.09г. от РПУ гр. Кирково молба и 
декларация от Закона за защита срещу домашното насилие. С разпореждане от 
28.01.09г. е разпоредено да се съобщи на ответника задължението му за 
представяне на доказателства. Делото е насрочено за 25.02.09г., за което 
страните са уведомени със съобщения от 28.01.09г. получени съответно на 
03.02.09г. и 09.02.09г. Проведено е открито съдебно заседание на 25.02.09г., в 
което производството по делото е прекратено на основание чл.232 от ГПК, с 
оглед на искането на ищеца за прекратяване на делото.  

- гр.д.№125/2009г. / съдия Полина Амбарева/ - Делото е образувано на 
11.05.09г. по постъпили с вх.№7/11.05.09г. от РПУ гр. Кърджали молба на 
основание чл.8 от Закона за защита срещу домашното насилие. С 
разпореждане от 21.05.09г. е разпоредено да се съобщи на ответника 
задължението му за представяне на доказателства. Делото е насрочено за 
03.06.09г., за което страните са уведомени със съобщения от 12.05.09г. 
получени на 19.05.09г. С вх.№796/18.05.09г. е постъпила молба от 
молителката за прекратяване на производството по делото, поради постигнато 
извънсъдебно споразумение с ответника. Проведено е открито съдебно 
заседание на 03.06.09г., в което производството по делото е прекратено на 
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основание чл.232 от ГПК, с оглед на искането на молителката. Страните са 
уведомени със съобщения от 04.06.09г. на 14.07.09г.   

- гр.д.№103/2009г. / съдия Полина Амбарева/ - Делото е образувано на 
16.04.09г. по постъпила с вх.№5/16.04.09г. чрез  РПУ гр. Джебел молба на 
основание чл.8 от Закона за защита срещу домашното насилие. С 
разпореждане от 16.04.09г. е разпоредено да се съобщи на ответника 
задължението му за представяне на доказателства. Делото е насрочено за 
14.03.09г. По делото е приложено единствено съобщение от 21.04.09г. до 
молителката, което е получено на 29.04.09г. от нейния съпруг – ответник 
по делото. Проведено е открито съдебно заседание на 14.05.09г., в което ход 
на делото не е даден, след като е констатирано нередовното призоваване на 
страните. Проведено е открито съдебно заседание на 11.06.09г., в което ход на 
делото не е даден, след като е констатирано нередовното призоваване на 
ответника. Проведено е открито съдебно заседание на 02.07.09г., в което 
производството по делото е прекратено на основание чл.232 от ГПК, с оглед 
на изявлението на молителката, че оттегля молбата си. 

-  гр.д.№22/2009г. / съдия Полина Амбарева/ - Делото е образувано на 
03.02.09г. по постъпила с вх.№191/03.02.09г. искова молба. С ръкописна 
резолюция от 03.02.09г. е разпоредено изпращане на препис от исковата молба 
на ответника. Съобщение до ответника от 03.02.09г. е върнато в цялост с 
отбелязване, че лицето е в чужбина. На 09.02.09г. е залепено уведомление по 
реда на чл.47 от ГПК. С разпореждане №59/24.02.09г. производството по 
делото е оставено без движение, като на ищеца са дадени указания да 
представи справка за адресната регистрация на ответника. С оглед на дадените 
указания е депозирана молба с вх.№381/04.03.09г. С разпореждане 
№67/09.03.09г. на ответника е назначен особен представител. С 
вх.№518/23.03.09г. е депозирано възражение от процесуалния представител на 
ответника. Постановено е разпореждане №82/26.03.09г. на основание чл. 312 
от ГПК. Проведено е открито съдебно заседание на 09.04.09г. съдът е одобрил 
постигнатата между страните спогодба и е прекратил производството по 
делото. С разпореждане №164/03.06.09г. е разпоредено издаването на 
изпълнителен лист.  
        - гр.д.№76/2009г. /съдия Йордан Геров/ - Делото е образувано на 
19.03.09г. по искова молба с вх.№497/18.03.09г. искова молба. Няма 
определение по чл.131 от ГПК. Със съобщение от 19.03.09г., получено на 
24.03.09г. на ответника е връчен препис от исковата молба. Определение 
№128/30.04.09г. – чл.140 ГПК. Страните са уведомени със съобщения от 
07.05.09г. съответно на 13.05.09г. и на 11.05.09г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 26.05.09г., в което на делото е даден ход по същество. С 
вх.№04.06.09г. е постъпила молба от ищеца, който на основание чл.233 от 
ГПК се е отказал от предявения иск. С определение №9/05.06.09г. с оглед на 
постъпилата молба от ищеца производството по делото е прекратено.  
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6. Обжалвани и неприключили дела. 
 

         - гр. д. № 96/2008 г. е образувано на 02.04.2008 г. по искова молба, 
постъпила на 01.04.2008 г.  Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
10.06.2008 г. Съдебното заседание е отложено по доказателствата за 
10.07.2008 г. Постановено съдебно решение на 10.07.2008 г. Съобщенията за 
решението са изготвени на 11.07.2008 г. и получени на 15.07.2008 г. Срещу 
решението е подадена въззивна жалба на 29.07.2008 г., като делото е 
изпратено на окръжния съд на 08.09.2008 г. 
          - ч. гр. д. № 107/2009 г. е образувано по Заявление по чл. 410 от ГПК, 
постъпило на 17.04.2009 г. На 22.04.2009 г. е издадена заповед за изпълнение. 
Издаден и получен изпълнителен лист на 15.07.2009 г. Постъпила жалба от 
08.06.2009 г. Изпратено на окръжния съд на 21.07.2009 г. Постановено 
определение от 11.08.2009 г. на окръжния съд. 
 

7. Дела, минали през въззивно обжалване. 
 
  - гр. д. № 146/2008 г. /съдия Полина Амбарева/ - Делото е образувано 
на 02.07.2008 г. по облигационен иск, депозиран с вх. № 1000/23.06.2008 г. 
Съобщение до ответника, получено на 09.07.2008 г., с което са дадени 
указанията по чл. 131 от ГПК. Липсва изричен съдебен акт на съда в този 
смисъл. По делото е депозиран отговор с вх. № 1186/28.07.2008 г. 
Постановено Разпореждане № 72/29.07.2009 г. по чл. 140 от ГПК, с което е 
направен проект за доклад на делото, допуснати доказателства, приканва към 
спогодба и насрочва в открито съдебно заседание за 19.08.2008 г. На тази 
дата не е даден ход на делото, след като е представена служебна бележка от 
адвоката на ищеца, че ползва част от годишния си отпуск и същото е 
насрочено за 22.10.2008 г. В съдебно заседание от 22.10.2008 г. е разпитано 
вещо лице, уважено искане на ищеца, направено още с исковата молба, за 
представяне на оригиналите на ведомости за изплатени заплати и насрочва 
делото за 17.11.2008 г., като на тази дата е даден ход по същество. По делото 
е постановено Решение № 141/28.11.2008 г., с което са отхвърлени 
предявените искове. С Разпореждане от 19.12.2008 г., положено върху 
въззивна жалба срещу решението от 28.11.2008 г., Районен съд-Момчилград 
е върнал същата като просрочена. Разпореждането е обжалвано пред 
Окръжен съд-Кърджали, който я е оставил без уважение с Определение № 
158/27.02.2009 г. по в. ч. гр. д. № 54/2009 г. С Определение № 364/01.07.2009 
г., постановено по ч. гр. д. № 319/2009 г., ВКС е потвърдил определението на 
Окръжен съд-Кърджали. 
  - гр. д. № 289/2008 г. /съдия Полина Амбарева/- Делото е образувано 
на 30.12.2008 г. по молба по чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ, депозирана с вх. № 
2024/29.12.2008 г. Ответникът Община Кирково е уведомена по чл. 131 от 
ГПК на 13.01.2009 г. С Определение № 5/26.02.2009 г. съдът е прекратил 
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производството по делото, след като е констатирал, че искът е недопустим 
поради липса на годен обект на право на собственост и липса на правен 
интерес от неговата защита, тъй като предхождащата процедура не е 
осъществена по възстановяване на собствеността-чл. 11 и13 от ЗСПЗЗ. 
Определението е обжалвано и е постановено Определение № 242/09.04.2009 г. 
на Окръжен съд-Кърджали по ч. гр. д. № 104/2009 г., с което е оставена без 
уважение частната жалба. 

 - гр. д. № 18/2008 г. /съдия Полина Амбарева/ - Делото е образувано 
на 09.01.2008 г. по искова молба по чл. 108 от ЗС, депозирана с вх. № 
32/08.01.2008 г. Делото е образувано по реда на ГПК /отм./. Проведени са три 
съдебни заседания-13.02.2008 г., 26.03.2008 г. и 16.04.2008 г. На 16.04.2008 г. е 
даден ход по същество. Постановено е Решение № 57/19.05.2008 г. Делото е 
потвърдено от Окръжен съд-Кърджали с Решение № 225/30.12.2008 г. по в. гр. 
д. № 194/2008 г.С Определение № 739/04.08.2009 г., постановено по гр. д. № 
351/2009 г., ВКС е отказал да допусне касационно обжалване на решението, 
постановено от Окръжен съд-Кърджали. 
 

8. Заповедни производства. 
 

- ч. гр. д. № 148/2009 г. /съдия Йордан Геров/ - Делото е образувано на 
15.06.2009 г. по Заявление по чл. 410 от ГПК, депозирано с вх. № 
970/12.06.2009 г. Издадена е Заповед № 55/15.06.2009 г. за изпълнение на 
парично задължение по чл. 410 от ГПК. Заповедта е съобщена на ответника на 
15.06.2009 г. Постановено Разпореждане № 55/30.07.2009 г. за издаване на 
изпълнителен лист. На гърба на заповедта, с мокър печат, е отбелязано 
издаването на изпълнителен лист, срещу кого е издаден и сумата, за която е 
издаден. На гърба на разпореждането е отбелязано получаването на 
изпълнителния лист. 

- ч. гр. д. № 193/2009 г. /съдия Полина Амбарева/- Делото е 
образувано на 23.07.2009 г. по Заявление по чл. 417 от ГПК на „Ю.” АД, 
депозирано с вх. № 1210/23.07.2009 г. Приложено е извлечение от 
счетоводните книги, върху което е отразено издаването на изпълнителен лист 
и сумата, за която  издаден. Постановени са Заповед № 89/23.07.2009 г. по чл. 
417 от ГПК и Разпореждане № 89/23.07.2009 г. за издаване на изпълнителен 
лист. На 13.08.2009 г. банката е уведомена за издадената заповед. Оригиналът 
на изпълнителния лист е по делото. 

 - ч. гр. д. № 145/2009 г. /съдия Йордан Геров/ - Делото е образувано на 
04.06.2009 г. по Заявление по 417 от ГПК от „О.” АД, депозирано с вх. № 
911/03.06.2009 г. Приложено е извлечение от счетоводните книги, върху което 
е отразено издаването на изпълнителен лист и сумата, за която е издаден. 
Постановена е Заповед № 52/04.06.2009 г. за изпълнение на парично 
задължение и разпореждане от 04.06.2009 г. за издаване на изпълнителен лист. 
Отразено е получаването на издадения изпълнителен лист. 
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 - ч. гр. д. № 176/2009 г. – Делото е образувано на 13.07.2009 г. по 
Заявление по чл. 410 от ГПК, депозирано на 10.07.2009 г. Издадена заповед за 
изпълнение от 13.07.2009 г. и изпълнителен лист от същата дата. Изпратена и 
получена заповед за изпълнение на 20.07.2009 г. В срока за възражение е 
постъпила молба, в която длъжника иска да се приложат като доказателства 
фактури за извършени плащания. Следва да се обсъди въпросът, дали 
постъпила молба представлява възражение. Съобщения до 
жалбоподателя не са изпратени да предяви иска си по чл. 415 от ГПК. 
Заповедта за изпълнение и изпълнителния лист не са обезсилени. 
Същевременно върху изпълнителния лист има бележка с отбелязване : 
„да не се дава изпълнителния лист - има фактури за внесените суми”. 
          - ч.гр.д.№195/2009г. / съдия Полина Амбарева/ - Делото е образувано 
на 23.07.09г. по Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417, т.2 
от ГПК с вх.№1208/23.07.09г. – извлечение от кредитна сметка. Издадена е 
заповед №91/23.07.09г. за изпълнение на парично задължение въз основа на 
документ чл.417 от ГПК. Постановено е разпореждане №91/23.07.09г. за 
издаването на изпълнителен лист. Направено е единствено отбелязване върху 
издадената заповед за изпълнение и документа, послужил като основание за 
нейното издаване за издадения изпълнителен лист, включително и относно 
сумата, за която е издаден.  
         -  ч.гр.д.№163/2009г. / съдия Полина Амбарева/ - Делото е образувано 
на 03.07.09г. по Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от 
ГПК с вх.№1087/02.07.09г. Издадена е заповед №63/06.07.09г. за изпълнение 
на парично задължение по чл.410 от ГПК. Длъжникът е уведомен на 31.07.09г. 
със съобщение от 15.07.09г. С разпореждане №229/18.08.09г. е разпоредено 
издаването на изпълнителен лист. Издаден е изпълнителен лист на 18.08.09г.  
 
        9. Обезпечителни производства 
 
         - ч. гр. д. № 156/2008 г. /съдия Полина Амбарева/ - Делото е 
образувано на 14.07.2008 г. по молба по чл. 390 от ГПК за обезпечаване на 
бъдещ иск, депозирана с вх. № 1134/14.07.2008 г. С молбата е поискана 
възбрана на недвижим имот, индивидуализиран в същата. Постановено е 
Определение № 42/14.07.2008 г., с което е допусната исканата възбрана, като е 
указано на молителя да представи доказателство, в едномесечен срок, за 
предявяване на иска. С определение № 112/23.09.2009 г., съдът, след като е 
констатирал, че не е представено доказателство за предявяване на бъдещия 
иск, е отменил наложеното обезпечение.  
 

10. Съдебни поръчки по граждански дела. 
 

- ч. гр. д.№ 21/2009 г. /съдия Йордан Геров/ - Делото е образувано на 
27.01.2009 г. по писмо на Министерството на правосъдието, депозирано с вх. 
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№ 148/26.01.2009 г., за връчване на съдебни книжа с превод. В съдебно 
заседание от 27.02.2009 г., съдът, след като е докладвал писмо от кметството 
на с. Търновци, с което е информиран съда, че в кметството на с. Търновци 
няма лице с упоменатите имена, е прекратил производството по делото. С 
писмо от същата дата е изпратен пакет на изпълнението. 

 - ч. гр. д.№ 58/2009 г. /съдия Йордан Геров/ - Делото е образувано на 
10.03.2009 г. по писмо на Министерството на правосъдието, депозирано с вх. 
№ 425/10.03.2009 г., за връчване на съдебни книжа с превод. В съдебна 
заседание, проведено на 10.04.2009 г., съдът е разпоредил кмета на с. 
Соколино да представи писмени обяснения относно причините, поради които 
не е връчено съобщение на лицето, не дал ход на делото и го е насрочил за 
08.05.2009 г. На 08.05.2009 г. е даден ход на съдебната поръчка, 
процесуалният представител на лицето, заявява, че получава съдебните книжа 
с превод на български език, за което се подписва. След като съдът е 
констатирал, че съдебната поръчка е изпълнена, е прекратил производството и 
върнал пакета на изпълнението. 
         - ч.гр.д.№84/2009г. /съдия Йордан Геров/ - Делото е образувано на 
30.03.09г. по постъпила с вх.№543/26.03.09г. от Министерство на 
правосъдието съдебна поръчка на основание Конвенцията за връчване в 
чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски 
дела /обн. ДВ бр.65 от 08.08.2000 г./. Проведено е открито съдебно заседание 
на 21.04.09г., в което на делото не е даден ход, с оглед на нередовното 
призоваване. С писмо от 27.04.09г. на МРС са поискани обяснения от органа 
по връчване, за причините за невръчване на призовката. Проведено е открито 
съдебно заседание на 30.04.09г., в което на делото е даден ход и на лицето са 
връчени лично съдебните книжа. С писмо от 07.05.09г. МРС е изпратил на 
министерство на правосъдието пакета на изпълнението на съдебната поръчка.   
           - ч.гр.д.№113/2009г. /съдия Полина Амбарева/ - Делото е образувано 
на 24.04.09г. по постъпила с вх. № 697/24.04.09г. от Министерство на 
правосъдието съдебна поръчка на основание Конвенцията за връчване в 
чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски 
дела /обн. ДВ бр.65 от 08.08.2000 г./. Проведено е открито съдебно заседание 
на 15.05.09г., в което на делото не е даден ход, с оглед на нередовното 
призоваване и производството по делото е прекратено. С писмо от 16.05.09г. 
МРС е изпратил на министерство на правосъдието пакета на изпълнението на 
съдебната поръчка.   
 

11. Производства по чл.73, ал.2 от Семейния кодекс /отм. /. 
 

        По постъпилите молби с правно основание  чл.73, ал.2 от СК  не се 
образуват дела. Молбите са по образец и се съхраняват в папка 
“Удостоверения за детски влог 2009г.”. Не се завеждат в регистратурата 
/нямат входящ или пореден номер, нито дата на постъпване/. Върху част от 
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молбите са поставени ръкописни резолюции “Да” без посочена дата и данни за 
лицето, извършило отбелязването. Върху по-голямата част от молбите няма 
никакви отбелязвания. В част от молбите са посочени приложения, които не са 
приложени в папката. Към по-голямата част от молбите не са приложени 
никакви доказателства. Издавани са удостоверения от МРС, за това че на 
основание чл.73, ал.2 от СК на молителите се разрешава да изтеглят 
определена сума от влога на детето. Не става ясно как съдията-докладчик е 
установил, че е налице нужда или очевидна полза от извършването на 
съответните сделки, съобразно изискванията на чл.73, ал.2 от Семейния 
кодекс, след като по почти всички постъпили молби не са представени 
дори копия от удостоверения за раждане. 
 

От извършената проверка могат да бъдат направени следните 
изводи:  

 
І. Проблеми по приложението на ГПК в сила от 01.03.2008г. 

 
 Недостатъчно познаване на разпоредбите на VІ „Съобщения и 

призовки” на ГПК от длъжностните лица по връчването на съдебни книжа и 
призовки. 

 Липсва акт на съда по чл. 131 от ГПК с указания за последиците от 
неизпращане на отговор на исковата молба. 
 

ІІ. Констатирани са следните пропуски при образуването, 
движението и приключването на гражданските дела:  

 Страниците на някои дела не са номерирани, като могат да бъдат 
посочени например: гр.д.№266/2008г., гр.д.№126/2009г., гр.д.№200/2008г., 
гр.д.№134/2009г., гр.д.№122/2008г.; 

 Констатирани са неподписани протоколи за проведени открити 
съдебни заседания / гр.д. №200/2008г/. 

 Констатирано е, че на много места в опис книгите, текст е заличаван 
с коректор и изписвано ново съдържание. 

 По почти всички дела, спрени поради наличието на преюдициален 
спор, липсват данни за това, дали са извършвани справки за хода на 
преюдициалното производство. 

 По дела спрени на основание чл.182, ал.1, б. „г” от ГПК / 
гр.д.№397/2005г., гр.д.№243/2005г./ в протоколните определения за спиране 
на производството по делото е посочено, че те са окончателни и не подлежат 
на обжалване - нарушения на чл.185 от ГПК /отм./. 

  По постъпилите молби с правно основание  чл.73, ал.2 от СК  не се 
образуват граждански дела.  
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  В Районен съд – Момчилград не е издадена заповед, която да 
определя дежурствата на съдиите. 

 
IIІ. Констатирани са следните добри резултати в работата на 

Районен съд гр. Момчилград: 
 Следва да се отбележи, че в Районен съд гр.Момчилград работят 

само двама съдии при щат от трима съдии, без да са обособени отделни 
граждански и наказателни състави.  

 74% от гражданските дела са образувани и приключили с постановен 
съдебен акт в тримесечен срок.  

 Констатира се бързо образуване, насрочване и приключване на делата. 
Случаите, в които има забавяне, са изолирани, като причините за това са 
предимно от обективен характер, дължащи се или на нередовно призоваване 
на страните или на спецификата в предмета на споровете.  

 Постъпилите молби по висящите дела се администрират 
своевременно. 

  Съдебните актове се постановят в сроковете по чл. 235, ал.5 от ГПК 
и чл.190 от ГПК/ отм./. 

 Съдебните актове се изпращат своевременно до техните адресати – в 
деня на постановяването им и извеждането им в Служба „Деловодство”. 

 Заповедните  производства  са образувани в деня на постъпването на 
заявлението по чл.410 и чл.417от ГПК. Проверените граждански дела, 
разглеждани по реда на Глава тридесет и седма „Заповедно производство” от 
ГПК, са образувани, разгледани и приключили в рамките на 
законоустановените срокове. 

 Съдебните поръчки са изпълнявани бързо и своевременно. 
 

                На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава 
следните ПРЕПОРЪКИ на административния ръководител на Районен съд 
гр.Момчилград: 

1. Административният ръководител на Районен съд 
гр.Момчилград да предприеме необходимите действия за подобряване на 
работата на служба „Деловодство”, чрез предприемане на подходящи 
мерки за осигуряване на правилното администриране на книжата, 
съобщенията и жалбите, съобразно изискванията на Глава петнадесета 
„Подреждане и съхранение на делата” от  Правилника за 
администрацията в районните, окръжните, административните, военните 
и апелативните съдилища. 

2. Административният ръководител на Районен съд 
гр.Момчилград да предприеме подходящи мерки за осигуряване на 
регулярното извършване на справки за хода на преюдициалното дело, в 
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случаите на спрени производства по дела, поради наличието на 
преюдициален спор. 

3. Административният ръководител на Районен съд 
гр.Момчилград, на основание чл.80, ал.1, т.9 във вр. с чл.79, ал.2, т.1 от 
ЗСВ да упражни правомощията си за свикване на Общо събрание на 
съдиите за анализиране и обобщаване на практиката по издаване на 
разрешение на основание чл.73, ал.2 от Семейния кодекс.  

4. Административният ръководител на Районен съд 
гр.Момчилград  да упражни правомощията си по чл.80, ал.1, т.9 от ЗСВ 
по свикване на Общо събрание на съда и да сведе до знанието му 
констатациите по настоящия акт. 

 
                В едномесечен срок от получаване на настоящия акт, 
административният ръководител на Районен съд гр.Момчилград да 
предприеме мерки за изпълнение на дадените препоръки, за които следва да 
уведоми Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
 

     На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ препис от акта да се изпрати на 
административния ръководител на Районен съд гр.Момчилград – съдия 
Йордан Геров, на председателя на Окръжен съд гр.Кърджали и на Висшия 
съдебен съвет. 

 
 

 
     ИНСПЕКТОР: 
        /Н. СТОЕВА/ 


