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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

            
 

 

 
 
                    

АКТ 
ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 
ІІІ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

 
                                       90състав 

 
  На основание заповед № 89/3. 04. 2009г. на Главния инспектор при 
Инспектората към Висшия съдебен съвет и съобразно приетия План за 
провеждане на комплексна планова проверка от ИВСС на съдилищата, 
прокуратурите и следствените служби за 2009 г. в СРС, ІІІ гражданско 
отделение бе извършена комплексна проверка със задача да се провери 
образуването, движението и приключването на гражданските дела за периода  
01.01.2008 г. - 30.03.2009 г., по състави. 

Проверката беше извършена през м.април 2009г. от инспектор 
МИЛКА ВАРНОВА- ИТОВА и експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ДИАНА 
ИВАНОВА. 

Обхват на проверката-  от 1. 01. 2008г. до 30. 03. 2009г. 
В рамките на комплексната проверка бяха проверени делата на 90 състав с 
титуляр – съдия Цветелина Кържева- Тенева. Бяха изискани следните 
справки относно работата на 90 състав: 
 1.Справка за броя съдебни заседания и брой насрочени дела по месеци 
за 2008г.; 
 2.Справка за актовете, постановени след едномесечния срок; 
 3.Справка за образуваните дела по чл. 82, 86 от СК и по раздел ІІ от 
ЗЗДН; 
 4. Справка за спрените дела; 
 5.Справка за висящи, неприключили към 30. 01. 2009г. гр. д., 
образувани до 1. 01. 2008г.; 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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 6. Справка за образуваните заповедни производства; 
 7. Справка за делата по чл. 73 от СК; 

Настоящият Акт съдържа резултатите от проверката само на този 
състав. Относно резултатите от проверката на другите състави на СРС, ІІІ 
гражданско отделение Инспекторатът към ВСС ще се произнесе отделно. 

 
 

І. КОНСТАТАЦИИ: 
 

Гражданските дела на 90 състав през проверявания период януари 2008 
г. – април 2009 г. са разглеждани предимно от районен съдия Цветелина 
Кържева- Тенева.  

Съдия Цветелина Кържева- Тенева разглежда предимно дела по 
Семейния кодекс, Закона за защита срещу домашното насилие, Закона за 
закрила на детето, Закона за гражданската регистрация, ГПК и др. От месец 
февруари 2009г. разглежда и заявления за издаване на заповеди за изпълнение 
по чл. 410,ал.1,т.1 от ГПК, във връзка със Закона за енергетиката, със 
заявител „Топлофикация София” ЕАД, за консумирана и незаплатена 
топлинна енергия и със заявител ЧЕЗ Електро България АД – за консумирана 
и незаплатена електроенергия.  

                             
 Натовареността на състава за 2008г. е следната: 
 За 2008г съдебните заседания са проведени в общо 112 дни. Съставът е 

имал заседателни дни през всички месеци на годината, без прекъсване по 
време на съдебната ваканция. Следователно средно на месец съдията е имал 
по 9 заседателни дни. Натоварването през различните месеци е равномерно. 
По- голямо е било през месеците октомври, ноември и декември, когато е 
имало  съответно 13, 15 и 11 заседателни дни.  През 2008г. са разгледани 931 
броя дела. От тях 368 дела са приключили с решения, а 33 броя дела са 
приключили с определения. Останалите 530 дела не са приключили до 31. 12. 
2008г. Средно на заседателен ден съдия Кържева- Тенева е гледала по 8-9 
дела. По- голям е броят на делата през 15 заседателни дни, когато съдията е 
гледала на ден по 16 до 23 дела, а през 45 заседателни дни съдията е гледала 
на ден по- малко от 5 дела. Следва да се има предвид, че голяма част от 
делата са с правно основание чл. 99, чл.100 от СК, чл. 82 и чл.86 от СК и 
чл.73 от СК. 
  

При проверката беше установено следното: 
 



 3

І.ПО ДЕЛА С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 82, 86, СК И ПО 
РАДЗЕЛ ІІ ОТ ЗЗДН БЕШЕ КОНСТАТИРАНО СЛЕДНОТО: 

 
І.1.ДЕЛА ПО РАЗДЕЛ ІІ ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ 

ДОМАШНО НАСИЛИЕ 
Според справка за образуваните дела по чл. 82, 86 от СК и по раздел ІІ 

от ЗЗДН в периода от 1. 01. 2008г. до м. април 2009г. на 90 състав са 
разпределени  общо 50 броя дела по ЗЗДН. От тях в рамките на проверката 
бяха прегледани 14 бр. дела. 

По прегледаните при настоящата проверка гр. д. №4188/08г., гр. д. 
№3696/08г., гр. д. №3638/08г., гр. д. №2337/08г., гр. д. №1950/08г., гр. д. 
№1337/08г., гр. д. №759/08г., водени по ЗЗДН съдът е спазвал местната 
подсъдност, посочена в чл. 7 от закона. 

Разгледаните дела са започвали по молба на пострадалото лице- чл. 8, 
ал.1, т.1 от ЗЗДН.  

Съдът е насрочвал делата в 30- дневния срок по чл. 12 от ЗЗДН като 
заедно с призовката и преписа от молбата е съобщавал на ответника 
задължението му за предоставяне на доказателства. 

Спазвана е разпоредбата на чл. 146, ГПК- в открито съдебно заседание 
съдът е докладвал молбата и възражението срещу нея, когато такова е 
постъпило преди съдебното заседание, отделял е спорното от безспорното и е 
посочвал как се разпределя доказателствената тежест за подлежащите на 
доказване факти, указвал е на страните кои твърдяни от тях факти се нуждаят 
от доказателства.Съгласно чл. 145, ал.3 докладът е отразяван в протокола.  

В случаите когато е поискана незабавна защита, съдът е издавал 
съответната заповед при спазване на срока от 24 часа, предвиден в чл. 18 от 
ЗЗДН. Когато молбата е подадена от непълнолетен съдът е уведомявал 
дирекция „Социално подпомагане „ и е изисквал участието на техен 
представител или представяне на доклад по Закона за закрила на детето.  

Налаганите мерки за защита са съобразени с видовете мерки, посочени 
в чл.5 от ЗЗДН. 

 
При извършената проверка бяха констатирани следните 

нарушения: 
 І.1.1.непрецизно приложение на чл. 100, ГПК(отм)  и чл.129, 

ГПК: 
Съгласно §1 от Заключителни разпоредби на ЗЗДН за неуредените в 

него въпроси се прилагат съответно разпоредбите на ГПК. 
При проверката се установи, че от общо 50 бр. дела, 21броя да 

прекратени в закрито заседание поради това, че страната не е отстранила 
нередовностите в молбата по чл.9, ал.1 от ЗЗДН в дадения от съда седмичен 
срок. В по- голямата си част указанията на съда за отстраняване на 
нередовности на съответната молба по чл. 9, ал.1 от ЗЗДН не кореспондират с 
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твърдения и исканията на страните и не са съобразени както с представените 
от тях доказателства, така и с изискванията на закона.  

І.1.1.1.Непрецизно е приложен чл. 100, ГПК(отм) по гр. д. 
№494/08г. Става дума за следното: на 8 декември 2007г. А. Г., на 65г., 
живуща в гр. София се обадила в 01 РПУ се оплакала, че синът й К.Б., живущ 
на същия адрес „се е надишал с лепило”, изсипал върху главата й чаша вино и 
отправял към нея заплахи и закани за убийство. Твърдяла, че синът й обърнал 
масата, счупил часовник, изхвърлил й мобилния телефон. Тя страда от раково 
заболяване, провежда химиотерапия, има и белодробно заболяване, което 
затруднява дишането й и в резултат на заплахите и агресивното поведение на 
своя син се уплашила.Твърди, че това не е първия случай на подобно 
отношение, а той упражнявал върху нея физически и психически тормоз 
постоянно.малко след получаване на сигнала домът й бил посетен от полицаи 
от 01 РПУ. В докладна записка от 8. 12. 2007г. те записали, че са получили 
сигнал за домашно насилие и  при посещението в дома на молителката 
констатирали, че синът й силно ухаел на лепило и бил неадекватен. 
Настроението му варирало от буйство до веселост.към докладната записка е 
приложена молба от А. Г. с искане за съдействие срещу ежедневния 
психически и физически тормоз на сина й, както и обяснение за конкретния 
инцидент. Същият ден на осн. чл. 63, ал.1,т.1 от Закона за МВР полицейският 
орган задържал К.Б. за 24 часа за домашно насилие. Срещу Б. е съставен и 
предупредителен протокол, взети са обяснения.На 23 януари 2008г. А. Г. 
попълнила формуляр на молба за незабавна защита по чл. 8, ал.1, вр. с чл. 10, 
ал.3  и чл. 18 , ал.1 от ЗЗДН до СРС чрез Началника на 01 РПУ. Попълнила и 
образец на декларация по чл. 9 от същия закон. На 25 януари 2008г. 
началника на 01 РПУ изпратил цялата преписка с приложените към нея 
молби, декларации, обяснения, заповед за задържане, протокол за 
предупреждение, разписки, 2 бр. докладни записки и др.документи на СРС по 
компетентност. 

На 7. 02. 2008г. съдия Кържева- Тенева постановила разпореждане, с 
което оставила без движение молбата на А. Г. и й указала „в седмодневен 
срок в писмена молба до съда с препис за ответника, да уточни на коя дата 
при подаването на молбата си в 01 РПУ е извършено твърдяното от нея 
домашно насилие от сина й К.Б., в колко часа и по кое време на деня, в какво 
се изразява конкретното домашно насилие, къде е извършено, при каква 
обстановка, какви средства е използвал ответника, присъствали ли са други 
лица. Да посочи адрес на ответника и по възможност неговото ЕГН.” 

Молителката не изпълнила указанията на съда в дадения на срок и с 
определение от 11 март 2008г. съдия Кържева- Тенева прекратила 
производството и осъдила молителката А. Г. да заплати държавна такса по 
делото в размер на 80 лв. 

В чл. 9 от ЗЗДН законът не изисква молителят да сочи ЕГН на 
ответника. Отделно от това трите имена, адреса и единния граждански номер 
на извършителя на домашното насилие се съдържат в докладна записка на 
полицейски инспектор Д. Благоева от 25. 01. 2008г., докладна записка на 
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полицай Юлиан Стоилков от 8. 12. 2007г., молба на А. Г. от 8. 12. 2007г., , 
обяснение на А. Г. от 8. 12. 2007г.,заповед за задържане на лице за домашно 
насилие от 8. 12. 2007г., разписка, че Б. е получил екземпляр от заповедта за 
задържане от 9. 12. 2007г., протокол за личен обиск на лице от 8. 12. 2007г., 
разписка, че Б. е получил екземпляр от протокола, протокол за 
предупреждение от 9. 12. 2007г., обяснение на К. Б. от 9. 12. 2007г., молба на 
А. Г. от 23. 01. 2008г. и декларация по чл. 9, ал.3 от същата дата, които са 
приложени към писмото на началника на 01РПУ, с което се изпраща молбата 
за защита срещу домашно насилие, подадена от А. Г. Горепосочените 
документи съдържат и достатъчно подробно описание на случилото се на 8. 
12. 2007г. и дори беглия поглед върху тях позволява лесно да се намерят 
отговорите на въпросите, поставени от съдията в указанията за отстраняване 
на недостатъци на молбата за домашно насилие.  

І.1.1.2.Напрецизно е приложен чл. 129, ГПК по гр. д. №3943/2008г. – 
на 13 .10.2008г. Л. Ж. подала до СРС молба, с която поискала да бъде 
издадена забрана за достъп до дома й срещу съпругът й Й. Т. В молбата 
посочила своите имена и адрес и имената е адреса на съпруга си. 
Сравнението между тях показва, че двамата живеели на един и същ адрес.В 
молбата подробно описала как на 12 октомври 2008г. около 20,30ч съпругът й 
се нахвърлил с ритници върху нея и заплашил, че ще я убие.Обяснила как 
заплашил и дъщеря им, но тя успяла да избяга в другата стая и да се обади на 
полицията. Сочи и свидетели на инцидента и ги идентифицира с трите им 
имена и адрес. Твърди, че се страхува за децата и за себе си и иска да бъде 
забранен достъпа на съпруга й до дома им. Към молбата приложила 
декларация по чл. 9, ал. 3 от ЗЗДН., в която посочила своя единен граждански 
номер.  

На 14. 10. 2008г. съдия- докладчикът Цветелина Кържева- Тенева 
оставила молбата без движение и указала на молителката „в едноседмичен 
срок в писмена молба до съда да посочи своя единен граждански номер, а по 
възможност и единния граждански номер на съпруга си и да уточни на 
посочената дата 12.10.2008г., около 20,30ч. място на извършеното от 
ответника спрямо нея деяние, за което твърди, като посочи конкретен адрес, 
помещение и др., да посочи конкретни места по тялото, на които са й 
нанесени твърдяните ритници(какви средства е използвал ответника, крака, 
ръце, предмети) от ответника, както и последиците на молителката за тях. Да 
посочи имало ли е свидетели на твърдяното насилие спрямо нея, както и бил 
ли е извършителят повлиян от алкохол и друго упойващо вещество.”На 14. 
10. 2008г. молителката била уведомена за разпореждането на съда, но не 
изпълнила указанията и на 19. 11. 2008г. съдия Кържева- Тенева прекратила 
производството по делото.С определението за прекратяване на делото и 
връщане на молбата и приложенията към нея съдия Кържева- Тенева осъдила 
молителката да заплати и държавна такса в размер на 80 лв. На 3. 12. 2008г. 
Лариса Жуковская внесла по сметка на СРС сумата от 80 лв. 

Съгласно чл. 9, ал.1 от ЗЗДН молителят не е длъжен да сочи единен 
граждански номер на ответника. В молбата изрично са посочени свидетелите 
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на домашното насилие, мястото и обстоятелството при които то се е 
състояло. 
  Непрецизните указания на съда фактически са лишили молителката от 
възможност за защита срещу описания акт на домашно насилие и по 
същество представляват отказ от правосъдие. 

Аналогичен е случая с гр. д. №3242/08г., гр. д. №2798/08г. и др. дела. 
 
І.1.2. Нарушение по чл. 190, ГПК(отм) и чл. 235, ал.5 от ГПК- от 29 

бр. дела, водени по ЗЗДН по 6 бр. дела решенията са постановени след 
изтичане на едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК. 

 
Приложение: 
Справка за образуваните дела по чл. 82, 86 от СК и по раздел ІІ от 

ЗЗДН; 
 
І.2.ДЕЛА С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 82, 86, СК- БЪРЗИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 
Съгласно чл. 79, ал.2 от СК исковете за издръжка и нейното увеличение 

се разглеждат по реда на глава двадесет и пета „Бързо производство” на ГПК. 
Според Справка за образуваните дела по чл. 82, 86 от СК и по раздел ІІ 

от ЗЗДН на 90 състав през 2008г. са разгледани 22 броя дела с правно 
основание чл. 82 от СК(отм. бр. №47/09г. в сила от 1. 10. 2009г.). От тях по 3 
дела молбите са оставени без движение. Поради неизпълнение на указанията 
на съда в дадения срок делата са прекратени. От тях в рамките на проверката 
бяха инспектирани 4 бр. дела. 

През 2008г. 90 състав е разгледал 31 броя дела с правно основание чл. 
86, СК(отм. бр. №47/09г. в сила от 1. 10. 2009г.). От тях в рамките на 
проверката бяха инспектирани 6 бр. дела. Осем броя от исковите молби са 
оставени без движение. Поради това, че страната не е отстранила посочените 
от съда нередовности делата са прекратени.  В част от разпорежданията на 
съда за отстраняване на нередовности на исковите молби също е допуснато 
непрецизно приложение на чл. 100, ГПК(отм). Напр. по гр. д. №877/2008г. 
в искова молба от 27. 02. 2008г. с посочено правно основание чл. 86, СК(отм. 
бр. №47/09г. в сила от 1. 10. 2009г.) ищцата Петя Костадинова посочила, че с 
влязло в сила решение по гр. д. №1874/98г. на СРС ответникът Пламен 
Костадинов бил осъден да й заплаща месечна издръжка в размер на 40 000 
неденоминирани лева, считано от 12. 05. 1998г. Твърди, че до този момент не 
е подавала молба за увеличаване на издръжката. Тя е студентка, заплатата на 
майка й не е достатъчна да покрие изцяло разходите й за издръжка, а от друга 
страна счита, че ответникът е в състояние да й дава издръжка, без това да 
представлява значителна трудност за него. Моли, на осн. чл. 86, СК(отм. бр. 
№47/09г. в сила от 1. 10. 2009г.), съдът да осъди ответника да й плаща 
издръжка в размер на 150 лв.Към исковата молба приложила 2бр. 
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удостоверения за раждане, 2броя уверение от СУ „Св. Климент Охридски”, 
2броя декларации, 2 броя споразумения от „Топлофикация”АД и 2 броя 
искова молба. В деня след подаване на исковата молба съдия- докладчикът 
Кържева- Тенева постановила разпореждане, с което оставила исковата молба 
без движение и дала указание в 7-дневен срок”в писмена молба с препис за 
ответника да конкретизира петитума на исковата молба,а именно дали желае 
определяне на първоначална издръжка(чл. 82, ал.2 от СК) или 
изменение(увеличение) на вече постановена такава с влязло в сила 
решение(чл. 86, СК).В същия срок да представи преписи от приложените към 
исковата молба 2бр. удостоверения от СУ”Св. Климент Охридски” за 
връчване на ответника”. 

Ищцата не изпълнила указанията на съда и поради това на 23. 04. 2008г. 
съдията върнала исковата молба на П. К. и прекратила производството по 
делото. 

Беше констатирано необосновано забавяне по гр. д. №2836/2007г., 
образувано по искова молба с правно основание чл. 86 от СК.Исковата молба 
е подадена на 12. 07. 2007г. от И. П. като майка и законна представителка на 
малолетното си дете М. И. против Г. Х. и с нея е поискано ответника да бъде 
осъден да плаща месечна издръжка в размер на 120лв. Според чл. 80, СК(отм. 
бр. №47/09г. в сила от 1. 10. 2009г.) издръжката може да търси лицето, което 
има право на нея. Няма съмнение, че това е и лицето, което има право да иска 
нейното изменение. В конкретния случай исковата молба не е подадена от М. 
И.- лицето, в чиято полза е присъдена издръжката и чието увеличение е 
предмет на делото. Въпреки това съдът не е дал указания за отстраняване на 
тази нередовност на исковата молба. В исковата молба е посочен постоянния 
адрес на ищеца, но той не е намерен там.От сведение на негови близки се 
установява, че ответникът е заминал да работи в Испания. На 23. 01. 2008г. 
ответникът подал по делото подписана от него молба, в която съобщил, че 
живее и работи в Испания, но не посочил съдебен адрес, нито пълномощник 
съгласно чл. 44, ГПК(отм). В молбата си ответникът заявил, че през м. 
декември 2007г. е бил в България и е бил уведомен от ищцата по делото и 
майка и законна представителка на сина им М., че настоящото дело е 
образувано за увеличение на издръжката на детето им. Заявил, че е съгласен 
да плаща издръжка в претендирания размер от 120лв. месечно, приложил 
извънсъдебно споразумение с нотариална заверка на подписите в този смисъл 
и помолил след одобряване на споразумението делото да бъде прекратено. 
Приложеното споразумение е подписано от майката и ответника, като 
техните подписи са заверени от нотариус рег. №272 на Нотариалната 
камара.От споразумението става ясно, че постоянният адрес на ищеца 
продължава да е адресът, посочен в исковата молба. 

На 28. 08. 2008г. в закрито заседание съдът разпоредил да се изпрати 
съдебна поръчка до Испания за призоваване на ответника и това е сторено.В 
открито съдебно заседание на 16. 03. 2009г. съдът установил, че ответникът 
не е редовно призован, съдебната поръчка от Испания се е върнала, но 
документите не са преведени и отложил делото за 18. 05. 2009г. 
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Непосредствено след съдебното заседание преводът на съдебната поръчка 
постъпил и от отговора на съдебния секретар на Правния деканат, гр. 
Мадрид, Кралство Испания става ясно, че призовката и съдебните книжа не 
са връчени на Г. Х., защото от влизане в сила на Правилник ЕС 1393/2007г. на 
съдебните инстанции съответства директното придвижване на молбите за 
известия и представянето на документи. Последното действие по делото е 
писмо на съдията до Главния счетоводител от 25. 03. 2009г. за заплащане на 
фирмата на сумата за превод на документите от съдебната поръчка.Към 
момента на проверката съдът не е приложил чл. 44, ГПК(отм), нито е 
изпратил документите в Испания. 

От образуването на делото до момента на проверката са минали 21 
месеца.Все още не е имало първо заседание по делото. Налице е нарушение 
на изискването за разглеждане на делото в разумен срок, предвиден в §6 от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и човешките 
свободи. Причина за неоснователното забавяне на  делото е непознаването на 
правото на Европейския съюз и неизползване на възможностите на ГПК за 
срочно приключване на делото, както и недостатъчна предварителна 
подготовка на делата преди насрочването им в открито съдебно заседание.  

В останалите случаи не бяха констатирани сериозни нарушения по 
движението на делата. Съдът е спазвал съответните разпоредби на СК и ГПК.  

Беше констатирано нарушение на чл. 83, ал.5 от ПАРОАВАС, 
допуснато от служба „Деловодство”: 
 Делата по чл. 82 и чл. 86 от СК, който са бързи производства по 
смисъла на ГПК не се обозначават с жълт етикет. 

 
Приложение: 
Справка за образуваните дела по чл. 82, 86 от СК и по раздел ІІ от 

ЗЗДН; 
 
ІІ. СПРЕНИ ДЕЛА 
  
Според справка за спрените дела на 90 състав към момента на 

настоящата проверка спрените дела са общо 8 броя.  Всички те бяха 
инспектирани. 

По- сериозно забавяне се наблюдава по гр. д. №3043/06г.Правното 
основание на предявения иск е чл. 71,ал.2 СК(отм. бр. №47/09г. в сила от 1. 
10. 2009г.) във връзка с чл.106, СК(отм. бр. №47/09г. в сила от 1. 10. 2009г.). 
В открито заседание на 7. 05. 2007г. съдът приел заключение на вещо лице 
относно психическо заболяване на ответницата, според което тя не е в 
състояние да се грижи сама за своите работи. Съдията- докладчик спрял 
делото на осн. чл. 182, ал.1, б. „в” от ГПК(отм), защото приел, че е  
необходимо на ответницата С. В. да бъде учредено настойничество и 
попечителство. С оглед поставяне на ответницата под запрещение до СГП 
било изпратено писмо същия ден. На 30. 11. 2007г. СГП изпратила по делото 
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писмо, че е поискала поставянето на В. под запрещение, образувано е гр. д. 
№515/07г., което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 
6. 12. 2007г. 

Следващото действие по делото е след 1година и 1 месец, когато СРС 
изпратил до СГП запитване на какъв етап е делото за поставяне на Василева 
под запрещение. На 16. 01. 2009г. СГС изпратил копие на влязлото в сила 
решение по гр. д. №515/07г. Видно от направеното отбелязване решението, с 
което С. В. е поставена под пълно запрещение е влязло в сила на 29 юли 
2008г. 

На 13. 02. 2009г. СРС изпратил писмо до Органът по настойничество и 
попечителство при район Надежда- Столична община, с което поискал 
служебна справка дали на С. В. е назначен настойник. 

На 9. 03. 2009г. Органът по настойничество и попечителство при р-н 
„Надежда” уведомил СРС, че СО- район „Надежда”- Орган по 
настойничество и попечителство е получил заверен препис от влязло в сила 
решение по гр. д. №515/07г. на 4. 02. 2009г.До този момент в районната 
администрация не било постъпвало искане от неин близък или роднина за 
назначаване на настойник. 

На 26. 03. 2009г. СРС поискал  Органът по настойничество и 
попечителство при район Надежда- Столична община да го уведоми 
незабавно след определяне на настойник на поставената под пълно 
запрещение С. В. 

 Причина за забавянето на делото е дългото пътуване на влязлото в сила 
решение по гр. д. №515/07г. на СГС до Органа по настойничество и 
попечителство при район Надежда- Столична община, както и бездействието 
на самия Орган по настойничество и попечителство при район Надежда- 
Столична община. 

От друга страна справки дали е назначен настойник на ответницата не 
са правени в продължение на 13 месеца, което се явява необосновано дълъг 
период на бездействие от страна на служба „Деловодство”.  

 
Приложение: 
Справка за спрените дела; 
 
 
ІІІ. ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ДО 1. 01.2008Г., КОИТО КЪМ 30. 01. 

2009Г. НЕ СА ПРИКЛЮЧИЛИ 
 
Според Справка за висящи, неприключили към 30. 01. 2009г. гр. д. 

образувани до 1. 01. 2008г. на 90 състав общият брой на тези дела е 11. 
В рамките на проверката бяха инспектирани всичките 11бр. дела, 

посочени в горепосочената справка. 
От тях към момента на проверката не беше приключило гр. д. 3043/06г., 

което е описано в раздел ІІ. СПРЕНИ ДЕЛА на настоящия доклад. 
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Неоснователно забавяне беше констатирано по гр. д. №2880/07г. на 
СРС,ІІІ г. о., 90 с-в.делото е образувано на 13 юли 2007г. по искова молба на 
Д. Н. срещу А. М. с адрес Арабска социалистическа Джамахирия Либия, гр. 
Триполи, посолство на Република Корея с правно основание чл. 99, СК.При 
подаване на исковата молба ищцата не е съединила иска за личните 
отношения на ответника с роденото от техния брак дете, което тогава е било 
на 14 години и по този начини не е спазила изискването на чл. 260, ал.2 от 
ГПК(отм). На 16. 07. 2007г. съдът оставил исковата молба без движение като 
указал на ищцата да внесе такса за превод на документи с оглед изготвяне на 
съдебна поръчка до Либия, но не дал указания исковата молба да бъде 
приведен в съотвествие с чл. 260, ал.2, ГПК(отм). 

Ищцата получила съобщението с резолюцията на съдията на 12. 09. 
2007г., внесла съответната такса и на 17. 09. 2007г. съдия- докладчикът 
разпоредил да се изготви съдебна поръчка. Делото било насрочено за 23. 04. 
2008г., а за резервна дата била определена 21. 05. 2008г. 

На 19. 09. 2007г. документите за поръчката били изготвени и изпратени 
в отдел „Международна правна помощ” на Министерство на правосъдието. 

На 9. 11. 2007г. Министерство на правосъдието уведомило СРС, че 
понеже Либия не е страна по конвенцията за връчване в чужбина на съдебни 
и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела, подписана в 
Хага на 15 ноември 1965г. и в съдебната поръчка за адрес на ответника- 
либийски гражданин е посочено Посолство на Република Корея, то следва да 
им бъде изпратена съдебна поръчка за връчване по дипломатически път чрез 
Министерство на външните работи на Република Корея до посоченото 
посолство.В писмото Министрество на правосъдието посочило, че датите за 
които е насрочено разглеждане на делото в открито съдебно заседание са 
твърде скоро и поискало да му бъдат посочени нови дати за разглеждане на 
делото. 

На 13. 11. 2007г. съдия- докладчикът постановил резолюция, с която 
насрочил делото за 25. 06. 2008г, определи резервна дата- 16. 07. 2008г.. и дал 
указания страните да се призоват чрез изготвяне на съдебна поръчка, 
изпратена по указания в писмото на Министерство на правосъдието начин.  

Същия ден до Министерство на правосъдието били изпратени 
документи за съдебна поръчка. 

На 25. 06. 2008г. в открито съдебно заседание съдия- докладчикът 
констатирал, че ответникът е нередовно призован- не се е върнал отговор по 
изпратената за призоваването му съдебна поръчка, не се е явил лично и не е 
посочил адрес за своето призоваване и не е изпратил представител и не дал 
ход на делото. Отложил го за резервната дата и определил „да се изпрати 
писмо до Министерство на правосъдието във връзка с постъпило по делото 
писмо от посолство на Република Корея, в което се съдържат единствено три 
броя молби за правна помощ, изготвени от съда, от което за настоящия състав 
не става ясно дали съдебната поръчка е връчена, респективно не е връчена на 
ответника, като в писмото се посочи датата на следващото съдебно 
заседание- 16. 07. 2008г. и се отправи молба за съдействие до тази дата, по 
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възможност след като установят връзка с посолството на Република Корея, да 
отговорят писмено дали са връчени респективно не са връчени книжата по 
изпратената съдебна поръчка на ответника А. М.” 

На 7. 07. 2008г. Министерство на правосъдието изпратило писмо до 
СРС, в което уточнило, че изпратената от СРС молба за правна помощ е 
адресирана до „компетентния съд, обслужващ Арабска социалистическа 
Джамахирия Либия, гр. триполи, Посолства на Република Корея”, а не чрез 
Министерство на външните работи на Република Корея до Посолството на 
Република Корея в гр. Триполи. Още на 22. 11. 2007г. отдел „Международна 
правна помощ” на Министерство на правосъдието е провел телефонен 
разговор с деловодството на състава и е помолил документите да бъдат 
коригирани, но това не било сторено. Поради изложените причини молбата за 
правна помощ не била изпращана до компетентните чужди органи. Със 
същото писмо МП поискало да бъде коригирана допусната от съда грешка в 
един документите за съдебната поръчка. В „потвърждение за извършено 
връчване”(л. 62 и 63 от делото) не било записано името на ответника, а името 
на друго лице.     

В част от документите за съдебна поръчка е посочено, че адресът на 
ответника е в гр. Триполи- Ливан. 

Бракоразводното решение е постановено на 13. 04. 2009г. 
Непрецизното изготвяне на документите за съдебна поръчка, фактът, че 

допуснатите в тях грешки не са отстранени своевременно, както и 
недостатъчната предварителна подготовка по делата преди насрочването им в 
открито съдебно заседание са довели до нарушаване на изискването за 
разглеждане и решаване на делото в разумен срок, предвиден в §6 от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и човешките 
свободи. 

 
Приложение: 
Справка за висящи, неприключили към 30. 01. 2009г. гр. д., образувани 

до 1. 01. 2008г.; 
 
ІV. ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Според Справка за образуваните заповедни производства за периода 1. 

02. 2009г.- 31. 03. 2009г. на 90 състав общият брой на тези дела е 119бр. От 
тях в рамките на проверката бях инспектирани 10 бр. дела. 

Констатираха се следните нарушения: 
1.Неспазване на изискването за родова подсъдност по чл. 410, ал.1,т.1 

от ГПК. Според този текст на закона заявителят може да поиска издаване на 
заповед за изпълнение за вземания за парични суми когато искът е подсъден 
на районния съд. По ч. гр. д. №994/09г. съдия Кържева- Тенева постановила 
на 9. 03. 2009г. заповед №61 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 
ГПК и разпоредила длъжникът „Н „ ЕООД, гр. София да заплати на 
кредитора ЕВН България Електроснабдяване АД, гр. Пловдив 28 296.17 лв.- 
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главница за потребена електрическа енергия ведно с посочена в съдебния акт 
законна мораторна лихва. Според чл. 104, ГПК исковете по граждански и 
търговски дела с цена на иска над 25 000 лева са подсъдни на Окръжния съд. 
 2.Нарушение на Наредба №6 от 20. 02. 2008г. за утвърждаване на 
образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за 
изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство( ДВ бр. 
22 от 28. 02. 2008г. ), издадена на осн. чл. 425, ГПК- 
 - постановяваните от съдията заповеди за изпълнение на парично 
задължение по чл. 410, ГПК не са съобразно образеца, определен с 
горепосочената наредба. Пълният текст на т.1 от раздел „Важна информация 
за длъжника” е „ да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да 
подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.” 
В заповедите, постановени от съдия Кържева- Тенева текстът”приложен към 
заповедта” липсва- ч. гр. д. №1151/09г., ч. гр. д. №436/09г. и др. Фактически 
всички инспектирани дела страдаха от този порок. 
 - на длъжника не е изпращан образец на възражение. Както беше 
посочено по- горе съгласно определения в Наредбата образец на заповед за 
изпълнение на парично задължение по чл. 410, ГПК към нея съдът следва да 
приложи образец на възражение, който да бъде изпратен на длъжника заедно 
със заповедта- ч. гр. д. №628/09г. и др.Фактически всички инспектирани дела 
страдаха от този порок. 

- подадените от длъжниците възражения не са по определения в 
Наредбата образец- ч. гр. д. №863/09г., ч. гр. д. №948/09г., ч. гр. д. №778/09г. 
  
 Приложение: 

Справка за образуваните заповедни производства; 
 
V.ДЕЛА С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73, АЛ.2 СК(отм. бр. 

№47/09г. в сила от 1. 10. 2009г.). 
В рамките на проверката бях проверени 30 бр. дела с правно основание 

чл. 73, СК(отм. бр. №47/09г. в сила от 1. 10. 2009г.). 
Молбите по чл. 73, ал.2 от СК се разглеждат по реда на чл. 530- чл. 541, 

глава 49 Общи правила, част шеста „Охранителни производства” от ГПК. 
През 2008г. съдиите са разглеждали тези молби на дежурство. От м. март 
2009г. молбите с правно основание чл. 73, ал.2 от СК се разпределят при 
спазване на принципа за случайно разпределение на делата.  

При произнасянето си съдът е спазвал местната подсъдност по чл. 531, 
ал.2 от СК. По- голямата част от молбите са разглеждани в закрито заседание. 
В повечето случаи разглеждането на молбата е продължавало от 1 ден до 1 
месец. 
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 При проверката бяха констатирани следните нарушения: 
 1.Нарушение на чл.15, ал.1 от ЗЗДт: 

1.1.На 8. 07. 2008г. адв. Емил Емануилов, представител на З. К., 
постоянно живееща при баща си в гр. Кипър подал молба до СРС за даване на 
разрешение за продажба на идеални части от 2 бр. поземлени имоти 
находящи се в гр. Монтана придобити по наследство от малолетната З. К. 
след смъртта на дядо й и майка й. Наред с това поискал СРС да разреши 
учредяване на пожизнено право на ползване върху собствения на детето 
първи етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. София в полза 
на бабата на детето Г. С. Въз основа на молбата е образувано гр. д. 
№0688/2008г. Делото е насрочено за разглеждане в открито заседание. 
Поискан е доклад от АСП, Д”СП”,р-н „Възраждане”. Социалната служба е 
отговорила, че детето живее в Кипър и поради това не може да изготви 
доклад и да окаже необходимото съдействие. В единственото съдебно 
заседание, състояло се на 18. 08. 2008г. АСП, Д”СП”,р-н „Възраждане” била 
редовно призована, но не е изпратила представител. Съдът назначил съдебно- 
техническа експертиза, чието заключение приел. На 30. 01. 2009г. съдът 
постановил решение, с което не разрешил учредяване на право на ползване в 
полза на бабата на детето, но разрешил продажба на придобитите по 
наследство от малолетната З. К. идеални части от 2 бр. поземлени имоти в гр. 
Монтана.Детето е навършило 10 години, но в нарушение на чл. 15, ал.1 от 
ЗЗДт не е изслушано нито от социалната служба, нито от съда. 

 1.2.През м. декември 2007г. И. И.- непълнолетна, действаща със 
съгласието на своята майка А. И. подала молба до СРС за даване на 
разрешение за продажба на собствения си апартамент, находящ се в гр. 
София. Образувано е гр. д. №01486/07г.Поискан е доклад от АСП, Д”СП”,р-
н”Красно село”, който майката представила в края на м. декември.От доклада 
става ясно, че социален работник не е говорил с И.Детето живее в Австрия, 
където учи в колеж. Семестриалната такса е 230 евро месечно и се плаща от 
двамата родители.Родителите са разведени. Бащата живее и работи в 
Австрия.Молбата е разгледана в закрито заседание и на 7. 01. 2008г. съдия 
Кържева- Тенева постановила решение, с което разрешила продажбата на 
апартамента. Детето е навършило 10 години, но в нарушение на чл. 15, ал.1 
от ЗЗДт не е изслушано нито от социалната служба, нито от съда. 

2. Нарушение на чл. 15, ал.6 от ЗЗДт. 
По гр. д. №0688/2008г. съдът е поискал доклад от АСП, Д”СП”,р-н 

„Възраждане”. Социалната служба е отговорила, че детето по отношение на 
което трябва да изготви доклад живее в Кипър и поради това службата не 
може да изготви доклад и да окаже необходимото съдействие. В 
единственото съдебно заседание, състояло се на 18. 08. 2008г. АСП, Д”СП”,р-
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н „Възраждане” била редовно призована, но не е изпратила представител. 
Съдът е постановил решението си без да е изслушал становището на 
дирекция „Социално подпомагане” и без да е представен доклад на 
социалната служба. 

 
 3.Нарушение на чл.83, ал.1 от ПАРОАВАС: 
 Голяма част от молбите по чл. 73, ал.2 от СК не са поставени в папки по 
образец както повелява чл. 83, ал.1 от СК. Делата не се съхраняват във вид, 
който гарантира тяхната цялост и пълнота- гр. д. №0691/08г., гр. д. 
№0530/08г., гр. д. №0367/08г. и др. 
  
Проверката констатира и противоречива практика на съдията както следва: 

1. В някои случаи изслушва навършилото 10-годишна възраст дете (гр. д. 
№0902/08г.), а в други- не(гр. д. №0688/08г., гр.д. №01486/07г.,гр.д. 
№0367/2008г.). 

2. В някои случаи иска дан. оценка на имотите, предмет на молбата за 
даване на разрешение за сключване на сделка или назначава вещо 
лице(гр. д. №0530/08г., гр. д. №0902/08г., гр. д.0847/08г.), а в други- 
не(молба Вх. №6686/08г., гр. д. №0367/08г., гр. д. №0896/08г.) 

3. В някои случаи когато молбата е подадена от родителя на 
непълнолетното дете и не е подписана от него съдът е оставял молбата 
без движение като е указвал в едноседмичен срок непълнолетният 
молител действащ лично и със съгласието на своята майка да подпише 
подадената молба по чл. 73, ал.2 от СК(молба Вх.№6686/08г.) 

В други случаи на осн. чл. 130, ГПК съдът е прекратявал 
производството по делото и е връщал подадената молба като 
недопустима(гр. д. №0691/08г.).    
 
 
 
 
VІ.ВИСЯЩИ ДЕЛА 
 

 При проверката бяха инспектирани делата насрочени за разглеждане за 
27 и 28. 07. 2009г.- гр. д. 2658/09г., гр. д. №3582/09г., гр. д. №5868/09г., гр. д. 
№3014/08г., гр. д. №2484/09г., гр. д. №4082/09г. 
 Не бяха констатирани нарушения по движението на делата. 
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   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
ИЗВОДИ : 

І.Цветелина Кържева- Тенева- съдия в Софийски районен съд е 
осъществила действия действия или бездействия, което неоправдано 
забавя производството- вж. т.І. 1.1,т.І.2, т.ІІІ от констатации на 
настоящия акт и е допуснала неспазване на сроковете, предвидени в 
процесуалните закони- вж. т.І.1.2. от констатации на настоящия акт 

ІІ. Съдия Кържева- Тенева е прилагала закона нееднакво- вж. 
т.V”Дела с правно основание чл. 73, ал.2 от СК(отм. бр. 47/09г, в сила от 
1.10.2009г), противоречива практика на съдията от констатации на 
настоящия акт и е допуснала  

нарушение на Наредба №6 от 20. 02. 2008г. за утвърждаване на 
образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за 
изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство( ДВ бр. 
22 от 28. 02. 2008г. )- вж. т. ІV „Заповедни производства” от констатации на 
настоящия акт; 

нарушение на чл. 15, ал.1 от ЗЗДт- вж. т. V.1. от констатации 
на настоящия акт; 

нарушение на чл.15, ал.6 от ЗЗДт- вж. т. V.1. от констатации 
на настоящия акт; 

 
ІІІ. Служителите в служба „Деловодство” са допуснали 

неизпълнение на задълженията си по чл. 83, ал.1 и 5  от ПАРОАВАС, не 
са попълвали прецизно документите за съдебна поръчка и не са 
администрирали редовно спрените дела. 
 
 ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ ИЗВОДИ ИНСПЕКТОРАТЪТ 
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ: 
 

І.Цветелина Кържева- Тенева съдия в СРС, ІІІ гражданско 
отделение: 
- да прилага по- прецизно разпоредбата на чл. 129, ГПК; 
- да прилага по- прецизно нормите на Закона за защита срещу 

домашно насилие. 
- да осъществява срочното и ритмично разглеждане на делата, 

като използват предвидените в ГПК процесуални средства за 
дисциплиниране на страните по делата и чрез по-задълбочено 
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предварително проучване на делата преди насрочването им в 
открито съдебно заседание; 

- да спазва разпоредбите на чл. 15, ал.1 и ал.6 от ЗЗДт; 
- да спазва родовата подсъдност, уредена в чл. 410, ал.1, т.1 във 

вр. с чл. 103 вр. с чл. 104 от ГПК; 
-  да спазва определените образци на заповед за изпълнение и 

да изпраща на длъжника определения образец на възражение 
заедно със заповедта за изпълнение на парично задължение 
по чл. 410, ГПК. 

 
Препоръките по т. І.1, 2 и 3 от настоящия Акт за резултатите от 
извършена проверка следва да се изпълнят в срок от един месец, считано 
от датата на неговото връчване.  Спазването на другите препоръки 
следва да бъде постоянна практика. 
 
На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати на 
председателя на СРС  и на Цветелина Кържева- Тенева- съдия в 
Софийски Районен съд. 
 
На осн. чл. 58, ал. 4 от Закона за съдебната власт, председателят на 
Софийски Районен съд да уведоми Главния инспектор на Инспектората 
към ВСС за изпълнение на препоръките. 
 
 

 
  
             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                     
                                       
                                                      …………….…….……………                                     
                                                     МИЛКА ВАРНОВА –ИТОВА 
 

 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Красимир 

Влахов- Председател на Софийски районен съд. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 
    Получил акта:………………………………. 
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Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Цветелина 

Кържева- Тенева – съдия в Софийски районен съд, ІІІ ГО. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

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

ММ 


