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

годишен план за провеждане на годишни планови и тематични проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2014 г. и 2015 г., и 

Заповед № ТП-01-4/20.04.2015 г. на главния инспектор на Инспектората към 

ВСС, се извърши тематична проверка относно: процесуалните действия на 

съда в производството по чл. 330 от ГПК в случаите, в които някой от 

съпрузите не се яви по уважителни причини. 

 Проверката се възложи на всички инспектори като обобщаването и 

анализът на събраните материали се предостави на инспектор Весела 

Николова и експертите Ирина Цачева и Николай Илиев. 

 Обхватът на проверката включва дейността на районните съдилища по 

дела, образувани по чл. 50 от Семейния кодекс (СК) във вр. с чл. 330 от ГПК.  

 Цел на проверката: да съдейства за обобщаване и анализиране на 

практиката на съда в производството по чл. 330, ал. 2 от ГПК в случаите, в 

които някой от съпрузите не се яви в насроченото съдебно заседание по 

уважителни причини.  

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено проучване 

на дела, образувани по чл. 50 от СК във вр. с чл. 330 от ГПК в районните 

съдилища. 

 

 

Разводът по взаимно съгласие е регламентиран в чл. 50 от СК, съгласно 

който: „При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за 

развод съдът допуска развода, без да издирва мотивите им за прекратяване на 

брака.”  

Производството по брачни дела е уредено в глава двадесет и шеста от 

ГПК, а процедурата при развод по взаимно съгласиe в чл. 330 от ГПК:  

„ал. 1 При искане за развод по взаимно съгласие съпрузите се явяват 

лично в съдебното заседание.  

ал.  2 Когато някой от съпрузите не се яви без уважителна причина, 

делото се прекратява.  

ал. 3 След като се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат е 

сериозно и непоколебимо, и прецени, че постигнатото споразумение по чл. 

101 от Семейния кодекс не противоречи на закона и е в интерес на децата, 

съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение. 

ал. 4 Разглеждането на молбата се отлага само ако е необходимо да се 

съберат допълнителни доказателства. 

ал. 5 Решението, с което се допуска разводът по взаимно съгласие, не 

подлежи на обжалване.”. 

 

Производството по брачни дела е охранително като разводът по 

взаимно съгласие започва въз основа на писмена молба, подадена до 

районния съд.  
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Съгласно нормата на чл. 330, ал. 1 от ГПК на първото заседание 

двамата съпрузи трябва да се явят лично, за да заявят, че поддържат молбата 

си за развод по взаимно съгласие и споразумението си. Правната последица 

от неявяване без уважителна причина на някоя от страните в насроченото 

открито заседание е прекратяване на делото, защото се презюмира липса на 

съгласие от неявилия се съпруг – чл. 330, ал. 2 от ГПК. След като се убеди, че 

съгласието на страните е сериозно и непоколебимо, и споразумението не 

противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развод и 

утвърждава споразумението с решение.   

 

 Настоящата тематична проверка има за цел да установи процесуалните 

действия на съда при неявяване на някой от съпрузите в производството по 

искане за развод по взаимно съгласие. 

 

І. Процесуални действия на съда при неявяване на някой от 

съпрузите – чл. 330, ал. 2 от ГПК.  

 

 Проверката на делата, образувани по чл. 50 от СК във връзка с чл. 330 

от ГПК, установи следните случаи: 

1. Когато някой от съпрузите не се яви в насроченото съдебно 

заседание съдът изследва причините за неявяването, не дава ход на делото и 

го отлага, например: гр. д. № 1803/2013 г. на РС – Шумен; № 14103/2013 г., 

№ 14330/2013 г., № 544/2014 г., № 9327/2013 г., № 14448/2013 г., № 

16864/2013 г., № 17505/2013 г., № 13265/2013 г., № 14792/2013 г., № 

17265/2012 г.   на РС – Варна; № 779/2013 г. на РС – Силистра; № 113/2012 г., 

№ 49/2013 г.  на РС – Разград; № 8/2013 г. на РС – Тутракан; № 1136/2014 г. 

на РС - Ботевград.  

 

 Проверката констатира, че при неявяване на някой от молителите съдът 

изследва причините и след като установи, че същите са уважителни отлага 

съдебното заседание с указания за последиците по чл. 330, ал. 2 от ГПК. По 

повечето дела неявилият се молител е представляван от адвокат, който излага 

причините за неявяването му (или представя молба, подписана от него). 

Съдът извършва преценка на причините за неявяване на съпруга за да отложи 

делото или да го прекрати, предвид нормата на чл. 330, ал. 2 ГПК.  

 

2. Когато някой от съпрузите (или и двамата) не се яви в 

насроченото съдебно заседание без уважителни причини, съдът прекратява 

производството по делото, например: гр. д. № 17/2012 г., гр. д. № 14/2012 г. 

на РС – Кубрат; гр. д. № 3580/2013 г., гр. д. № 777/2013 г. на РС – Шумен; гр. 

д. № 14339/2013 г., гр. д. № 15318/2013 г., гр. д. № 13094/2013 г. на РС – 

Варна; гр. д. № 1427/2013 г., № 1247/2013 г., № 782/2013 г. на РС – Силистра; 

№ 405/2013 г. на РС – Велики Преслав; № 318/2013 г. на РС – Дулово; № 

722/2012 г. на РС – Нови пазар; № 662/2012 г. на РС – Девня; № 4/2013 г. на 
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РС – Провадия; № 23/2012 г., № 29/2012 г. на РС – Тутракан; № 250/2015 г., 

гр. д. № 102/2014 г. на РС - Ботевград. 

 

 Проверката установи, че съдът изследва причините за неявяване на 

съпруга и след като констатира, че не са налице уважителни причини 

прекратява производството по делото, позовавайки се на нормата на чл. 330, 

ал. 2 от ГПК. По част от делата се установи, че неявилият се съпруг е 

представляван от адвокат като съдът е изслушвал адвоката, за да прецени 

основателността на отсъствието на молителя. 

 

 

 ІІ. Разглеждане на молбата по чл. 50 от СК при неявяване на някой 

от съпрузите. 

 

  Констатирани бяха следните случаи, при които съдът е давал ход на 

делото, давал е ход по същество, независимо от неявяването на някой от 

съпрузите в съдебно заседание:  

1. Дела, по които някой от съпрузите не се е явил, но е бил 

представляван от адвокат с нотариална заверка на подписа на пълномощното:  

- гр. д. № 1043/2012 г., на доклад на съдия Ивайло Родопски, РС -  

Костинброд. С молбата за развод по взаимно съгласие е представено 

нотариално заверено споразумение; нотариално заверени пълномощни на 

проц. представители от двамата молители. В с. з. проведено на 22.11.2012 г. 

съдът е установил, че страните са нередовно призовани, но че единият 

молител се е представлявал от адв. Д., вторият - от адв. И. с изрично 

нотариално заверени пълномощни. Съдът е дал ход по същество на делото и е 

обявил решението си; 

- гр. д. № 900/2012 г., на доклад на съдия Ивайло Родопски, РС - 

Костинброд. По делото е приложено изрично пълномощно от съпруга – 

израелски гражданин, заверено в консулството на Р. България в Израел. 

Молбата за развод е подписана от съпругата – молител и от пълномощника на 

Н. Р. – съпруг. Представеното по делото споразумение за развод е подписано 

от М. Р. – съпруга и от пълномощника на Н. Р. – адв. М. С., с пълномощно 

подписано от Н. Р. пред консулската служба на Р. България в Израел. 

Пълномощното съдържа и споразумението, представено по делото. В 

проведеното на 22.10.2012 г. съдебно заседание молителят М. Р. се е явила 

лично, а молителят Н. Р. не се е явил, но се е представлявал от адв. М. С., с 

изрично пълномощно. Съдът е дал ход по същество и е обявил решението си; 

- гр. д. № 987/2012 г., на доклад на съдия Ивайло Родопски, РС – 

Костинброд.  В съдебно заседание от 07.11.2012 г. съдът е констатирал, че 

страните са редовно призовани, не са се явили, но са представлявани от адв. 

Р. И. с нотариално заверено пълномощно. Съдът е дал ход на делото, дал е 

ход по същество. Решение по делото е постановено на 07.11.2012 г.; 
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 - гр. д. № 80/2014 г., на доклад на съдия Росен Балкански, РС – Тервел. 

В с. з. на 21.03.2014 г. не се е явил единият молител, представляван е от 

адвокат В. Д. с изрично пълномощно, заверено от консулската служба на Р. 

България в Истанбул. Адвокат Д. е заявила, че лично е подписала 

споразумението за развод, с което съпругата се е запознала. Съдът е дал ход 

по същество. С решение от 21.03.2014 г. съдът е прекратил брака по взаимно 

съгласие на страните и е утвърдил постигнатото между тях споразумение; 

- гр. д. № 3066/2013 г., на доклад на съдия Жанет Марчева, РС – 

Шумен. В проведеното на 19.11.2013 г. съдебно заседание молителката не се 

е явила, представлявана е от адвокат с изрично пълномощно, нотариално 

заверено. Съдът е изследвал причините за неявяването й, приел е, че са 

уважителни и е дал ход по същество. С решение от 20.11.2013 г. съдът е 

прекратил брака и е утвърдил постигнатото споразумение; 

- гр. д. № 2933/2013г., на доклад на съдия Кр. Кръстев, РС – 

Шумен. В с. з. на 02.12.2013 г. единият молител не се е явил, вместо него се е 

явил адв. К. с нотариално заверено пълномощно в консулския отдел на 

посолството на Р. България в Мадрид. Съдът, след като е изслушал 

становищата на страните е приел, че молителката постоянно пребивава извън 

пределите на Р. България, неявяването й в с. з. е по уважителни причини, но е 

счел, че това не може да бъде причина да й бъде отказано правото на развод. 

Съдът е съобразил също, че представеното по делото споразумение е 

нотариално заверено от консулската служба на Р. България в Мадрид, поради 

което е дал ход на делото, дал е ход по същество. С решение от 21.12.2013 г. 

съдът е прекратил брака по взаимно съгласие и е утвърдил постигнатото 

между страните споразумение. 

 

 От проверката на делата се констатира, че част от съдебните състави не 

са изследвали причините за неявяване на молителя (или и на двамата), тъй 

като същите са били представлявани от адвокат с изрично пълномощно, 

нотариално заверено. По гр. д. № 3066/2013 г. и гр. д. № 2933/2013 г. и двете 

по описа на РС – Шумен , съдът е приел, че причините за неявяване на 

молителя са уважителни, приел е представените от адвокатите изрични 

пълномощни с нотариална заверка на подписа и е дал ход по същество. По 

второто дело съдът е постановил, че постоянното пребиваване на молителя 

извън пределите на Р. България не може да бъде причина да й бъде отказано 

правото на развод като по делото е представено и нотариално заверено 

споразумение по чл. 51 СК. По гр. д. № 80/2014 г. на РС – Тервел се установи, 

че споразумението за развод е подписано от адвокат, с нотариално заверено 

пълномощно като адвокатът е декларирал, че съпругът е запознат със 

съдържанието на споразумението. По гр. д. № 900/2012 г. на РС – Костинброд 

е представено изрично пълномощно нотариално заверено, съдържащо и 

споразумението по чл. 51 СК. Молбата по чл. 50 СК и споразумението по чл. 

51 СК са подписани от единия съпруг и от адвоката на другия съпруг.  
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2. Дела, по които някой от съпрузите (или и двамата) не се е явил, 

но е бил представляван от адвокат с изрично пълномощно:  

- гр. д. № 3490/2013 г., на доклад на съдия Елена Балджиева, РС – 

Русе. В съдебно заседание на 27.06.2013 г. единият молител не се явил, 

вместо него се е явил адвокат Е. К. с изрично пълномощно. Съдът не е 

изследвал причините за неявяването на молителя, дал е ход по същество. С 

решение от 28.06.2013 г. съдът е допуснал развод по взаимно съгласие и е 

утвърдил постигнатото от молителите споразумение;   

- гр. д. № 4147/2013 г., на доклад на съдия Надежда Александрова, 

РС – Русе. В проведеното на 11.07.2013 г. съдебно заседание молителите не 

са се явили, представлявани са от адвокат Н. К. с представено изрично 

пълномощно. Съдът не е изследвал причините за неявяването на молителите. 

С решение от 12.07.2013 г. съдът е прекратил брака по взаимно съгласие и е 

утвърдил постигнатото споразумение;  

- гр. д. № 8/2012 г., на доклад на съдия Гергана Недева, РС – 

Тутракан. В съдебно заседание на 13.06.2013 г. единият молител не се явил, 

вместо него се е явила адвокат Г. с изрично пълномощно. Съдът не е 

изследвал причините за неявяването на молителя, дал е ход по същество на 

делото; 

- гр. д. № 258/2012 г., на доклад на съдия Ганчо Драганов, РС – 

Тервел. В с. з. на 23.10.2012 г. единият молител не се е явил, вместо него се е 

явил адвокат Т. Г., редовно упълномощен. В с. з. адв. Г. е представил 

нотариално заверена в Р. Турция декларация от молителката, с която изрично 

е заявено, че е съгласна да бъде прекратен брака по взаимно съгласие. Съдът 

е приел, че след като страната е упълномощила свой представител и е 

представила надлежна декларация, нотариално заверена в Р. Турция, не са 

налице пречки по отношение даване ход на делото. Съдът е дал ход по 

същество и се е произнесъл с решение от 23.10.2012 г., с което е прекратил 

брака по взаимно съгласие и е утвърдил постигнатото споразумение. 

 

  По част от делата се установи, че съдът не е изследвал причините за 

неявяването на съпруга, тъй като адвокатът, представител на неявилата се 

страна, е бил с изрично пълномощно. По гр. д. № 258/2012 г. на РС – Тервел, 

процесуалният представител на неявилата се страна е представил нотариално 

заверена декларация от молителката, с която е заявено съгласие за 

прекратяване на брака по взаимно съгласие. Съдът е приел, че 

представителството е допустимо, дал е ход на делото като е разгледал 

молбата за прекратяване на брака по взаимно съгласие и представеното 

споразумение, и е постановил решение в този смисъл.  

 

3. При изследване на практиката по чл. 330, ал. 2 от ГПК се 

установи, че са образувани следните две дела по описа на ВКС: 

- ч. гр. д. № 711/2009 г., на доклад на съдия Илияна Папазова, 

Трето ГО. Делото е образувано по частна жалба, подадена срещу въззивно 
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определение от 09.11.2009 г. на СГС, с което е потвърдено определение от 

14.09.2009 г. на СРС, с което съдът е прекратил производството по делото, 

поради неявяване на единия молител като вместо него се е явил надлежно 

упълномощения процесуален представител, който се е легитимирал с 

пълномощно с нотариална заверка на подписа, като пълномощното е 

съдържало и потвърждение на представения с молбата вариант на 

споразумение.  В мотивите на определение от 18.12.2009 г. на ВКС е 

посочено, че по аргумент на противното от нормата на чл. 330, ал. 2 от ГПК 

следва извод, че съдът следва да даде ход на делото, а не да прекрати 

производството, ако някой от съпрузите не се яви поради уважителна 

причина. Сочи се още, че преценката дали са нали уважителни причини се 

прави за всеки случай от съответния съд като в настоящия случай нито 

районния, нито въззивния съд са обсъждали този въпрос. Съдът е приел, че 

по делото безспорно е установено, че неявилият се молител живее и работи 

постоянно в Холандия и от завереното пълномощно, съдържащо 

потвърждение на вече представения на съда с молбата вариант на 

споразумение се установява, че той не се е разколебал в изразената воля за 

прекратяване на брака, поради което в конкретния случай неявяването в с. з. 

на единия съпруг е поради уважителна причина по смисъла  на чл. 330, ал. 2 

от ГПК. Съдът е отменил въззивното определение от 09.11.2009 г на СГС, с 

което е потвърденото определение от 14.09.2009 г. на СРС за прекратяване на 

производството и е върнал делото на СРС за продължаване на 

съдопроизводствените действия; 

- ч. т. д. № 451/2010 г. , на доклад на съдия Росица Ковачева, Второ 

ТО. Делото е образувано по частна жалба срещу определение от 16.04.2009 г. 

на СГС, с което е оставена без уважение частната жалба срещу определение 

от 19.01.2009 г. на СРС, с което е прекратено производството по делото на 

основание чл. 330, ал. 2 от ГПК – поради неизпълнение на указанията на съда 

Д. Т. да представи доказателства, че неявяването му по делото е по 

уважителни причини. В мотивите на определение от 10.06.2010 г. на ВКС е 

посочено, че: „Задължението за лично явяване е императивно и само при 

неявяване по уважителни причини делото не се прекратява, като участието в 

делото на адвокат, изрично упълномощен по делото за развод по взаимно 

съгласие, не замества изискването за лично явяване на съпруга, изключение 

от което е допустимо при доказана от страната причина, която съдът да 

прецени като извинителна. Участието на адвокат в делото по искането за 

развод по взаимно съгласие е за да представлява страната при извършване на 

съдопроизводствените действия, но не и за да заяви непоколебимо съгласие 

за развод на съпруга, когото представлява, каквото този съпруг следва да 

заяви лично по делото, което съгласие не може да бъде заместено от 

пълномощник, изключение от което задължение за лично явяване законът 

допуска само при посочените в чл. 330, ал. 2 ГПК условия – неявяване по 

уважителни причини.” Съдът е постановил още, че нормата на чл. 330, ал. 1 и 

2 от ГПК е ясна и категорична и не се налага тълкуването й, за да се изведе 
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вложения от законодателя в нея смисъл. Върховният касационен съд не е 

допуснал касационно обжалване на определение от 16.04.2009 г. на СГС. 

 

Видно от посочените определения на Върховния касационен съд е, че 

задължение на първоинстанционния съд е да изследва причините за 

неявяване на молителя в производството за развод по взаимно съгласие. 

Когато съдът установи уважителни причини за неявяването на съпруга 

делото се отлага, а не се прекратява. Участието на адвокат в дело по искане за 

развод по взаимно съгласие е за да представлява страната при извършване на 

съдопроизводствените действия, а не за да заяви непоколебимо съгласие за 

развод на съпруга, когото представлява. 

 

 

ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА СЕ НАЛАГАТ 

СЛЕДНИТЕ ОБОЩЕНИ ИЗВОДИ:  

 

Проверката на районните съдилища установи, че в повечето случаи 

молителите се явяват лично по делата, образувани по чл. 50 от СК и 

производството по молбата за развод по взаимно съгласие приключва с едно 

съдебно заседание.  

Предмет на настоящата тематична проверката са действията на съда по 

дела, образувани по молби по чл. 50 СК във връзка с чл. 330 ГПК, по които 

единият съпруг не се е явил в насроченото съдебно заседание.   

Установено бе, че по-голяма част от съдиите изследват причините за 

неявяването на молителя (молителите) в насроченото по делото съдебно 

заседание като при уважителни причини отлагат делото, а в случаите, в които 

не се сочат уважителни причини за неявяване на съпруга/съпрузите съдът 

прекратява производството по делото, независимо от ангажирането на 

надлежно упълномощен адвокат. 

Констатираха се случаи, в които молителят не се е явявал в съдебно 

заседание, но се e представлявал от адвокат с изрично пълномощно  - по част 

от делата пълномощното е било с нотариална заверка на подписа, по други – 

изрично пълномощно без нотариална заверка. По някои от делата съдът е 

изследвал причините за неявяване на молителя, а по други – не. Независимо 

дали съдът е изследвал причините за неявяване на съпруга или не, е приемал 

упълномощаването за редовно и допустимо, давал е ход на делото и го е 

обявявал за решаване. Някои от съдиите приемат, че упълномощаването по 

дела за развод по взаимно съгласие е допустимо и не е пречка за разглеждане 

на молбата за развод. Неявяването на някой от съпрузите лично в 

насроченото съдебно заседание не е било пречка за разглеждане на делото, 

тъй като някои съдебни състави приемат, че редовно упълномощеният 

адвокат може да заяви от името на съпруга, когото представлява, неговата 

воля за прекратяване на брака.  
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Също така се установи, макар и в изолирани случаи, че съдът е приемал 

за редовно и допустимо подписването на молбата по чл. 50 СК и 

споразумението по чл. 51 от СК от процесуалния представител. 

 

В правната теория е застъпено становището, че производството по 

искане за развод по взаимно съгласие е едностранно, двамата съпрузи са 

заедно молители, участват в производството лично като участието чрез 

представител е недопустимо. Строго личния характер на брачното 

правоотношение е регламентирано в Семейния кодекс, който използва 

понятието „лично от страните” – както сключването на брак и подписването 

на брачен договор (чл. 5 и чл. 39, ал. 1 от СК) не може да бъде извършено 

чрез пълномощник, така и при развод по взаимно съгласие волята на съпруга 

не може да бъде изразена от надлежно упълномощен адвокат. Счита се, че на 

първото съдебно заседание съпрузите трябва да се явят лично, каквото е 

изискването и на чл. 330, ал. 1 от ГПК, и неявяването на който и да е от тях 

води до прекратяване на производството, щом като е станало без уважителни 

причини (чл. 330, ал. 2 ГПК). По аналогичен начин се процедира и при 

предявяване на иск за развод – чл. 321, ал. 1 от ГПК: „В първото заседание за 

разглеждане на делото по иск за развод страните трябва да се явят лично. При 

неявяване на ищеца без уважителни причини производството се прекратява.”. 

В случая на неявяване на ищеца по уважителни причини при иск за развод се 

счита, че той не поддържа искането за развод, поради което съдът прекратява 

производството. При подаване на молба за развод по взаимно съгласие 

явяването на съпрузите лично в съдебно заседание е задължително, тъй като 

задачата на съда е да провери дали волята за развод е сериозна и 

непоколебима.  

 

Констатираните в настоящата тематична проверка случаи на участие на 

пълномощник в производството за развод по взаимно съгласие, който заявява 

непоколебимо съгласие за развод на съпруга, когото представлява, са малко. 

Малко са случаите, в които съдът не изследва причините за неявяване на 

молителя, но приема упълномощаването за редовно и допустимо и обявява 

делото за решаване. Единични са и случаите, в които молбата по чл. 50 СК и 

споразумението по чл. 51 от СК са подписани от адвокат, аргументирано с 

изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.  

 

Считаме, че основният въпрос, който трябва да се разгледа от 

Върховния касационен съд, съгласно правомощията му, регламентирани в чл. 

124 от Конституцията на Р. България е: когато някой от съпрузите не се яви в 

насроченото съдебно заседание по уважителни причини, но се представлява 

от адвокат, следва ли съдът да разгледа молбата и да обяви делото за 

решаване, или трябва да отложи делото за друга дата, предвид изискването на 

чл. 330, ал. 1 от ГПК. 
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В районните съдилища все по-често се застъпва тезата, че в днешния 

динамичен живот, когато всеки гражданин може да се ползва от свободата на 

движение на хора, пребиваването на едно лице в чужбина (постоянно или за 

продължителен период от време), не може да бъде пречка за упражняване 

правото му на прекратяване на брака като участието на адвокат вместо него с 

изрично пълномощно е допустимо.  

 

Нееднократно е разисквана възможността за прекратяване на брака по 

взаимно съгласие по административен ред като се застъпва тезата, че по 

съдебен ред следва да се разглеждат само имуществените отношения между 

съпрузите и личните им отношения с децата. Към настоящия момент такава 

възможност не е предвидена и молбата за развод по взаимно съгласие се 

разглежда от съда, съгласно процесуалния ред, регламентиран в ГПК.   

 

 

На основание чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗСВ във вр. с чл. 124 от 

Конституцията на Р. България, препис от настоящия акт да се изпрати на 

председателя на Върховния касационен съд.  

 

 

 

 

                                                          ИНСПЕКТОР: 

                                                                          /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


