
 

   

              

                         РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, ет.3-5, тел.факс 02 989 48 66 

                                    

 

                                                     

                                                                                 

            

 

А К Т 

 

 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА  

 

 

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА 

 

 

В РАЙОНЕН СЪД – ИХТИМАН 

 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – ИХТИМАН по гражданските дела е 

проведена в изпълнение на Заповед № ПП-01-63/16.07.2015г. на Главния инспектор 

на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл.58, ал.1 от 

Закона за съдебната власт и съобразно Плана за провеждане на комплексни 

планови проверки на ИВСС за 2015г. 

Проверката бе извършена в периода 24.07.2015г. – 27.07.2015г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА, експерт ДИАНА ИВАНОВА и експерт НИНА 

НИКОЛОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Ихтиман по 

образуването, движението и приключването на гражданските дела за 2013г., 2014г. 

и периода м. януари 2015г. – м. юли 2015г.  

 Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските дела и 

деловодните книги, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

 На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Районен съд – 

Ихтиман справки, съобразно писмо изх. № И-01-56/12.05.2015г. на ИВСС, 

допълнителна информация за дейността на съда, извлечения от електронната 

деловодна програма, заповеди, не насрочени дела, дела, по които производството е 

спряно, дела с отменен ход по същество, насрочени дела, деловодни книги и 

регистри, както и др. произволно посочени граждански дела.  

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Районен съд - Ихтиман е поместен в сградата на Съдебната палата в гр. 

Ихтиман.  Материалните условия са добри. Съдиите работят по един в кабинет, а 

15 бр. съдебните служители ползват 6 помещения. Съдът разполага с 3 броя 

съдебни зали. 

РС- Ихтиман е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти в 

кабинетите, деловодството и в съдебните зали. Служителите са оборудвани с 

компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и работят в мрежа. 

Компютърната техника е технически и морално остаряла, което създава проблеми 

в работата както на съдиите, така и на съдебната администрация.  

През периодите на проверката – 2013 г., 2014 г. и за периода 01.01.2015 г. – 

23.07.2015 г.  в РС- Ихтиман функционира „Система за управление на съдебни 

дела” /СУСД/, считано от  01.01.2009г. 

Председателят на съда през 2009г. със заповед № 27/11.11.2009г., е 

регламентирал начина за достъп до публикуваните съдебни актове на РС-Ихтиман 

в Интернет страницата на съда.  
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Със заповед № 43/11.08.2011 г. са утвърдени и Вътрешни правила за 

класифициране на съдебни дела и работа с материали, съдържащи класифицирана 

информация. 

В съда са внедрени следните програмни продукти: 

 - “Law Choice” – програма за случайно разпределение на делата, 

предоставена от ВСС, която функционира от м. 06.2006  г.; 

 - „Система за управление на съдебни дела” /СУСД/, която функционира от 

01.01.2009 г.; 

 - АИС „Бюра съдимост”, която функционира от 2004 г.; 

 - „ДЖЕС” – СИС, която функционира от 2009 г.; 

 - Правно-информационна система -АПИС. 

 

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

Към датата на изготвяне на доклада В РС- Ихтиман е утвърден щат от 24 

души, от които 5 щ. бр. съдии,  1 щ. бр. ДСИ, 1 съдия по вписванията, 16 щ. бр. 

съдебни служители и една свободна длъжност – „съдебен секретар”.  

Действащите съдии са Ивайло Йорданов, Анелия Игнатова, Радослава 

Йорданова, Боряна Шомова и Гергана Георгиева. 

1. Радослава Маринова Йорданова е назначена с Решение на ВСС по 

протокол № 10 от 22 февруари 2006 г. на длъжността „съдия”. С 

Решение на ВСС по протокол № 41 от 16.07.2015 г. е определена  за 

изпълняващ функциите „административен ръководител – 

председател”. 

2. Ивайло Генов Йорданов - С Решение ВСС по протокол № 18 от 12 

април 2006 г.  е назначен за „Административен ръководител – 

председател на РС – Ихтиман”. С Решение на ВСС по протокол от 14 

юли 2011 г. е назначен за втори мандат за „Административен 

ръководител – председател на РС – Ихтиман”. С Решение на ВСС по 

протокол № 41 от 16.07.2015 г. е освободен като Административен 

ръководител – председател на РС – Ихтиман”. 

3. Гергана Кирилова Георгиева e назначена с Решение на ВСС по 

протокол № 5 от 15 януари 2015 на длъжността „съдия”. 

4. Анелия Маринова Игнатова e назначена с Решение на ВСС по 

протокол № 13 от 8 март 2006 г. на длъжността „съдия”.   

5. Боряна Стефанова Шомова – Ставру e назначена с Решение на ВСС 

по протокол № 9 от 14 март 2007 г. на длъжността „съдия”. С Решение 

на ВСС по протокол № 34 от 17 юни 2015 г. e преназначена на 

основание чл. 194 ЗСВ в Софийския районен съд. 
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Командировани съдии от РС  - Ихтиман   в Софийски Окръжен съд са:   

- Ивайло Йорданов – командирован за периода от 14.11.2008 г. до 26.07.2013 г. 

в Софийския окръжен съд. 

- Анелия Игнатова - командирована за периода от 23.07.2013 г. до 24.03.2014 

г. и от 04.08.2014 г. и в момента на проверката. 

 

За периода на проверката в РС-Ихтиман са били командировани младши 

съдии от Софийския окръжен съд, както следва: 

- Ангелина Боева – за периода от 07.10.2013 г. до 17.03.2014 г.  

- Яна Николова - от 04.08.2014 г. до 13.03.2015 г.  

Административното ръководство на РС – Ихтиман се осъществява от  

изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” Радослава 

Йорданова, съобразно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 41 от 

16.07.2015 г., на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ. 

Главен специалист –„човешки ресурси” - Бойка Хаджипенчева изпълнява 

функциите на административен секретар. Същата е била назначена на длъжност 

“административен секретар”, считано от 01.12.2011 г., след проведен конкурс. След 

влизане в сила на ПАС, със заповед № А - 46/26.03.2014 г., е трансформирана 

длъжността административен секретар, в главен специалист – „човешки ресурси” и 

със заповед № А – 56/07.04.2014 г. е възложено изпълнението на функциите на 

административен секретар. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ 

 СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

Към 2015 г. в Районен съд - Ихтиман е утвърдено щатно разписание с 17 бр. 

съдебни служители. Администрацията на РС- Ихтиман е обща и специализирана. 

Общата администрация се състои от 3 бр. служители:  

  „Главен счетоводител”- 1 бр.;  

  „Главен специалист - "Човешки ресурси"- 1 бр.; 

  „Системен администратор” – 1 бр. 

 

В специализираната администрация работят общо 10 служители, организирани 

в служби и длъжности, както следва: 

 „Регистратура”- 1 бр.; 

 „Съдебно деловодство”- 2 съдебни деловодители - 1 бр. за гр. дела и 1 бр. за 

наказателни дела; 

 „Съдебни секретари” - 3 бр.;  

 „Съдебен секретар – СИС” – 1 бр; 

 „Съдебен деловодител – СИС” – 1 бр; 

 „Архив”- 1 бр.;  
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 „Бюро “Съдимост” – 1 съдебен деловодител; 

 Служител по сигурността на информацията – 1 бр. /изпълнява се от главен  

специалист – „човешки ресурси”/; 

 „Регистратура за класифицирана информация” – 1 бр. /изпълнява се от 

съдебен деловодител по наказателни дела/; 

 „Връчване на призовки и съдебни книжа” призовкар – 1 бр.  

  

Техническите длъжности са общо 2 бр. – чистачка и един „работник 

поддръжка сгради – огняр”. 

Оправомощени от председателя на съда служители Бойка Хаджипенчева, 

Недялка Лазарова и Капка Алексиева разполагат с електронен подпис и съобразно 

разпоредбите на Наредба № 14/18.11.2009г. на МП за реда и начина за 

предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни 

„Население” извършват справките, за което има предоставен достъп. 
 
Книгите по чл. 39 от ПАС се водят се водят само на хартиен носител.  

Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води на хартиен носител, считано от 

14.03.2008г. по реда, определен в Заповед № 15/14.03.2008г. на Председателя 

Длъжностното лице, отговорно за водене на регистъра, е деловодител по 

граждански дела.  

 Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се получават при 

предаване на съдебния акт и вписването му в регистъра от упълномощения със 

заповед деловодител. 

Всички дела, образувани след месец 01.01.2009г., са въведени във 

функциониращата „СУСД”.  

В деловодството се водят следните предвидени в чл.39, ал.1 от ПАС книги и 

регистри: 

- Азбучен указател за образуваните граждански дела –   за 2013г.  - 1 том, за  

2014г. - 1 том, за  2015г.- 1 том; 

  -Описна книга за гр.дела – от 29.11.2011г. до 22.04.2013г. – 1 том; от 

23.04.2013г. до 30.12.2014г. .- 1 том; от 05.01.2015 г. до момента на проверката – 1 

том;    

  -Книга за открити заседания - гр. дела –  от 09.01.2013г. до 13.12.2013г. – 1 

том; от 16.12.2013г. до 29.12.2014г. – 1 том; от 09.01.2015г. до момента на 

проверката - 1 том; 

  -Книга за закрити и разпоредителни заседания – от 22.03.2012г. до 

09.04.2013г. – 1 том; от 09.04.2013г. до 21.07.2014г. – 1 том; от 21.07.2014г. до 

момента на проверката – 1 том; 

-Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК - за 2013г. - 1  том; за 

2014г. – 1 том и за 2015г. - 1 том; 

- Книга за приемане и отказ от наследство – води се от 29.11.2006г.; 
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-Книга на заявленията за достъп до обществена информация, води се от 

01.09.2009г.  

 Председатлят на съда е утвърдил (без посочена дата) Вътрешни правила за 

изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес, по реда на 

чл. 42 и сл. ГПК. 

Проверени бяха:  

- Азбучен указател за образуваните граждански дела - един том за 2013г. – 

води се на хартиен носител, номериран и подпечатан е, с подпис на Председателя. 

За 2014г. – 1 том, води се на хартиен носител, номериран е, с подпис и печат на 

Председателя и за 2015г. – 1 том, номериран, с подпис и печат на Председателя; 

-Описна книга за гр.дела – Книгите се водят на хартиен носител, проверявани 

са от съдебен служител Хаджипенчева, номерирани са, подпечатани, с подпис на 

Председателя, попълват се от деловодител, на места вписаната информация е 

нечетлива; 

-Книга за открити заседания - В графа „решение” на места диспозитивът е 

залепен без подпис на служителя, обявил решението, както и без дата и номер на 

акта. На други места са вписани номер и дата на съдебното решение. Вместо 

диспозитив, на места е обявено: ”прекратява брака по взаимно съгласие”, 

„прекратява производството по делото”, „допуска да се извърши делба”; 

-Книга за закрити и разпоредителни заседания. Книгите са номерирани, с 

подпис и печат на съда, водят се на хартиен носител от деловодителя на 

граждански дела, ясно и четливо. Определенията са залепяни; 

-Книга „призовки” – не е номерирана, подпечатана, няма подпис на 

председател, на места скъсана, води се от 03.01.2011г. от деловодителите. Книга за 

получени и върнати призовки и съдебни книжа - води се от призовкаря. Надраскана 

е в повече от долните полета, попълва се нечетливо на места; 

-Регистър на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК. На проверяващите бяха 

предоставени папки класьори, в които се подреждат постановените актове, без 

подпис на съдебен слжител, според чл. 50б ПАС. Не са номерирани страниците, 

няма подпис и печат на съда; 

- Книга за приемане и отказ от наследство – води се от 2006г., от архиваря на 

съда. Книгата е номерирана, с подпис и печат на съда; 

-Книга на заявленията за достъп до обществена информация – води се считано 

то 01.09.2009г. от главен специалист, съдържа 11 заявления до момента на 

проверката. Нама страници, подпис и печат на съда; 

- Регистър за делата по Закона за домашното насилие – води се, считано от 

2005г. до момента на проверката – 1 том. Попълва се от деловодител граждански 

дела. Не е номерирана, подпечатана, без подпис на Председателя на съда; 

На проверяващите не бе предоставен регистърът по чл. 39, ал.1, т.12 ПАС на 

изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, присъдени в полза на 

съдебната власт. 
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По информация на главния специалист, деловодните книги и регистри са 

проверявани ежемесечно, но това не е удостоверявано с подпис и дата на 

проверката. 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата, вписана в 

книгата за открити заседания, датата на предаване на делото в деловодството на 

съда и в Регистъра на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК:  

-решение по гр. дело № 1112/2013г. – решението е с дата на обявяване 

18.08.2014г., в книгата за открити заседания е обявено с дата 18.08.2014г., а делото 

е върнато в деловодството на съда на 19.08.2014г., в регистъра решението е с 

посочена дата 18.08.2014г. 

-решение по гр. дело № 640/2013г. - решението е с дата на обявяване 

05.12.2013г, в книгата за открити заседания е обявено с дата 05.12.2013г., а делото е 

върнато в деловодството на съда на 27.12.2013г. – след 22 дни, в регистъра 

решението е с посочена дата 05.12.2013г. 

-решение по гр. дело № 363/2014г. - решението е с дата на обявяване 

23.09.2014г., в книгата за открити заседания няма дата на решението, в 

деловодството на съда делото е върнато на същата дата и в регистъра решението е с 

обявената дата; 

-решение по гр. дело № 356/2014г. - решението е с дата на обявяване 

29.09.2014г., в книгата за открити заседания е обявено без дата и номер, а делото е 

върнато в деловодството също на 29.09.2014г. и в регистира решението е с 

обявената дата;  

-решение по гр. дело № 689/2014г. - решението е с дата на обявяване 

07.01.2015г., в книгата за открити заседания е без дата и номер, делото е върнато в 

деловодството на същата дата, на която решението е вписано и в регистъра; 

-решение по гр. дело № 399/2013г. - решението е с дата на обявяване 

10.06.2013г., в книгата за открити заседания е без дата и номер, делото върнато е в 

деловодството на посочената дата, на която и решението е вписано в регистъра; 

-решение по гр. дело № 145/2015г. – решението е с дата на обявяване 

16.07.2015г., в книгата за открити заседания е без дата и номер, делото е върнато в 

деловодството на същата дата, на която и решението е вписано в регистъра; 

-решение по гр. дело № 29/2013г. – решението е с дата на обявяване 

21.05.2013г., в книгата за открити заседания е без дата и номер, делото е върнато в 

деловодството на същата дата, на която и решението е вписано в регистъра; 

-решение по гр. дело № 263/2014г. – решението е с дата на обявяване 

02.06.2014г., в книгата за открити заседания е без дата и номер, делото е върнато в 

деловодството на същата дата, на която и решението е вписано в регистъра. 

Проверката установи, че по част от делата има разминаване от един ден до 22 

дни в посочените дати в книгата за открити заседания, в регистъра по чл. 235,ал.5 

ГПК (по начина, по който се води в РС-Ихтиман) и датата на съдебния акт, 

съдържащ се по делото, което навежда съмнения за антидатиране на акта - 

нарушение, което е недопустимо.  



 

 8 

Регистърът на съдебните актове по чл. 235, ал.5 ГПК следва да се води 

съобразно изискванията чл. 50 б ПАС, от определено със заповед на Председателя 

длъжностно лице, което да отговаря за осигуряване на публичността му и право на 

достъп на всеки до съдебните решения при спазване изискванията на чл. 64 ЗСВ, 

както и за последователното подреждане на съдебните решения, с подпис на 

съдебен служител и дата на обявяване на решението. 

Административният ръководител лично, или чрез упълномощено лице, следва 

да извършва периодични проверки на деловодните книги и регистри, което да се 

удостоверява с подпис и дата. 

С оглед направените в хода на проверката констатации по воденето на 

деловодните книги и регистри, за които конкретно, в хода на проверката бяха 

уведомени съдебните служители, ще бъдат дадени и съответните писмени 

препоръки. 
 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
        ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
В РС - Ихтиман гражданските дела се образуват в деня на постъпване на 

книжата в съда, от съдебен деловодител – граждански дела. Разпределението на 

делата на принципа на случайния избор, съгласно чл. 9 от ЗСВ, се извършва от м. 

юни 2006г. и към настоящия момент се осъществява чрез програмния продукт за 

случайно разпределение на делата „Law Choice”, предоставен от ВСС.  

Председателят на съда е утвърдил Вътрешни правила за случайно 

разпределение на делата в РС – Ихтиман. Разпределението се извършва от 

Председателя на съда и се отразява в протокол, подписан от разпределящия, който 

се съхранява в папка и се прилага по всяко дело.  

Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100 % на 

всички съдии и за всички видове дела.  

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за всички 

видове дела, с изключение за делата, които се разпределят „по дежурство”.  

Зявления по реда на чл. 410 от ГПК и по реда на чл. 417 от ГПК,  както и  

молби за обезпечения по чл. 390 ГПК се разпределят на случаен принцип.  

Молби за незабавна защита по ЗЗДН и молби за теглене от детски влог, се 

разпределят на дежурния съдия, съгласно утвърдения график.  

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата има 

Председателят на съда, а в негово отсъствие с изрична заповед  се определя друг 

съдия, който извършва разпределението на делата.  

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите в съда 

искови молби, до докладване на делото на съдията-докладчик, се извършва в 

следната последователност: след постъпване на книжата в служба  „Регистратура”, 
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същите се вписват във входящия дневник и получават входящ номер, след което се 

образуват в описната книга и се нанасят в азбучния указател. Незабавно се 

докладват на Председателя на съда за разпределение. След извършване на 

разпределението, делото се въвежда в деловодната програма и се сканират исковата 

молба и доказателствата. Докладват се на съдията докладчик. 

Месечният график на дежурствата се утвърждава от Председателя на съда, 

съгласно негова заповед. 

Дежурните  съдии, по утвърдения график, се произнасят  по  постъпилите в  

периода на съответното дежурство искания съгласно Заповед № А-65/10.04.2014 г.   

 Всички съдии в РС - Ихтиман разглеждат граждански и наказателни дела. 
 
                         ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЕЛАТА В РС-ИХТИМАН 

                                за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2015 г. 

 

Общи данни за РС-Ихтиман за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2015 г. 

През 2013 г. в РС са постъпили общо 1115 броя дела (в това число 129 броя 

граждански дела по общия ред и 831 броя частни гр. дела), останали несвършени от 

минали години – 95 броя или общо за разглеждане 1210 броя дела (в това число 172 

броя по общия ред и 831 броя частни граждански дела). От тях свършени през 2013 

г. са 1128 броя дела (147 броя граждански дела и 831 броя частни граждански дела). 

 

През 2014 г. в РС са постъпили общо 906 броя дела (в това число 161 броя 

граждански дела по общия ред и 621 броя частни гр. дела), останали несвършени от 

минали години – 82 броя или общо за разглеждане 988 броя дела (в това число 186 

броя по общия ред и 621 броя частни граждански дела). От тях свършени през 2014 

г. са 881 броя дела (134 броя граждански дела и 621 броя частни граждански дела). 

 

За периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. в РС са постъпили общо 467 броя 

дела (в това число 90 броя граждански дела по общия ред и 329 броя частни гр. 

дела), останали несвършени от минали години – 107 броя или общо за разглеждане 

574 броя дела (в това число 142 броя по общия ред и 329 броя частни граждански 

дела). От тях свършени за периода са 451 броя дела (95 броя граждански дела и 304 

броя частни граждански дела). 

 

Като материя от гражданските дела по общия ред преобладават делата по 

следните закони: Закона за задълженията и договорите, вещни искове по Закона за 

собствеността, Закона за гражданската регистрация, искове по Семейния кодекс, по 

КТ, а по частните гр. дела  -  чл.410 и чл.417 от ГПК. 

 

                                           НАТОВАРЕНОСТ: 

 

обща натовареност за 2013 г.  
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1. Натовареност по щат към делата за разглеждане – 33.63 

2. Натовареност по щат към свършените дела – 30.82 

3. Действителна натовареност към делата за разглеждане – 51.74 

4. Действителна натовареност към свършените дела – 47.41 

 

обща натовареност за 2014 г.  

 

1. Натовареност по щат към делата за разглеждане – 28.75 

2. Натовареност по щат към свършените дела – 25.93 

3. Действителна натовареност към делата за разглеждане – 37.50 

4. Действителна натовареност към свършените дела – 33.83 

 

натовареност граждански дела за 2013  

 

1. Натовареност по щат към делата за разглеждане – 20.17 

2. Натовареност по щат към свършените дела – 18.80 

3. Действителна натовареност към делата за разглеждане – 31.02 

4. Действителна натовареност към свършените дела – 28.92 

 

натовареност граждански дела за 2014  

 

1. Натовареност по щат към делата за разглеждане – 16.46 

2. Натовареност по щат към свършените дела – 14.68 

3. Действителна натовареност към делата за разглеждане – 21.47 

4. Действителна натовареност към свършените дела – 19.15 

 

Разпределени спрямо свършени дела по съдии и процент натовареност при 

разпределение на постъпващите дела 

 

за 2013 г. 
съдия разпре

делен

и  

дела 

гр. дела частни гр. дела общо  % натов 

ареност 

  решени прекратени решени  прекратени   

Радослава 

Йорданова 
379 102 10 272 11 395 100 

Ивайло 

Йорданов 
83 14 1 44  69 50 

Анелия 

Игнатова 

201 49 10 168 9 236 100 

Боряна 365 75 16 268 10 369 100 
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Шомова 

Ангелина 

Боева 

87 14 6 49  69 100 

 

за 2014 г. 
съдия разпре

делен

и  

дела 

гр. дела частни гр. дела общо  % натов 

ареност 

  решени прекратени решени  прекратени   

Радослава 

Йорданова 
169 37 10 107 6 160 100 

Ивайло 

Йорданов 
219 38 12 160 6 216 100 

Анелия 

Игнатова 

61 11 1 46 3 61 100 

Боряна 

Шомова 

247 55 16 169 7 247 100 

Ангелина 

Боева 

68 28 4 53 1 86 100 

Яна 

Николова 

142 40 8 59 12 111 100 

 

 

 
2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 
 

НАСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  

От представената от съда справка за всички насрочени съдебни заседания се 

констатира, че за периода м. юли, август и септември 2015г., по граждански и 

административни дела са насрочени заседания на трима съдии, както следва: съдия 

Йорданов - 3 броя дела, съдия Йорданова - 4 броя дела, съдия Георгиева - 6 броя 

дела. Бяха изискани и проверени по 3 броя граждански дела, насрочени в открити 

съдебни заседания, по съдии както следва:  

 

Съдия Йорданов 

Проверени бяха  3 бр. дела, насрочени за 27.08.2015 г.: 

Гр. дело № 95/2015 г. е образувано на 09.02.2015г., по искова молба с правно 

основание чл. 127, ал.2 от СК, във вр. с чл. 123 от СК, за предоставяне на 

родителски права, постъпила в съда същия ден. По делото се съдържа протокол за 

избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено на случаен 

принцип между четирима съдии,  на 09.02.2015 г., от  съдия Йорданов. С 

разпореждане (подписано без име на съдия) по чл. 131 от ГПК, в з.з. от следващия 



 

 12 

ден, схематично, без номер на дело и без посочване на страни, както и без предмет 

на спора, са дадени указания и е изпратен препис на ответника за отговор. Писмен 

отговор от него е бил получен на 10.03.2015г. С определение по чл. 140 от ГПК от 

03.07.2015г. – изготвено след 4 месеца, са приети доказателствата, допуснати са по 

двама свидетели на страните, изискано е било от ДСП, гр. Ихтиман да се изготви 

социален доклад и делото е насрочено в о.с.з. за 27.08.2015г. Призовки са 

изпратени на страните на 09.07.2015 г. 

Гр. дело № 119/2015 г. е образувано на 20.02.2015 г., по облигационни искове 

с правно основание чл. 415, ал.1 вр. 422 от ГПК, във  вр. с чл. 79 от ЗЗД, за 

изплащане на дължими суми по договор за аренда, постъпили в съда същия ден. По 

делото на първа страница се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е 

видно, че същото е разпределено на случаен принцип между четирима съдии,  

същия ден, от  съдия Йорданов. С разпореждане (подписано без име на съдия) по 

чл. 131 от ГПК, в з.з. без дата и посочване на страните, дадени са указания и е 

изпратен препис от исковата молба на ответника за отговор. Писмен отговор е 

получен на 31.03.2015 г. С определение по чл. 140 от ГПК в з.з. на 03.07.2015 г. – 

изготвено след 3 месеца, е обявен проект на доклад, приети са представените 

доказателства, изискано е и е приложено ч.гр. дело № 884/2014 г. между същите 

страни, допуснато е извършване на СТЕ и е назначено вещо лице, задължен е 

ищецът да представи допълнително доказателства и делото е насрочено в о.с.з. за 

27.08.2015г. Призовки са изпратени на страните на 08.07.2015 г. и връчени на 

страните, отрязъците са приложени по делото. 

Гр. дело № 762/2014 г. е образувано на 07.11.2014 г., по искова молба  с 

правно основание чл. 415, ал.1, във вр. 410 от ГПК, във  вр. с чл. 107 от ЗЕ, за 

изплащане на дължими суми по договор за използване на електрическа енергия, 

постъпила в съда същия ден. По делото на първа страница се съдържа протокол за 

избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено на случаен 

принцип между петима съдии,  на 07.11.2014 г., от  съдия Йорданов. С 

разпореждане от същия ден, на ръка, са дадени указания делото да се докладва след 

връщането от СОС, на гр. дело № 603/2014 г. (върнато на 07.01.2015 г.). С 

разпореждане (подписано без име на съдия) по чл. 131 от ГПК, в з.з. на 08.01.2015 

г., без номер на дело и посочване на страните, дадени са указания и е изпратен 

препис от исковата молба на ответника за отговор. Съобщението е получено от 

ответника на 13.01.2015 г. и е приложено по делото. Не е постъпил писмен отговор 

в срока. С определение по чл. 140 от ГПК в з.з. на 03.07.2015 г. – изготвено след 6 

месеца,  са приети представените доказателства, изискано е и е приложено 

цитираното ч. гр. дело, допуснато е извършване на СТЕ и е назначено вещо лице. 

Делото е насрочено в о.с.з. за 27.08.2015 г. Призовки са изпратени на страните на 

09.07.2015 г. Отрязък, получен от ответника е приложен по делото. 

 

Съдия Йорданова 

Проверени бяха  3 бр. дела, насрочени за 16.09.2015 г.: 
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Гр. дело № 903/2014 г. е образувано на 23.12.2014 г., по искова молба  за 

делба, при квоти, съгласно ЗН, постъпила в съда същия ден. По делото на първа 

страница се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото 

е разпределено на случаен принцип между петима съдии,  същия ден, от съдия 

Йорданов. С разпореждане от 29.12.2014 г., изготвено на ръка, молбата е оставена 

без движение за плащане на ДТ и вписване. След отстраняване на нередовностите, 

с ръкописно разпореждане  по чл. 131 от ГПК, е изпратен препис от исковата молба 

на страните. След като едно от лицата не е било намерено на посочения адрес и 

след изготвена справка от НБД през м. март 2015г., на 20.03.2015 г. е разпоредено 

връчване чрез залепване на уведомлението. Съобщение отново е изпратено през м. 

май и получено на 29.05.2015 г. След представяне на пълномощно за страната, с 

определение по чл. 140 от ГПК в з.з. на 03.07.2015 г., е изложен доклад по делото и 

о.с.з. е насрочено за 16.09.2015 г., след съдебната ваканция. Призовки са изпратени 

на страните на 03.07.2015 г. и получените са приложени по делото. 

Гр. дело № 906/2014 г. е образувано на 30.12.2014 г., по искова молба  за 

делба, при квоти, съгласно ЗН, постъпила в съда същия ден. По делото на първа 

страница се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото 

е разпределено на случаен принцип между петима съдии,  същия ден, от съдия Р. 

Йорданова. С разпореждане от 05.01.2015 г.  е указано да се впише исковата молба 

и „за процедура по  чл. 131 от ГПК”, съгласно което е изпратен препис от исковата 

молба на страните. След като ответникът не е бил намерен на посочения адрес, 

след многократни посещения на адреса в период от три месеца, с разпореждане от 

16.03.2015 г. – изписано на ръка, е указано на ищцата да внесе депозит за 

назначаване на особен представител в размер на 800 лв. След молба на ищцата, в 

която твърди, че няма финансова възможност, и посочва други адреси за 

призоваване на ответника, съобщението е било връчено на 27.05.2015 г. След 

изтичане на едномесечния срок за отговор, в з.з. на 03.07.2015 г. с определение по 

чл. 140 от ГПК са изложени обстоятелства по делото и о.с.з. е насрочено за 

16.09.2015г. Призовки са изпратени на страните на 03.07.2015г. и няколко, 

получени, които са приложени по делото. 

Гр. дело № 800/2014 г. е образувано на 24.11.2014 г., по искова молба  по чл. 

84, ал. 3 от ЗЗД, във вр. с чл. 200 от КТ – за изплащане на обезщетение от 

настъпила смърт при трудова злополука, постъпила в съда същия ден. По делото на 

първа страница се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че 

същото е разпределено на случаен принцип между петима съдии,  същия ден, от  

съдия Йорданов. С бланкетно разпореждане по  чл. 131 от ГПК на компютър, без 

дата, номер на дело, страни и без име на съдия, само с подпис, е изпратен препис от 

исковата молба на ответника на 26.11.2014г. След изтичане на едномесечния срок 

за отговор, с определение по чл. 140 от ГПК в з.з. на 03.01.2015 г., са приети 

писмени доказателства, конституирани са страните и трето лице помагач, 

назначена е СЕ. Делото е било насрочено за 16.02.2015 г., когато са били 

изслушани страните и е било прието заключението на вещото лице. С отделно 
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определение от з.з. на 18.02.2015г. е изготвен проект на доклад и е назначена СТЕ. 

В три поредни о.с.з. на  30.03.2015 г.,  11.05.2015 г. и  17.06.2015 г. са изслушани 

свидетели и вещото лице, прието е заключението и са допуснати допълнителни 

въпроси към СТЕ.  В последното о.с.з. делото е било отложено за изискване на 

протоколи от СОП за оглед на местопрестъплението. Следващо о.с.з. е насрочено 

за 16.09.2015 г. Призовки са изпратени на страните на 17.06.2015 г. 

 

Съдия Георгиева 

Проверени бяха  3 бр. дела, насрочени за 29.09.2015 г.: 

Гр. дело № 399/2014 г. е образувано на 30.05.2014 г., по искова молба  за делба 

на поземлени имоти, постъпила в съда същия ден. По делото на първа страница се 

съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото е 

разпределено на случаен принцип между петима съдии,  същия ден, от  съдия 

Йорданов, първоначално разпределено на съдия А Игнатова.  С определение от  

02.06.2014 г. молбата е оставена без движение за вписване и след отстраняване на 

нередовностите, с разпореждане  по чл. 131 от ГПК от същия ден е изпратен препис 

с указания на страните. След като ответникът не е бил намерен на посочения адрес 

в период от три месеца, след изготвена справка от НБД през м. септември 2014 г., 

на 08.09.2014 г. е разпоредено връчване чрез залепване на уведомлението. Със 

заповед № А-139 от 04.08.2014г. на председателя на съда, делото е 

преразпределено на съдия Я. Николова. С определение от 11.11.2014 г. по чл.140 от 

ГПК са били приети писмените доказателства, съобщен е проект на доклад и 

делото е насрочено за 16.12.2014 г., когато е бил даден ход по същество и делото е 

било обявено за решаване. С решение от 27.02.2015 г.,  на основание чл. 69, ал.1 от 

ЗН, е допуснато извършване на съдебна делба при посочените квоти от ищеца. Със 

заповед № А-50 от 13.03.2015 г. на председателя на съда, делото е преразпределено 

на съдия Г. Бакоева. С определение от 27.04.2015 г., делото, във фаза по 

извършване на делбата, е насрочено за 02.06.2015 г., като е назначена СОЕ. Поради 

нередовно призоваване на ответник, заседанието е отложено за 17.07.2015 г., когато 

за постигане на извънсъдебна спогодба по искане на страните, е отложено за 

29.09.2015 г. 

Гр. дело № 191/2015 г. е образувано на 24.03.2015 г., по жалба по реда на 

ЗСПЗЗ, получена същия ден директно в съда,  срещу Решение на ОС”Земеделие”- 

гр. Костенец, с което се отнема имот. По делото на първа страница се съдържа 

протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено на 

случаен принцип между петима съдии, в същия ден, от  съдия Йорданов. С две 

последователни разпореждания, на ръка през м. май са давани указания на 

страната. Делото е насрочено в о.с.з. на 16.06.2015 г. – видно от поставения печат – 

липсва нарочен акт. В проведеното о.с.з. не е даден ход поради нередовно 

призоваване на един от ищците, за което са дадени конкретни указания за връчване 

на призовката. Следващо о.с.з. е насрочено за 20.08.2015 г. Призовките са 

изпратени на 16.06.2015 г. 
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Гр. дело № 475/2015 г. е образувано на 03.07.2015 г., по  искова молба от 

ДСП-гр. Ихтиман по чл. 28 от ЗЗДто, получена същия ден, за продължаване на 

настаняване на дете в семейство на близки. По делото на първа страница се 

съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото е 

разпределено на случаен принцип между трима съдии,  същия ден, от  съдия 

Йорданов. С разпореждане от 06.07.2015 г. делото  е насрочено в о.с.з. на 

14.07.2015 г. Тъй като в проведеното о.с.з. детето е доведено, с оглед чл. 28 от 

ЗЗДто, делото е отложено и насрочено за 20.08.2015 г. 

 Съобразно констатираното, ще бъдат направени изводи и препоръки. 
 

НЕНАСРОЧЕНИ към 23.07.2015г. 

Ненасрочените към 23.07.2015 г. гр. дела са общо 24 броя, по съдии както 

следва: 

Съдия Радослава Йорданова – 4 броя; 

Съдия Ивайло Йорданов – 9 броя; 

Съдия Боряна Шомова – 5 броя; 

Съдия Гергана Георгиева – 6 броя. 

В посочения брой ненасрочени дела не са включени 4 броя спрени 

производства и едно делбено дело в архив. 

Има само едно делбено дело в архив с докладчик съдия Радослава Йорданова. 

 

Проверени бяха следните граждански дела по съдии: 

Съдия Р. Йорданова : 

Гр. дело № 830/2014 г. е образувано на 03.12.2014 г., по  искова молба 

получена същия ден, за делба, при квоти, съгласно ЗН. По делото на първа 

страница се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото 

е разпределено на случаен принцип между петима съдии,  същия ден, от  съдия Р. 

Йорданова. С разпореждане от 08.12.2014 г.,  на ръка и схематично, е указано „за 

процедура по  чл. 131 от ГПК”, съгласно което е изпратен препис от исковата 

молба на страните. След като един от ответниците не е бил намерен на посочения 

адрес, след многократни посещения на адреса и представена справка от НБД, с 

разпореждане от 08.01.2015г. е указано на ищците, на основание чл. 47 от ГПК, да 

внесат депозит за назначаване на особен представител в размер на 800 лв. С 

няколко молби през м. февруари, март и април ищците посочвали нови адреси за 

призоваване на страната. Последващи и напомнителни съобщения са изпратени 

през м. юни и юли, всички върнати със запис на ръка, че лицето не е открито и 

няма достъп до адреса. Няма последващи действия. 

 

 

Съдия Й. Йорданов : 
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Гр. дело № 587/2014 г. е образувано на 21.08.2014 г., по  искова молба 

получена същия ден, с правно основание чл. 132, ал.1 от СК. По делото на първа 

страница се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото 

е разпределено на случаен принцип между трима съдии,  същия ден, от  съдия 

Йорданов. С бланкетно разпореждане от 21.08.2014 г., подписано от съдията, по  

чл. 131 от ГПК, е изпратен препис от исковата молба на ответника, получен на 

27.08.2014 г. С разпореждане от 10.10.2014 г., исковата молба е оставена без 

движение, с указания ищцата да посочи предявява ли искане за лишаване от 

родителски права на ответника. С молба от 17.10.2014 г. е била уточнена исковата 

претенция, съгласно дадените указания от съда. Препис от молбата е бил изпратен 

за отговор на ответника, който не е бил намерен на посочения адрес, въпреки 

многократните посещения, залепване на уведомлението по чл. 47 от ГПК и 

направена справка от НБД на 02.12.2014 г. С определение от 07.07.2015 г. – след 

седем месеца,  са предприети процесуални действия от съда и на ответника е 

предоставена правна помощ под формата на процесуално представителство. 

Определено е възнаграждение в размер на 300 лв., което да се внесе от ищцата. 

Съобщенията са изпратени на  08.07.2015г. 

Гр. дело № 768/2014 г. е образувано на 11.11.2014 г., по  искова молба 

получена същия ден, с правно основание чл. 132, ал.1 от СК, подадена от ДСП за 

лишаване от родителски права. По делото на първа страница се съдържа протокол 

за избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено на случаен 

принцип между четирима съдии,  същия ден, от  съдия Йорданов. С бланкетно 

разпореждане от 12.11.2014 г., подписано от съдията, по  чл. 131 от ГПК, е 

изпратен препис от молбата на ответницата за отговор, върнат на 18.11.2014 г., със 

запис, че няма такова лице на територията на града. С разпореждане на 18.11.2014 

г. е указано да се направи справка от НБД, изготвена на 20.11.2014 г. След като 

през м. декември лицето три пъти не е било намерено е разпоредено залепване на 

уведомлението по чл. 47 от ГПК, извършено на 02.12.2014 г. и удостоверено с 

писмо от кметството. С определение от 07.07.2015 г. – след седем месеца,  са 

предприети процесуални действия от съда и на ответницата е предоставена правна 

помощ под формата на процесуално представителство. Определено е 

възнаграждение в размер на 100 лв., платимо от бюджета на съда. Искане до САК е 

изпратено на 08.07.2015 г. и процесуален представител е бил определен на 

09.07.2015г. Съобщение до ответницата е връчено на назначения адвокат на 

13.07.2015 г. 

Гр. дело № 793/2014 г. е образувано на 21.11.2014 г., по  искова молба 

получена същия ден, с правно основание чл. 45, ал.1 от ЗЗД. По делото на първа 

страница се съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото 

е разпределено на случаен принцип между трима съдии,  същия ден, от  съдия 

Йорданов. С разпореждане на ръка от 24.11.2014 г. искът е оставен без движение  

за внасяне на ДТ. След отстраняване на нередовностите на 01.12.2014 г., с  

бланкетно разпореждане от 03.12.2014 г., подписано от съдията, по  чл. 131 от ГПК, 
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е изпратен препис от исковата молба на ответника за отговор, който не е бил 

намерен на посочения адрес.  Въпреки направената справка от НБД на 18.11.2014г. 

и повторно изпратеното съобщение на 17.12.2014г., ответникът не е бил намерен. С 

определение от 07.07.2015г. – след седем месеца,  са предприети процесуални 

действия от съда и на ответника е предоставена правна помощ под формата на 

процесуално представителство. Определено е възнаграждение в размер на 335 лв., 

което да се внесе от ищците. Съобщение е изпратено  на  08.07.2015г. 

 

Съдия Бакоева /Георгиева 

Гр. дело № 845/2014 г. е образувано на 08.12.2014г., по установителен иск по 

чл. 79 от ЗС, получен същия ден. По делото на първа страница се съдържа протокол 

за избор на докладчик, от който е видно, че същото е разпределено на случаен 

принцип между четирима съдии, в същия ден, от  съдия Йорданов, на доклад на 

съдия Я. Николова. С разпореждане от 12.12.2014 г. са дадени указания на ищците 

за уточняване на правния интерес от предявяване на установителен иск за 

собственост. След отстраняване на нередовностите, с разпореждане по чл. 131 от 

ГПК от 23.01.2015 г., с подробни указания е изпратен препис от исковата молба на 

ответниците. След като някои от ответниците не били намерени на посочените 

адреси през м. февруари, били изискани справки от НБД. През м. март, със Заповед 

№ А-50/13.03.2015г. делото е преразпределено на съдия Г. Бакоева, при нейното 

назначаване за районен съдия. През м. април ищците внесли молба за 

конституиране на друг ответник, поради настъпила смърт, за което било 

представено удостоверение за наследници. Призоваването продължило и през м. 

май. С определение от 12.06.2015 г. новият ответник е бил конституиран. 

Съобщения до страните са изпратени на 15.06.2015 г. и към момента на проверката 

не са върнати всички. 

Гр. дело № 679/2014 г. е образувано на 02.10.2014г., по иск с правно 

основание чл. 108 от ЗС, получен същия ден. По делото на първа страница се 

съдържа протокол за избор на докладчик, от който е видно, че същото е 

разпределено на случаен принцип между четирима съдии, в същия ден, от  съдия 

Йорданов, на доклад на съдия Я. Николова. С разпореждане от 11.11.2014 г. са 

били дадени указания на ищците за вписване на исковата молба. След отстраняване 

на нередовностите, с подробно разпореждане по чл. 131 от ГПК от 27.11.2014 г., с 

ясни указания, е изпратен препис от исковата молба на ответниците. (В делото е 

приложен екземпляр от подписана страница на акта и ксерокопие). Писмен отговор 

е получен на 05.01.2015 г. С определение от 09.03.2015 г. е извършена проверка по 

чл. 140 от ГПК, допуснати са и са приети доказателства по делото, допусната е СТЕ 

и на страните е съобщен проект на доклад. Съдебно заседание е насрочено за 

09.04.2015 г. Със Заповед № А-50/13.03.2015г. делото е преразпределено на съдия 

Г. Бакоева, при нейното назначаване за районен съдия. В проведеното о.с.з. 

исковата молба е била оставена без движение за уточняване цената на иска и 

квотите на всеки от съсобствениците, както и за представяне на данъчна оценка. 
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Указанията на съда са били изпълнени на 11.05.2015 г. и преписи от иска са били 

изпратени на ответниците за отговор, внесен на 05.06.2015 г. С определение от з.з. 

от  13.07.2015 г., отново съдът е намерил, че исковата молба не отговаря на 

изискванията на чл. 127 от ГПК – не са били уточнени квотите на съсобствениците, 

поради което същата е била оставена пак без движение, като на ищците е даден 

едноседмичен срок. Съобщенията са връчени на 17.07.2015г. 

С оглед констатираното в хода на проверката, ще бъдат направени съответните 

иводи и препоръки. 

 

   ВИСЯЩИ, НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 23.07.2014г. производства,    

                             образувани преди 01.01.2013г. 

Делата, образувани преди 01.01.2013 г. и неприключили към 23.07.2015 г. са 2 

броя, по съдии както следва: 

Съдия Гергана Георгиева – 1 брой 

Съдия Радослава Йорданова – 1 брой 

 

В посочения брой стари производства не са включени спрени производства и 

делбените дела в архив. 
 

 Гр. дело № 729/2011г., е образувано на 27.07.2011г., по иск за делба, 

разпределено с протокол от същата дата само за това дело, на доклад на съдия 

Анелия Игнатова, обявено за решаване по допускането на делбата в с.з. на 

13.12.2012г., а решението е № 7, от 14.01.2013г. Същото е било потвърдено от СОС 

с решение № 552/21.12.2013г. по в.гр.д. 602/2013г., а ВКС не е допуснал 

касационно обжалване. След връщането на делото, делото е преразпределено на 

доклад на съдия Яна Николова, насрочила с.з. с определение от 24.02.2015г., с 

допускане на СТЕ и указания към страните.  

 Съгласно цитираната вече заповед № А-50/13.03.2015г., делото е било 

преразпределено на доклад на съдия Гергана Бакоева (Георгиева), насрочила с.з. за 

14.05.2015г. В него, след постъпили възражения, не е била приета изготвената СТЕ, 

а е била назначена повторна такава, приета в с.з. на 09.06.2015г., а заседанието е 

било е отложено по доказателствата за 18.08.2015г. 

   Гр. дело № 491/2012г., е образувано на 06.06.2012г., по иск за делба, 

разпределено от съдия Анелия Игнатова, с протокол от същата дата само за това 

дело, на доклад на  съдия Р.Йорданова. След получен на 12.07.2012г. отговор на 

ответните страни по ИМ, с  определение от 25.07.2012г., съдът е изготвил 

проектодоклад по спора, приел е представените с исковата молба доказателства и е 

насрочил о.с.з. за 01.10.2012г., отложено за 08.11.2012г., по искане на страните, 

които заявили водени преговори за спогодба, след това – и за 13.12.2012г., в което, 

на основание чл. 229, ал. 1 , т. 1 ГПК, съдът е спрял производството по делото. 



 

 19 

Било е възобновено, по молба на пълномощник от 12.06.2013г. и насрочено за 

19.09.2013г., когато без противопоставяне на страните производството отново е 

спряно, но на основание т.4 на чл. 229, ал.1 ГПК, до приключването на гр.д. № 

803/2013г., образувано на основание чл. 108 ЗС. Решение № 209/09.12.2013г.  по 

ревандикационния иск, влязло в сила на 06.01.2014г., видно от положения печат, е 

приложено по делото. С неименован ръкописен акт от 13.01.2014г., съдия 

Йорданова е възобновила движението на делото и е насрочила с.з. за 06.02. 2014г., 

след това – за 10.03.2014г. проведено с разпит на четирима свидетели, след това – 

за 03.04.2014г., с изискана информация от ТД на НАП, офис Ихтиман и община – 

Ихтиман, за 12.05.2014г., в което съдебното дирене е било обявено за приключено. 

С решение № 91 от 20.05.2014г., съдът се е произнесъл по допускането на делбата. 

С решение от 15.12.2014г., постановено по в.гр.д. № 628/2014г. на СОС, решението 

е изменено по отношение на квотите на съделителите и потвърдено в останалата му 

част, а ВКС, видно от определение № 219/01.06.2015г. по гр.д. № 2464/2015г., не е 

приел наличие на основания за касационно обжалване. С разпореждане от 

08.06.2015г., съдия Йорданова е  допуснала СТЕ с конкретни въпроси, определила 

е депозита на в.л. и размера от него, който следва да заплати всяка от страните, 

назначено е и в.л. Съобщенията са получени, в момента с молби се представят 

платежни документи за внасяне на депозита.  
 

                                СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
 

Делата, по които производството е спряло, към 24.07.2015г., са общо 4 бр., по 

съдии както следва: 

Съдия Боряна Шомова – 2 бр.; 

Съдия Радослава Йорданова – 1 бр.; 

Съдия Гергана Георгиева – 1 бр. 

 

При проверката на всички спрени производства се установи следното: 

Едно производство е спряно по съгласие на страните, на основание чл. 229, 

ал.1, т.1 ГПК – гр.дело № 1091/2013г., с протоколно определение от 19.01.29015г. 

Към момента на проверката е изтекъл шестмесечният срок, в който някоя от 

страните може да поиска възобновяване, съобразно разпоредбата на чл. 231,ал.1 

ГПК и с разпореждане в з.з. от 24.07.2015г. на съдията-докладчик, „поради 

изтичане на 6-месечния срок, в който делото може да бъде спряно, същото се внася 

в архив”. На страните са изпратени съобщения. 

Гр. дело № 8/2014г., разпределено на случаен принцип на съдия – докладчик 

Георгиева, е спряно с определение в з.з. от 05.06.2014г., на основание чл. 

229,ал.1,т.4 ГПК, до приключване на гр.дело № 262/2014г. и гр.дело № 681/2012г. 

по описа на РС-Ихтиман. Приложена е заповед № А-139/04.08.2014г. на 

Председателя на съда, с която поради командироване на съдия Игнатова, делото е 
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възложено на камандированата мл. съдия Яна Николова. С последваща заповед № 

А-50/13.03.2015г. делото е преразпределено на назначената съдия Гергана Бакоева. 

Към момента на проверката - повече от една година, по делото не се съръжат данни 

за висящността на едно от преюдициалните дела, а по второто - от приложената 

молба на адвокат за издаване на изпълнителен лист по гр.дело № 681/2014г. и 

направената бележка за получен такъв, е видно, че същото е влязло в сила. 

Страниците на делото не са номерирани.  

Останалите 2 дела – гр.д. № 1446/2011г. и гр. д. № 30/2015г. са спрени на 

основание чл. 229, ал.1, т.2 ГПК, поради смърт на страна. По гр.дело № 30/2015г. с 

определение  в з.з. от 12.05.2015г. съдът е спрял производството на посоченото 

основание и е указал на ищеца в 6-месечен срок да посочи наследниците на 

починалия ответник. Делото не е номерирано. 

По гр. дело № 1446/2015г.  - с ръкописно определение в з.з. от 10.03.2015г. 

съдът е спрял производството, на основание чл. 229,ал.1,т.2 ГПК, с указание до 

ищеца в 6-месечен срок да посочи правоприемниците на ответника, както и 

актуалните им адреси. Делото след 67-ма страница не е номерирано. 

Делата са образувани в деня на подаване на исковите молби и разпределяни в 

същия ден от Председателя на съда, за което е приложен протокол за избор.  По 

гр.дело № 30/2015г. е поставен входящ номер на исковата молба в Ретистратурата, 

но без дата на подаване. 

За образуване на делата няма изричен акт, а за него се съди по вписаната от 

съдебен служител дата върху корицата на делото. Протоколът за избор е поставен 

най-отпред – на стр.1, но делата не са номерирани според изискванията и са водени 

небрежно от съответните деловодители. Върху исковите молби се поставя печат за 

вх. № и втори печат „”Ход със страните....”, като в него е вписан само номерът на 

делото. Този печат е ненужен, приложим вероятно при действието на отменения 

ГПК, тъй като изискването на действащия ГПК е делото да се насрочи в о.с.з. с 

нарочен акт по чл. 140 ГПК или по чл. 312 ГПК. Необходимо е печатът да се 

промени, като сочи датата на образуване на делото или за това да има нарочен акт, 

за който може да се ползва бланка, както е практиката в редица проверени 

съдилица. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК по гр.дело № 1446/2011г. е ръкописно и гласи: 

„Р. На ответниците за отговор в едномесечен срок”, с дата и подпис на докладчика. 

Въпреки, че по едното от спрените дела, на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК, 

преюдициалното дело е висящно пред РС-Ихтиман, следва в кориците му да има 

информация за това дали са отпаднали пречките за движение на производството. В 

тази връзка, препоръчително е след изтичане на всеки календарен месец, 

отговорният деловодител да представя на съответния съдия – докладчик и на 

административния ръководител, съобразно чл. 38, т.10 и чл. 88 ПАС,  месечно 

сведение за спрените, ненасрочените дела и делата без движение, а по съответното 

дело да се съдържа информация за изпълнение на задължението по цитираната 

норма. 
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Според цитираната норма, всеки месец би следвало да се извършват справки 

от деловодителя на съответния състав и информация за движението на 

преюдициалния спор  да се съдържа по всяко дело, с подпис и дата на съдебния 

служител. В този смисъл ще бъде направена съответната препоръка. 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ в открито съдебно заседание, 

производствата по които следва да се движат и приключат в кратки 

процесуални срокове:  

 по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство; 

 

За 2013 г. са образувани общо 18 дела, по съдии както следва: 

Съдия Ивайло Йорданов – 3 броя 

Съдия Радослава Йорданова – 3 броя 

Съдия Анелия Игнатова – 3 броя 

Съдия Боряна Шомова – 7 броя 

Съдия Ангелина Боева – 2 броя 

 

За 2014 г. са образувани общо 11 дела, по съдии както следва: 

Съдия Ивайло Йорданов – 1 брой 

Съдия Радослава Йорданова – 2 броя 

Съдия Анелия Игнатова – 2 броя 

Съдия Боряна Шомова – 3 броя 

Съдия Яна Николова – 3 броя 

 

Проверени бяха следните дела: 

- на доклад на съдия  Радослава Йорданова: 

Гр. дело № 685/2014г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК (ръкописен съдебен 

акт „за процедура по чл. 131 ГПК”) е постановено в деня на постъпване на 

исковата молба по чл. 150 СК в съда, образуване и разпределение на делото - на 

07.10.2014г. Спазена е нормата на чл. 311, ал.1 ГПК. Ответникът е уведомен на 

09.10.2014г., отговорът е депозиран на 10.11.2014г. и с определение в з.з. от 

12.11.2014г. съдът е изготвил доклад по делото, насрочил е о.с.з. за 01.12.2014г., 

при спазване на триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК и е указал да се изиска 

социален доклад от ДСП - Ихтиман относно малолетното дете. Изготвеният 

социален доклад е депозиран преди насроченото съдебно заседание, на което 

страните са постигнали спогодба, одобрена с протоколно определение от 

01.12.2014г. 

Гр. дело № 29/2013г. е образувано и разпределено в деня на подаване на 

исковата молба с правно основание чл. 344 КТ в съда – на 17.01.2013г.  С 

разпореждане по чл. 131 ГПК (ръкописен съдебен акт „за процедура по чл. 131 

ГПК”), е изпратен препис от исковата молба на ответника за отговор. Същият е 

уведомен на 12.02.2013г., а отговорът е депозиран на 11.03.2013г. С определение от 
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14.03.2013г. съдът е докладвал делото, приел е представените с исковата молба 

доказателства, допуснал е ССчЕ и е насрочил о.с.з. на 04.04.2013г. – при спазване 

на триседмичния срок по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. По молба на пълномощника на 

ищеца, съдът с разпореждане в з.з. от 22.03.2013г. е пренасрочил делото за 

11.04.2013г. Проведени са две съдебни заседания, като на 09.05.2013г. съдът е 

обявил устните състезания за приключени и е посочил, че ще обяви решението си 

на 23.05.2013г. Решението е постановено на 21.05.2013г. - спазени са изискванията 

на чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. Същото е обжалвано през въззивната инстанция, 

която е потвърдила решението на първоинстанционния съд.  

 

- на доклад на съдия  Ангелина Боева/Игнатова, преразпределено на съдия 

Йорданова: 

Гр. дело № 1098/2013г. е образувано и разпределено в деня на подаване на 

исковата молба с правно основание чл. 128 КТ в съда – на 11.12.2013г.  

Първоначално делото е било разпределено на съдия Ангелина Боева. 

Впоследствие, със заповед № А-39/ 13.03.2014г., във връзка с решение на ВСС по 

протокол № 10 от 06.03.2014г., делото е преразпределено на съдия Йорданова. С 

разпореждане от 11.12.2013г. съдия Боева е наредила да се изпрати препис от 

исковата молба на ответника за отговор и са дадени указания. Ответникът е 

уведомен на 18.12.2013г., отговор не е депозиран и с определение от 14.02.2014г. 

(вместо в срока, съгласно чл. 312,ал.1 ГПК – на 18.01.2014г.), съдът е докладвал 

делото, приел е представените доказателства, допуснал е ССчЕ, назначил е вещо 

лице, насрочил е делото в о.с.з. на 05.03.2014г. – при спазване на триседмичния 

срок по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. Две от насрочените с.з. не са проведени, поради 

нередовна процедура на призоваване на ответника и в о.с. заседание на 

10.04.2014г., председателствано от съдия Йорданова, съдебното дирене е 

приключило и съдът е обявил неприсъствено решение, с което ответникът е осъден 

по предявения иск. Решението е влязло в сила и върху него е направено 

отбелязване за издадени изпълнителни листове, съласно чл. 406, ал.3 ГПК. 

 

- на доклад на съдия  Ангелина Боева/ Игнатова: 

Гр. дело № 263/2014г. е образувано и разпределено в деня на подаване на 

исковата молба с правно основание чл. 344 КТ в съда – на 28.03.2014г.  С 

разпореждане от същата дата, съобразно изискванията на чл. 311 ГПК, е наредено 

да се изпрати препис от исковата молба на ответника за отговор, на основание чл. 

131 ГПК и са дадени указания. Ответникът е уведомен на 07.04.2014г., а отговорът 

е депозиран на 07.05.2014г. С разпореждане от 08.05.2014г. съдът е изготвил 

писмен доклад по делото, приел е представените доказателства, допуснал е ССчЕ, 

дал е указания и е насрочил делото в о.с.з. на 29.05.2014г. – при спазване на 

триседмичния срок по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК., съобщил е проект на доклад по 

делото, вместо доклад, съгласно чл. 312, ал.1,т.2 ГПК. Проведено е едно с.з. (на 

29.05.2014г.), на което е прието заключението по допуснатата съдебна експертиза, 
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съдебното дирене е приключено и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

04.06.2014г. Решението е обявено по-рано - на 02.06.2014г. Спазени са 

изискванията на чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. Същото не е обжалвано и върху него е 

направено отбелязване за издадени изпълнителни листове, съласно чл. 406, ал.3 

ГПК. 

Гр. дело № 399/2013г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в деня 

на постъпване на исковата молба по чл. 150 СК в съда, образуване и разпределение 

на делото - на 22.04.2013г. Ответникът е уведомен на 25.04.2013г., а отговорът е 

депозиран по делото на 15.05.2013г. С разпореждане от 16.05.2013г., съдът е 

изготвил писмен доклад по делото, приел е представените с исковата молба 

доказателствата, наредил е да се изиска социален доклад от ДСП – Ихтиман  и е 

насрочил делото в о.с. з. на 06.06.2013г. -  спазен е триседмичният срок по чл. 

312,ал.1,т.1 ГПК. Проведено е едно о.с.з., в което устните състезания са 

приключени и съдът е съобщил, че ще се произнесе с решение на 21.06.2013г. 

Решението е с дата на обявяване 10.06.2013г. – спазени са изискванията по чл. 315, 

ал.2 и чл. 316 ГПК. Социалният доклад е депозиран на 04.06.2013г. Решението не е 

обжалвано през въззивната инстанция и върху него е направено отбелязване за 

издадени изпълнителни листове, съласно чл. 406, ал.3 ГПК. 

 

- на доклад на съдия  Яна Николова: 

Гр. дело № 685/2014г. е образувано и разпределено в деня на подаване на 

исковата молба с правно основание чл. 344 КТ в съда – на 08.10.2014г.  С 

разпореждане по чл. 131 ГПК от същата дата е наредено препис от исковата молба 

да се изпрати на ответника за отговор, като са дадени и подробни указания. 

Отговор не е постъпил по делото и с определение от 05.11.2014г. съдът е съобщил 

на страните проекта си на доклад по делото, приел е представените с исковата 

молба доказателства, допуснал е ССчЕ, надзначил е вещо лице, дал е указания и е 

насрочил делото в о.с.з. на 11.12.2014г. – не е спазен триседмичния срок по чл. 312, 

ал.1, т.1 ГПК. Проведено е едно с.з., на което ответникът не се е явил, редовно 

призован по реда на чл. 50, ал.4, вр. чл. 47,ал.1 ГПК и съдът е приключил 

съдебното дирене, като е обявил, че ще се произнесе с неприсъствено решение. 

Съдебният акт е с дата на обявяване 07.01.2015г. и върху него е направено 

отбелязване за издадени изпълнителни листове, съласно чл. 406, ал.3 ГПК. 

Гр. дело № 388/2014г. е образувано и разпределено в деня на подаване на 

исковата молба с правно основание чл. 224, ал.1 КТ в съда – на 26.05.2014г.  С 

разпореждане по чл. 131 ГПК от 27.05.2014г. са дадени подробни укадзания и е 

наредено препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. Същият 

е уведомен на 15.09.2014г., отговор не е депозиран и с определение от 16.10.2014г. 

съдът е съобщил проекта си на доклад по делото, приел е представените с исковата 

молба доказателства, допуснал е ССчЕ, назначил е в.л. и е насрочил делото в о.с.з. 

на 18.11.2013г. – при спазване на триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. 

Проведено е едно редовно о.с.з. – на 27.01.2015г., когато съдебното дирене е 
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приключило и съдът е обявил, че ще се произнесе с неприсъствено решение. 

Съдебният акт е с дата на обявяване 29.01.2015г. и върху него е направено 

отбелязване за издадени изпълнителни листове, съласно чл. 406, ал.3 ГПК. 

 

- на доклад на съдия  Боряна Шомова: 

Гр. дело № 363/2014г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в деня 

на постъпване на исковата молба по чл. 344 КТ в съда, образуване и разпределение 

на делото - на 15.05.2014г. Ответникът е уведомен на 02.06.2014г., а отговорът е 

депозиран по делото на 01.07.2014г. С разпореждане от 08.07.2014г. съдът е приел 

изготвения доклад по делото, дал е указания, приел е представените с исковата 

молба доказателства и е насрочил о.с.з. за 28.07.2014г. – спазен е триседмичният 

срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Проведено е едно редовно о.с.з. на 10.09.2014г., на 

което е даден ход на делото по същество и съдът е е обявил, че ще се произнесе с 

решение нао 23.09.2014г. Същото е постановено на обявената дата - спазени са 

изискванията по чл. 315, ал.1 и чл. 316 ГПК и върху решението е направено 

отбелязване за издадени изпълнителни листове, съласно чл. 406, ал.3 ГПК. 

Гр. дело № 356/2014г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в деня 

на постъпване на исковата молба по чл. 150 СК в съда, образуване и разпределение 

на делото - на 13.05.2014г. След отстраняване на нередовностите, с разпореждане в 

з.з. от 22.05.2014г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на ответника 

за отговор. Същият е уведомен на 10.06.2014г., а отговорът е депозиран на 

08.07.2014г. С разпореждане от 09.07.2014г., съдът е приел писмен доклад по 

делото, дал е указания, насрочил е о.с.з. на 23.07.2014г., при спазване на 

триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК, приел е приложените към исковата 

молба доказателства, наредил е да се изиска социален доклад от ДСП-Ихтиман. 

Проведени са две редовни с.з., като на 15.09.2014г. устните състезания са 

приключени и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 29.09.2014г. 

Съдебният акт е обявен на посочената дата – спазени са изискванията по чл. 315, 

ал.2 и чл. 316 ГПК. Социалният доклад е депозиран на 18.06.2014г. Решението не е 

обжалвано през въззивната инстанция. Върху него не е направено отбелязване за 

издаден изпълнителен лист, съласно чл. 406, ал.3 ГПК. 

 

- на доклад на съдия  Йорданов: 

Гр. дело № 640/2013г. – Първоначално делото е било разпределено на съдия 

Игнатова в деня на постъпване на исковата молба по чл. 128 КТ в съда 

(01.07.2013г.) и впоследствие, със заповед № 53/12.08.2013г. на Председателя е 

било преразпределено на съдия Йорданов. Разпореждането по чл. 131 ГПК е 

постановено на 02.07.2013г., ответникът е уведомен на 05.07.2013г., отговорът на 

исковата молба е постъпил на 01.08.2013г. и с разпореждане от 15.08.2013г. (не е 

спазено изискването на чл. 312, ал.1 ГПК), съдът е изготвил писмен доклад, дал е 

указания, приел е представените с исковата молба доказателства, допуснал е ССчЕ 

и е насрочил о.с.з. на 05.09.2013г. – съобразно триседмичния срок по чл. 312, ал.1, 
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т.1 ГПК. Второто по делото о.с.з. на 19.09.2013г. е отсрочено поради заболяване на 

съдията-докладчик, за 21.11.2013г. (след 2 месеца), когато е приключило съдебното 

дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 05.12.2013г. Решението е 

обявено на посочената дата - спазени са изискванията по чл. 315, ал.1 и чл. 316 

ГПК. Въззивната инстанция е отменила решението на първоинстанционния съд и е 

постановила решение по същество на спора.  

Гр. дело № 1112/2013г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 

30.12.2013г., а исковата молба е постъпила в съда на 27.12.2013г., когато е 

образувано и разпределено делото. Ответникът е уведомен на 08.01.2014г., а 

отговорът е депозиран на 07.02.2014г. С разпореждане от 10.07.2014г. (след 5 

месеца), в нарушение на чл. 312, ал.1 ГПК съдът е изготвил писмен доклад по 

делото, приел е представените с исковата молба доказателства, назначил е ССчЕ и 

е насрочил о.с.з. за 04.08.2014г. Проведено е едно редовно о.с.з. на определената 

дата, на което съдът е дал ход на делото по същество и е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 18.08.2014г. Решението е постановено на обявената дата - 

спазени са изискванията по чл. 315, ал.1 и чл. 316 ГПК, обжалвано е и е потвърдено 

от въззивната инстанция. Върху него е направено отбелязване за издадени 

изпълнителни листове, съласно чл. 406, ал.3 ГПК. 

 

 по Закона за закрила на детето; 

За 2013 г. са образувани общо 25 дела, по съдии както следва: 

Съдия Радослава Йорданова – 8 броя; 

Съдия Анелия Игнатова – 4 броя; 

Съдия Боряна Шомова – 9 броя; 

Съдия Ангелина Боева – 4 броя. 

 

За 2014 г. са образувани общо 24 дела, по съдии както следва: 

Съдия Ивайло Йорданов – 3 броя; 

Съдия Радослава Йорданова – 4 броя; 

Съдия Анелия Игнатова – 6 броя; 

Съдия Боряна Шомова – 5 броя; 

Съдия Ангелина Боева – 3 броя; 

Съдия Яна Николова – 3 броя. 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на 

ЗЗДт:  

- гр.дело № 51/2014г. (решението е постановено в деня, в който съдът е 

обявил устните състезания за приключени),  гр. дело № 390/2013г. (решението е 

постановено в деня, в който съдът е обявил устните състезания за приключени) - 

двете на доклад на съдия Р. Йорданова; 
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- гр.дело № 565/2014г. (решението е постановено в едномесечен срок), 

гр.дело № 564/2014г. (решението е постановено в едномесечен срок) - двете на 

доклад на съдия Николова; 

- гр.дело № 484/2014г. (решението е постановено в 7-дневен срок),  гр. дело 

№ 479/2014г. (решението е постановено в 6-дневен срок) - двете на доклад на 

съдия Игнатова; 

- гр.дело № 640/2014г. (решението е постановено в 1-дневен срок),  гр. дело 

№ 984/2013г. (решението е постановено в деня, в който съдът е обявил устните 

състезания за приключени) - двете на доклад на съдия Шомова; 

- гр.дело № 871/2014г. (решението е постановено в деня, в който съдът е 

обявил устните състезания за приключени),  гр. дело № 52/2014г. (решението е с 

дата 27.03.2014г., а е обявено видно от деловодната разпечатка и книгата за 

открити заседания – на 16.04.2014г. - след 1 месец и 20 дни) - двете на доклад на 

съдия Й. Йорданов. 

 

При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДт, не бяха установени 

нарушения при образуването и движението им. В деня на постъпване на молбата от 

ДСП- Ихтиман, са насрочвани о.с.з., делата са разглеждани в едно заседание. Към 

делата е приложен протокол за избор, от който е видно, че съдията-докладчик е 

избиран на случаен принцип. 

По гр. дело № 640/2014г. съдът в о.с.з. на 01.10.2014г. е изслушал детето, 

родено 1999г., за което е подадена молба за настаняване в ДДЛРГ „К. Ляпчева”. 

Изслушването е извършено в присъствие на директора на дома и на юрисконсулт 

на ДСП-Ихтиман, но не и в присъствието на социален работник от ДСП, съобразно 

изискванията по чл. 15, ал.2 и ал.3 от ЗЗДт. Решението за изслушване не е 

мотивирано, а с разпореждане в з.з. без дата върху молбата е наредено „ Детето да 

се доведе в с.з.”. Същото бе констатирано и по гр.дело № 564/2014г. и гр.дело № 

565/2014г. – детето е изслушано в присъствието на директор на ДСП-Ихтиман, не в 

присъствие на социален работник от ДСП, съобразно чл. 15,ал.4 ЗДДт.  

Спазват се разпоредбите на чл.28 от ЗЗДт, съгласно които съдът разглежда 

искането за настаняване на дете в семейство на роднини или близки, в приемно 

семейство или в специализирана институция и се произнася в едномесечен срок с 

решение, което се обявява на страните и се изпълнява незабавно,  с изключение на 

едно от проверените дела на доклад на съдия Йорданов. Останалите граждански 

съдии са постановявали съдебните си актове в и преди изтичане на едномесечния 

срок, като в някои случаи, дори в същия ден, когато съдът е приключил съдебното 

дирене – отлична практика. Изключение от констатираната отлична практика бе 

установено по едно от проверените дела на доклад на съдия Йорданов, по което без 

да е налице сложност от фактическа и правна страна, е допусната забава при 

постановяване на съдебният акт – не е спазен  чл. 28 ЗЗДт и чл. 235, ал.5 ГПК, 

което не следва да се допуска, с оглед необходимостта от бърза и адекватна защита 
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на правата и законните интереси на децата при настаняването им в специализирана 

институция. 

С оглед констатациите, ще бъдат направени и съответните изводи и 

препоръки. 

 

 по Закона за защита срещу домашното насилие. 

За 2013 г. са образувани общо 17 дела, по съдии както следва: 

Съдия Радослава Йорданова – 6 броя; 

Съдия Анелия Игнатова – 4 броя; 

Съдия Боряна Шомова – 4 броя; 

Съдия Ангелина Боева – 3 броя. 

 

За 2014 г. са образувани общо 16 дела, по съдии както следва: 

Съдия Ивайло Йорданов – 7 броя; 

Съдия Анелия Игнатова – 1 брой; 

Съдия Боряна Шомова – 4 броя; 

Съдия Яна Николова – 4 броя. 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на 

ЗЗДН:  

- гр.дело № 200/2014г., гр. дело № 748/2014г. –  двете на доклад на съдия 

Йорданов; 

- гр.дело № 79/2013г., гр. дело № 173/2013г. - двете на доклад на съдия 

Йорданова; 

- гр.дело № 726/2014г. и гр.дело № 462/2013г. – двете на доклад на съдия 

Шомова; 

- гр.дело № 807/2014г., гр.дело № 693/2014г. – двете на доклад на съдия 

Николова; 

-гр.дело № 324/2014г., гр. дело № 425/2013г. - двете на доклад на съдия 

Игнатова; 

-гр.дело № 972/2013г. и гр. дело № 987/2013г. – двете на доклад на съдия 

Боева; 

Голяма част от делата, образувани по молби с правно основание чл. 8 ЗЗДН, са 

прекратени по искане на молителя (пр. гр.дело № 342/2014г., гр.дело № 972/2013г.) 

или са приключили със спогодба (гр.дело № 726/2014г.). 

По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДН, не бе констатирано 

забавяне на съдебното производство. Спазван е едномесечния срок за насрочване 

на открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН, като по някои от тях, 

о.с.з. е насрочвано в по-кратък срок (гр.дело № 425/2013г., гр дело №79/2013г.). 

Видно от протоколите за случаен избор, този вид дела са разпределяни по 

дежурство (пр. по гр.дело № 425/2013г., гр.дело № 478/2014г., гр.дело № 

79/2013г.,), с изключение гр.дело № 200/2014г., което е разпределено на случаен 
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принцип, а гр.дело № 807/2014г. – чрез изключване на съдия Шомова и гр.дело № 

693/2014г. чрез изключване на съдия Йорданов, които са били в платен отпуск, 

видно от приложените протоколи. 

Когато молбата е съдържала данни за пряка и непосредствена последваща 

опасност за живота или здравето на пострадалото лице, съдът на основание чл. 18, 

ал.1 от ЗЗДН в закрито заседание без призоваване на страните, е издавал заповед за 

незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на съответната молба (гр.дело 

№ 748/2014г., гр.дело № 79/2013г., гр.дело № 989/2013г., гр.дело № 173/2013г.).  

По гр.дело № 807/2014г. заповедта за незабавна защита е издадена два дни 

след подаване на молбата по чл. 8,ал.1 ЗЗДН. В тези случаи, на основание чл.18, 

ал.2 от ЗЗДН, заповедта за незабавна защита е връчвана на страните и е изпращана 

служебно до районното полицейско управление.  

Проверени дела са приключили с решение, обявено в открито заседание, 

съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН.  

Постановените решения по проверените дела не са обжалвани пред въззивната 

инстанция и са влезли в законна сила, с изключение на гр.дело № 807/2014г., което 

е изменено частично от Софийски окръжен съд. 

                      

                   ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  

 

Делата с отменен ход по същество за периодите 2013 г., 2014 г. и  01.01.2015 

г. – 23.07.2015 г. са 11 броя, по съдии са както следва: 

Съдия Ивайло Йорданов – 1 брой; 

Съдия Радослава Йорданова – 3 броя; 

Съдия Анелия Игнатова – 1 брой; 

Съдия Боряна Шомова – 2 броя; 

Съдия Гергана Георгиева – 3 броя; 

Съдия Яна Николова – 1 брой. 

 

 

 Гр. дело № 827/2014г., на доклад на съдия Р.Йорданова, е изпратено на 

21.07.2015г. по въззивна жалба в СОС. От представената компютърна разпечатка е 

видно, че същото е образувано на 28.11.2014г., по иск за предоставяне 

упражняването на родителски права, било е обявено за решаване на 01.04.2015г. С 

определение от 20.04.2015г. определението с даден ход по същество е било 

отменено и висящността на производството е възстановена, с насрочване на о.с.з. 

на 18.05.2015г., (пренасрочено за по-ранна дата – 11.05.2015г.), поради констатиран 

процесуален пропуск по чл. 59, ал. 6 СК – неизслушване на двамата родители. На 

25.05.2015г. е постановен съдебният акт – решение № 120. 

 Гр. дело № 513/2012г.  на доклад на съдия Р.Йорданова, образувано по иск за 

обявяване за окончателен на сключен предварителен договор за продажба на нива, 

е било обявено за решаване на 27.05.2013г. С определение от 19.06.2013г. 
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определението е било отменено, тъй като съдът е установил, че в изготвения на 

25.02.2013г. доклад по чл. 146 ГПК, е пропуснал да укаже на ищеца, че за 

определени обстоятелства не сочи доказателства. С определението докладът е бил 

допълнен, дадени са указания и с.з. е било насрочено за 18.07.2013г., отложено за 

30.09.2013г., когато и е обявено за решаване. Решение № 181 е било обявено на 

28.10.2013г., поправено с решение № 191/18.11.2013г. Делото е било архивирано на 

24.02.2014г. 

 Гр. дело № 105/2015г. е образувано на 13.02.2015г., по иск за установяване 

на трудов стаж, с първоначален съдия-докладчик Яна Николова, при изключване от 

разпределението на съдия Р. Йорданова, поради отпуск, съгласно цитирана в 

протокола заповед. След подробно  и старателно изготвено на компютър 

разпореждане по чл. 131 ГПК, препис от ИМ е изпратена на ответника ТП на НОИ, 

с указания. Отговор, с направено в него възражение за недопустимост, е 

депозирано на 07.04.2015г.  

 Със заповед № А-50/13.03.2015г., поради назначаването на съдия Гергана 

Бакоева (Георгиева), за съдия в РС-Ихтиман, са й преразпределени 25-те насрочени 

първоначално на съдия Николова, (с прекратено от СОС командироване, от 

14.03.2014г.), граждански дела, включително и настоящето, посочени по номера, 

както и конкретно посочени НОХД – 2 бр., НЧХ – 2 бр. и НАХД – 8 бр.  

 С определение от 14.04.2015г. е изготвен проект за доклад по спора, 

допуснати са до разпит двама свидетели и е насрочено о.с.з. за 12.05.2015г., 

редовно проведено и делото е било обявено за приключено. С определение от 

02.06.2015г., ходът по същество е бил отменен, след като съдът е направил 

преценката за нарушен процесуален ред при събирането на доказателствата, 

разпоредил е съобщаване на проекто-доклада на страните и е насрочил с.з. за 

02.07.2015г., с отлагане по доказателствата за 25.08.2015г. 

 Гр. дело № 145/2015г. е образувано на 04.03.2015г., бързо производство, по 

иск за издръжка, с първоначален съдия-докладчик Яна Николова, заменена по 

силата на заповед № А-50/13.03.2015г., с встъпилата в доклада й съдия Гергана 

Георгиева. С определение от 16.04.2015г., съдът е извършил подготовка за 

разглеждане на делото в о.с.з. по реда на чл. 312, ал. 1 ГПК, приети са 

представените доказателства, допуснат е на ищеца свидетел, съобщен е на страните 

проекта за доклад и е насрочено с.з. за 12.05.2015г. Спорът е бил обявен за 

решаване в с.з. на 04.06.2015г., но в з.з. от 16.06.2015г. определението е било 

отменено и са дадени указания за представяне на допълнителни, необходими за 

правилното решаване на спора доказателства. С решение № 169 от 16.07.2015г. 

искът е бил уважен изцяло, съобщава се на страните. 

 По иск за делба, на 14.05.2014г. е било образувано гр.дело № 358/2014г., с 

първоначален съдия-докладчик Яна Николова, заменена, по силата на заповед № А-

50/13.03.2015г., със съдия Гергана Георгиева, обявила съдебното дирене за 

приключено в с.з. на 31.03.2015г. В срока за произнасяне, след констатацията за 

неясноти досежно статута на стопански постройки в имота, както и различия в 
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заключението и твърдения на страна, съдът е отменил хода по същество и е 

насрочил с.з. за 21.05.2015г., в което вещото лице е било повторно разпитано и без 

противопоставяне на страните спорът е бил обявен за приключен. С решение № 

143 от 29.06.2015г., съдия Георгиева се е произнесла по допускането на делбата. 

Постъпилата на 13.07.2015г. въззивна жалба се администрира.   

 Гр. дело № 681/2012г. е образувано на 30.07.2012г. по иск за делба, 

разпределено в същия ден на доклад на съдия Анелия Игнатова. С разпореждане 

(л.59), без посочено име на съдията, са дадени указания към ответната страна, 

депозирала писмен отговор на 03.12.2012г. С нарочно определение от 15.12.2012г., 

делото е било насрочено в о.с.з. на 31.01.2013г., (като в него погрешно е отразено, 

че “в срока по чл. 131 ГПК не е постъпил писмен отговор от ответницата” – 

ответник е М.М.Г.). В това с.з. са приети доказателствата, допуснати са до разпит 

свидетели и с.з. е насрочено за 05.03.2013г., в което спорът е бил обявен за 

решаване. Висящността на съдебното дирене е била възобновена с определение от 

10.05.2013г., след като съдът е установил, че нот. акт от 2008г. не е бил приложен 

по делото в цялост, бил е непълен, затова и не може де бъде ценен. В с.з. на 

11.06.2013г. съдът е приел доказателството и е дал ход на делото по същество. С 

решение № 130/01.07.2013г. искът е бил отхвърлен. Решението е потвърдено от 

въззивния съд с решение № 109 от 04.03.2014г., а ВКС не е допуснал касационно 

обжалване. 

 

 Гр. дело № 1027/2012г. е образувано на 06.11.2012г., разпределено в същия 

ден от съдия Йорданова, с изключване на съдия Игнатова (отпуск), на доклад на 

съдия Шомова, по иск от 06.11.2012г. за предаване на владение върху част от имот. 

С разпореждане без посочени име на съдията и дата, е указано изпращането на 

препис от ИМ на ответниците, с разяснения по правото им на отговор. 

Съобщенията са били връчени на 19.11.2012г., а отговор е депозиран по делото на 

12.12.2012г. С определение от 04.01.2013г. съдия Шомова е оставила ИМ без 

движение с указания, включително и за вписването й. Уточняващата молба е 

постъпила на 17.01.2013г. Определение по чл. 140 ГПК е постановено на 

31.01.2013г., с доклад по спора и приемане на доказателствата, а с.з. е насрочено за 

06.03.2013г. Същото е редовно проведено, допуснат е разпит на свидетел и СТЕ, с 

отлагане на с.з. за 22.04.2013г. В з.з. с нечетлива дата, изготвено на ръка върху 

списъка с лицата за призоваване, съдът е определил вещото лице, размера на 

депозита и задачата му, посочени в молбата на ищците и допълнителни такива, 

конкретизирани от съда. В с.з. заключението е прието, допусната е допълнителна 

СТЕ, разпитани са свидетели и с.з. е било отложено за 03.06.2013г.,  в което делото 

е обявено за решаване. С подробно определение от 02.07.2013г., съдия Шомова е 

отменила определението с ДХС и вместо това, приемайки иска за преждевременно 

предявен (недопустим) и с разяснения към страните за провеждане на производство 

по чл.53, ал. 2 ЗКИР, ИМ е била оставена без разглеждане и производството по 

делото – прекратено. С определение № 358/14.11.2013г. по ч.гр.д. № 808/2013г. на 
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Софийски окръжен съд, определението е било потвърдено, а ВКС, видно от 

определение № 146/25.02.2014г., не е допуснал касационно обжалване. 

 Гр. дело № 469/2014г. е образувано на 25.06.2014г., по иск за делба. 

Разпределено е от съдия Анелия Игнатова, с изключване на съдия Йорданов – 

отпуск, на първоначален съдия-докладчик Боряна Шомова, обявила за приключено 

съдебното дирене по първата фаза на производството, в с.з. на 15.10.2014г. С 

определение от 11.11.2014г., определението с даден ход по същество е отменено, за 

да се проверят налични данни за сключени граждански бракове на съделителките и 

възмездни прехвърлителни сделки. С оглед това са дадени указания и ИМ е 

оставена без движение, включително и за вписване на ИМ, като с определение от 

27.11.2014г. срокът за изпълнение е удължен с 40 дни. С определение от 

02.02.2015г., са дадени указания по тежестта на доказване, приети са 

доказателствата, представени с уточняващите молби и е насрочено с.з. за 

04.03.2015г. В него е даден ход на делото, проектодокладът е обявен за 

окончателен и за да се представи удостоверение за сключен през 1979г. граждански 

брак, е насрочено заседание за следващия ден – 05.03.2015г., в което въпросното 

удостоверение пак не е било представено и съдът е отложил същото за 25.03.2015г. 

На тази дата съдия Шомова е обявила спора за решаване и на 07.04.2015г. е 

постановила решение № 86, с допускане на делбата. Последното не е било 

обжалвано, влязло е в сила, съдът е насрочил с.з. по втората фаза на делбата, 

допуснал е и е назначил  СТЕ. Към момента на проверката делото е с насрочено с.з. 

за 05.10.2015г., а поради преместването на съдия Шомова в СРС, със заповед № А-

170/23.07.2015г., делото е преразпределено, от съдия Йорданова, на доклад на 

съдия Георгиева. 

 Гр. дело № 294/2013г. е образувано на 03.04.2013г., по иск с правно 

основание чл. 45 ЗЗД, разпределено в същия ден от съдия Анелия Игнатова, на 

неин доклад. Със заповед № 58/12.09.2013г., във връзка със заповеди №№ А-

594/18.07.2013г. и К- 614/24.07.2013г., на Председателя на АпС - София, делото е 

преразпределено на доклад на председателя на съда. След проведени седем 

съдебни заседания по делото, изготвени и депозирани експертизи и разпит на 

свидетели, в с.з. на 12.09.2014г. съдия Й.Йорданов е обявил съдебното дирене за 

приключено, определил е  на страните 14 дневен срок за представяне на писмени 

бележки и е обявил, че ще се произнесе с решение на “13.10.2014г.”  

 На 29.05.2015г., в з.з., след съдебния протокол от последното с.з., е било 

изготвено на ръка определение, със следното съдържание: “ В срока за произнасяне 

съдът установи, че по делото не е изготвил доклад по чл. 146 ГПК, поради което 

определи: отменя определението си, с което е даден ход на  устните състезания! 

Връща делото за разглеждане във фазата на съдебното дирене! Насрочва делото за 

21.08.2015г. – 9.30 ч. Да се призоват страните….”   На 02.10.2014г. от адв. С., 

пълномощник на ищцата е била представена писмена защита, на 09.10.2014г. – от 

представляващия ответното ЕООД и още на 13.09.2014г. - от пълномощника на 

ответника М.Д.И.. В с.з. на 10.09.2014г. страните са се явили лично и са били 
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представлявани, никой не е направил доказателствени искания и без възражения 

съдът е дал ход по същество. Но от обявената дата за произнасяне на съдебния акт, 

до постановяването на определението, (с поправена цифра на месеца), са изтекли 

повече от шест месеца, а видно от изготвения списък на лицата за с.з., призовките 

до ищцата и двамата ответници са изпратени на 03.07.2015г. 

 Гр. дело № 572/2014г. е образувано на 12.08.2014г., по иск с правно 

основание чл. 415, ал. 1 и сл. ГПК и чл. 107 ЗЕ. Било е разпределено в същия ден от 

съдия Йорданов, с участие на председателя и съдия Яна Николова, с изключване на 

съдия Йорданова – отпуск по болест от 01.08.2014г., до 14.09.2014г. и на съдия 

Шомова (платен отпуск), на доклад на съдия Николова. Делото е било обявено за 

решаване в с.з. на 27.11.2014г., а на 06.01.2015г., определението е било отменено, 

поради констатацията за направен без пълномощие частичен отказ от иска, уважен 

от съда, срещу който съдебен акт за прекратяване е била подадена частна жалба. С 

определение от 03.04.2015г., вече на съдия Гергана Георгиева, е било насрочено 

о.с.з. за 14.05.2015г., в което е била допусната ССчЕ, отложено за 09.06.2015г. В 

последното е прието заключението на вещото лице  и са обявени за приключени 

устните състезания. Решение № 159, е от 07.07.2015г. 

 Гр. дело № 590/2010г. е било образувано на 13.07.2010г., на доклад на съдия 

Анелия Игнатова, по иск с правно основание чл. 109а ЗС, за установяване на 

граници между съседни имоти. С определение от 09.11.2010г. е било насрочено с.з. 

за 09.12.2010г., допуснато е събирането на представените с ИМ писмени 

доказателства, както и до разпит – свидетели на ищцата. Изготвена е била и СТЕ, 

заседанията са отлагани, с или без даден ход, производството е било и спряно на 

05.06.2012г. по искане на страните, възобновено по молба с ръкописно определение 

от 03.12.2012г. и насрочено за 24.01.2013г. Това с.з. също е било отложено – 

страните били в преговори за спогодба, (но зависели от фирмата, която следвало да 

извърши трасиране, за да се представи скица), която съдът да одобри.  

  Съгласно заповед № 53/12.08.2013г., във връзка със заповеди №№ А-

594/18.07.2013г. и К-614/24.07.2013г., делото е било преразпределено на доклад на 

съдия Р.Йорданова. С определение от 24.10.2013г., производството е било 

прекратено, с подробни мотиви за недопустимост на иска, който не е за граница, а 

за допусната грешка при заснемането на имотите при съставянето на Картата за 

възстановената собственост, отстранима в хода на административна процедура по 

чл.53, ал. 2 ЗКИР. 

 

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

а. Заповедни производства – 

 

Заповедните производства за периодите 2013, г., 2014 г. и 01.01.2015 г. – 

30.06.2015 г. по съдии са както следва: 
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Съдия Ивайло Йорданов – 43 броя за 2013 г., 136 броя за 2014 г., 61 броя за 

периода на 2015 г. 

Съдия Радослава Йорданова – 273 броя за 2013 г., 99 броя за 2014 г., 61 броя 

за периода на 2015 г. 

Съдия Анелия Игнатова – 169 броя за 2013 г., 42 броя за 2014 г. 

Съдия Боряна Шомова – 271 броя за 2013 г., 126 броя за 2014 г., 62 броя за 

периода на 2015 г. 

Съдия Ангелина Боева – 47 броя за 2013 г., 24 броя за 2014 г.  

Съдия Яна Николова – 50 броя за 2014 г., 20 броя за периода на 2015 г. 

Съдия Гергана Георгиева – 41 броя за периода на 2015 г. 

 Проверени са частни граждански дела  № №  248/2015г., 178/2015г. и 

293/2015г. – на доклад на съдия Й. Йорданов, №№ 358/2015г., 352/2015г. и 

322/2015г. – на доклад на съдия Р. Йорданова, №№ 395/2015г., 348/2015г. и 

268/2015г. – на доклад на съдия  Шомова. №№ 359/2015г., 351/2015г. и 262/2015г. 

– на доклад на съдия  Бакоева.  

Делата се образуват като частни граждански дела в деня на постъпване на 

заявленията, или на следващия ден. По всички дела са приложени протоколи за 

избор на докладчик, от които е видно, че същите са разпределени от Председателя 

на съда, с посочени съдии, между които е направен избора.   

По образуваните по заявления за изпълнение на парично задължение по чл. 

410 ГПК частни  граждански дела, съдиите-докладчици са се произнасяли със 

заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК в тридневен срок, 

а по някои от делата и в деня на образуването им или на следващия ден, т.е. при 

спазване на срока по  чл. 411, ал. 2 ГПК, с изключение на ч.гр. дело № 262/2015г., 

образувано и разпределено на 16.04.2015г. – заповедта за изпълнение е издадена 

след 4 дни – на 20.04.2015г. и на ч. гр. дело № 322/2015г., образувано на 

30.04.2015г. и разпределено същия ден, а заповедта за изпълнение е издадена на 

05.05.2015 г., вероятно поради официални празници – 1 и 2 май или поради вирус, 

блокирал системата (последното не е отразено по делото - съгласно заповед № А-

99/04.05.2015г., поради вирус в програмата за случайно  разпределение е 

преустановена работата на системата, разпределението е започнало на 04.05.2015г., 

включително и за постъпилите на 30.04.2015г. дела, като е въведена нова начална 

информация.) На всеки от длъжниците е изпратено съобщение с препис от 

издадената заповед и съответните указания.  

По ч.гр.д. №№ 178/2015г., 248/2015г., 262/2015г. 268/2015г. 322/2014г., 

348/2015г.и 359/2015г., в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК не са постъпили възражения 

от длъжниците, които са били редовно уведомени, заповедта е влязла в сила и са 

издадени изпълнителни листове. По всички изброени дела по чл. 410 от ГПК се 

съдържа издаден изпълнителен лист, неполучен от страната. Издаването на 

изпълнителните листове, което е от периода м. май, е отбелязано върху заповедите 

по чл. 410 ГПК с печат, от който е видно на кого е издаден. 
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Ч.гр.д. №№ 293/2015г. 351/2015г., 352/2015г., 358/2015г., 395/2015г. са 

образувани по заявления за изпълнение въз основа на документ – чл. 417, т. 2 

ГПК,с искане по чл. 418 от ГПК, постъпили в периода април и май 2015г. Съдията-

докладчик е разгледал заявленията в разпоредително заседание и се е произнесъл с 

разпореждане в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК,  издадени са заповеди за изпълнение на 

парично задължение въз основа на документ. Няма данни заповедите да са били 

връчени на длъжниците. По всички дела, е издаден изпълнителен лист, който няма 

данни да е бил получен от лице с представено пълномощно. По тази причина върху 

заповедите няма направено отбелязване. 

 

б. Обезпечения по чл. 390 ГПК – 

Обезпечения по реда на чл. 390 ГПК за периодите 2013г., 2014 г. и 01.01.2015 

г. – 30.06.2015 г. по съдии са както следва 

Съдия Ивайло Йорданов –19 броя за 2014 г., 3 броя за периода на 2015 г. 

Съдия Радослава Йорданова – 2 броя за 2013 г., 3 броя за 2014 г., 2 броя за 

периода на 2015 г. 

Съдия Анелия Игнатова – 2 броя за 2013 г., 4 броя за 2014 г. 

Съдия Боряна Шомова – 1 брой за 2013 г., 26 броя за 2014 г., 2 броя за 

периода на 2015 г. 

Съдия Ангелина Боева – 1 брой за 2013 г., 27 броя за 2014 г.  

Съдия Яна Николова – 5 броя за 2014 г., 2 броя за периода на 2015 г. 

Съдия Гергана Георгиева – 1 брой за периода на 2015 г. 

 

Бяха проверени частни граждански дела, по състави, както следва: 

Частни граждански дела № №  69/2015г., 112/2014г. и 117/2014г. – на доклад 

на съдия Йорданов, № № 5/2015г., 976/2013г. и 653/2014г. – на доклад на съдия 

Йорданова, № № 100/2013г., 467/2014г. и 317/2014г. – на доклад на съдия 

Игнатова, № № 134/2014г., 131/2014г. и 125/2013г. – на доклад на съдия Шомова, 

№ № 111/2014г., 115/2014г. и 983/2013г. – на доклад на съдия Боева, № № 

785/2014г., 21/2015г. и 12/2015г. – на доклад на съдия Николова, № 221/2015г. – на 

доклад на съдия Бакоева/ Геортиева. 

Делата се образувани като частни граждански дела в деня на постъпване на 

молбите, без изключение и са разпределяни същия ден от Председателя на съда, 

или от заместващ го съдия. По всички проверени дела е приложен протокол за 

избор, подписан от разпределящия съдия, като делата са разпределяни чрез 

изключване на отсъстващите поради отпуск съдии. 

При проверката бе констатирано, че всички проверени съдебни актове са 

постановени в срока по чл. 395, ал.2 ГПК– в деня на подаването на молбата. 

Изключение прави ч.гр.дело № 221/2015г., по което с ръкописно разпореждане в 

з.з. от деня на постъпване на молбата – 03.04.2014г., съдия Гергана Бакоева е 

оставила без движение  делото, дала е указания за заплащане на държавна такса и в 

7-дневен срок молителят да преведе искането си в съответствие със законовите 
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разпоредби. С определение в з.з. от 13.03.2015г., на основание чл. 118, ал.2 ГПк, вр. 

чл. 104, ал.1, т.4 ГПК, е прекратено производството по делото. Същото не е 

обжалвано и е влязло в законна сила.  

Без движение е било оставено и ч.гр.дело № 100/2013г. на доклад на съдия 

Бакоева/Игнатова, с указания в 7-дневен срок молителят да представи 

удостоверение за данъчна оценка на имота. 

Изследвани са кумулативнодадените предпоставки за уважаване на молбите 

по чл. 390 от ГПК. Определян е едномесечен срок (или по-кратък - 2, 3 седмици) за 

предявяване на бъдещия иск, като по част от делата не е посочен моментът, от 

койтно тече този срок - примерно по ч.гр.дело № 125/2913г., ч. гр. дело № 

134/2014г., ч.гр.дело № 131/2014г. , ч.гр.дело № 112/2014г.  

По ч.гр.дело № 976/2013г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 

налагане на запор върху банкови сметки на длъжника, без да е определен срок за 

предявяване на иска, съгласно чл. 390, ал.3 ГПК. 

По ч.гр.дело № 125/2013г. молителят не е представил доказателство за 

предявен иск и с ръкописно определение в з.з на 01.04.2013г., е отменено 

допуснатото обезпечение, на основание чл. 390, ал.3 ГПК. 

По ч.гр.№ 320/2014г. съдът е отхвърлил молбата за обезпечение на бъдещ иск 

с определение в з.з. от деня, следващ този на образуване и разпределение на 

делото. 

По ч. гр. дело № 976/2013г., ч.гр.дело № 100/2013г., ч.гр.дело №21/2015г., 

1023/2014г. са представени доказателства за предявен иск в посочения от съда 

срок. 

По ч.гр.дело № 5/2015, ч.гр.дело № 785/2014, ч.гр.дело № 134/2014г., ч.гр.дело 

№ 131/2014г., ч.гр.дело № 112/2014г., ч.гр.дело № 117/2014г., ч.гр.дело № 5/2015г. 

допуснатото обезпечение е отменено, на основание чл. 402, ал.2 ГПК, по молба на 

молителя. 

Постановените определения по проверените частни гр. дела, образувани по 

молби с правно основание чл. 390 ГПК, не са обжалвани пред въззивната 

инстанция и са влезли в законна сила. 

По ч.гр.дело № 100/2013г., с определение в з.з. от 05.04.2013г., съдът е уважил 

искането за обезпечение на бъдещ иск и е определил едномесечен срок за 

предяваването му, считано от „узнаване на това определение”, докато по ч.гр.дело 

№ 983/2013г., ч.гр.дело № 115/2013г. и ч.гр.дело № 111/2014г., съдът е допуснал 

исканото обезпечение и е определил срок за предявяване на бъдещ иск, „считано от 

получаване на обезпечителната заповед”. По останалите проверени дела, по които 

съдът е допуснал определение на бъдещ иск, е определял срок за предявяване на 

иска, съгласно чл. 390, ал.3 ГПК, считано от датата на постановяване на 

определението, или не е конкретизирано от кой момент тече този срок (ч.гр.дело № 

125/2013г., ч.гр.дело № 134/2014г., ч.гр.дело № 131/2014г., ч. гр. дело 

№112/2014г.). 
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 В тази връзка, с оглед констатираното, проверяващият екип счита за уместно 

да препоръча на съдиите да обсъдят (наред с другите констатации, изводи и 

препоръки на настоящия акт) съдебната практиката по отношение на оставяне без 

движение на молбата по чл. 390 ГПК и определянето на началния момент, от който 

започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск. При обсъждането би следвало 

да се вземе предвид Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 

6/2013 г., ОСГТК. 

            

             ОТСРОЧЕНИ ЦЕЛИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Отсрочени цели съдебни заседания за трите периода по време на проверката: 

 

- поради отпуск по болест на съдията докладчик - Боряна Шомова;  

 
№ на 

дело 
Правно 

основание 
Дата на 

образуване 
Дата на 

акта за 

отсрочване 

Дата на 

отсроченото 

с.з. 

Дата на 

следващо 

с.з 

Дата на 

съдебния 

акт 
601/12 чл.127 СК 04.07.2012 28.01.2013 21.01.2013 18.02.2013 10.06.2013 

308/12 чл.143 СК 28.03.2012 28.01.2013 23.01.2013 11.02.2013 11.02.2013 

730/12 иск за 

собственост 

31.08.2012 28.01.2013 23.01.2013 27.02.2013 27.02.2013 

548/11 чл. 45 ЗЗД 03.06.2011 28.01.2013 23.01.2013 27.02.2013 18.03.2013 

1084/12 увеличение 

издръжка 

21.11.2012 28.01.2013 23.01.2013 13.02.2013 18.02.2013 

1084/12 увеличение 

издръжка 

21.11.2012 11.02.2013 13.02.2013 18.02.2013 18.02.2013 

73/13 чл. 45 ЗЗД 05.02.2013 11.02.2014 05.02.2014 05.03.2014 05.03.2014 

338/14 чл. 79 ЗЗД 07.05.2014 21.01.2014 21.01.2014 02.02.2015 02.02.2015 

259/13  иск ЗСПЗЗ 26.03.2014 21.01.2014 21.01.2014 18.02.2015 01.04.2015 

 

 
- поради отпуск по болест на на съдията докладчик - Ивайло Йорданов  

 
№ на 

дело 
Правно 

основание 
Дата на 

образуване 
Дата на 

акта за 

отсрочване 

Дата на 

отсроченото 

с.з. 

Дата на 

следващо 

с.з 

Дата на 

съдебния 

акт 
464/13 делба 08.05.2013 17.09.2013 17.09.2013 14.11.2013 06.12.2013 

1180/12 делба 13.12.2012 17.09.2013 17.09.2013 14.11.2013 04.06.2015 

635/13 чл.422 ГПК 28.06.2013 17.09.2013 17.09.2013 14.11.2013 22.01.2014 

358/10 чл. 19 ЗЗД 13.05.2010 19.09.2013 19.09.2013 21.11.2013 21.11.2013 

370/10 чл. 19 ЗЗД 18.05.2010 19.09.2013 19.09.2013 21.11.2013 21.11.2013 

5/13 чл.422 ГПК 07.01.2013 19.09.2013 19.09.2013 21.11.2013 23.01.2014 

515/13 чл.422 ГПК 23.05.2013 19.09.2013 19.09.2013 21.11.2013 23.01.2014 

568/13 чл.422 ГПК 12.06.2013 19.09.2013 19.09.2013 21.11.2013 23.01.2014 
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640/13 чл.128 КТ 01.07.2013 19.09.2013 19.09.2013 21.11.2013 21.11.2013 

721/13 чл.422 ГПК 22.07.2013 19.09.2013 19.09.2013 21.11.2013 23.01.2014 

 
- поради отпуск по болест на съдията докладчик – Радослава Йорданова  

 
№ на 

дело 
Правно 

основание 
Дата на 

образуване 
Дата на 

акта за 

отсрочване 

Дата на 

отсроченото 

с.з. 

Дата на 

следващо 

с.з 

Дата на 

съдебния 

акт 
346/14 Обл. иск  09.05.2014 02.02.2015 04.02.2015 04.03.2015 04.03.2015 

 
 

Проверяващият екип констатира, че за проверявания период на 2013г. и 2014г., 

са отсрочени 9 дела на доклад на съдия Шомова, поради ползван отпуск по болест; 

през 2013г. са били отсрочени 10 дела на доклад на съдия Йорданов, поради 

ползван отпуск по болест и едно дело на доклад на съдия Йорданова, отсрочено 

през м. февруари 2015г. Установи се че делата не са били отсрочвани безпричинно.  

Препоръчително е и в бъдеще, тази практика да продължи и съдебните 

заседания да се отсрочват само по изключение, като при отсъствие на съдията-

докладчик и по възможност, същите да се разглеждат от друг състав, в интерес на 

страните в процеса, каквато е практиката в редица съдилища в страната, 

включително и в съдилищата в гр. София.  

                                                          

                                                   ОТВОДИ 

 

Проверката констатира, че няма направени отводи по граждански дела за 

проверяваните  периоди. 

 
 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА  

 

Общ брой постановени решения  

 

Постановените съдебни решения за 2013 г. са общо 254 броя, за 2014 г. – 209 

броя, и за периода от 2015 г. – 123 броя, по съдии както следва: 

Съдия Ивайло Йорданов – 14 броя за 2013 г., 38 броя за 2014 г., 24 броя за 

периода на 2015 г.; 

Съдия Радослава Йорданова – 102 броя през 2013 г., 37 броя през 2014 г. и 34 

броя за периода на 2015 г.; 

Съдия Анелия Игнатова – 49 броя за 2013 г., 11 броя за 2014 г.; 

Съдия Боряна Шомова – 76 броя за 2013 г., 55 броя за 2014 г., 34 броя за 

периода на 2015 г.; 

Съдия Ангелина Боева – 14 броя за 2013 г., 28 броя за 2014 г.; 
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Съдия Яна Николова – 40 броя за 2014 г., 18 броя за периода на 2015 г.; 

Съдия Гергана Георгиева – 13 броя за периода на 2015 г. 

 

Постановените съдебни решения след едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 

от ГПК  

 
Съдия - 

докладчик 

№ на 

делото 

основание Дата на с.з. 

по 

същество 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата 

Забава след 

изтичане на 

срока 

Ивайло 

Йорданов 

344/13 иск  12.09.2013 27.10.2014 1 г. 15 дни 

Ивайло 

Йорданов 

1111/13 делба 14.11.2013 02.10.2014 9 м. 18 дни 

Ивайло 

Йорданов 

358/13 чл.19 ЗЗД 21.11.2013 17.03.2014 2 м. 26 дни 

Ивайло 

Йорданов 

370/13 чл.19 ЗЗД 21.11.2013 17.03.2014 2 м. 26 дни 

Ивайло 

Йорданов 

516/13 чл.127 СК 28.11.2013 16.04.2014 3 м. 18 дни 

Ивайло 

Йорданов 

464/13 делба 06.12.2013 29.09.2014 8 м. 23 дни 

Ивайло 

Йорданов 

5/13 иск чл. 

422 ГПК 

23.01.2014 17.10.2014 7 м. 24 дни 

Ивайло 

Йорданов 

568/13 иск чл. 

422 ГПК 

23.01.2014 12.01.2015 10 м. 19 дни 

Ивайло 

Йорданов 

515/13 иск чл. 

422 ГПК 

23.01.2014 09.01.2015 10 м. 16 дни 

Ивайло 

Йорданов 

721/13 иск чл. 

422 ГПК 

23.01.2014 27.10.2014 8 м. 4 дни 

Ивайло 

Йорданов 

725/13  чл. 49 СК 06.02.2014 16.04.2014 1 м. 10 дни 

Ивайло 

Йорданов 

1085/13 чл. 49 СК 23.05.2014 01.09.2014 2 м. 7 дни 

Ивайло 

Йорданов 

41/09 делба 03.09.2014 09.01.2015 3 м. 6 дни 

Ивайло 

Йорданов 

499/13 В.иск 03.09.2014 11.02.2015 4 м. 8 дни 

Яна 

Николова 

1010/13 иск чл. 

422 ГПК 

21.10.2014 12.01.2015 1м. 21 дни 

Яна 

Николова 

263/11 иск чл. 

422 ГПК 

28.10.2014 09.01.2015 1м. 12 дни 

Яна 

Николова 

456/14 иск чл. 

422 ГПК 

13.11.2014 28.01.2015 1м. 15 дни 

Яна 

Николова 

299/14 иск чл. 

422 ГПК 

13.11.2014 20.01.2015 1м. 7 дни 

Яна 555/14 иск чл. 25.11.2014 10.03.2015 2 м. 15 дни 
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Николова 542 ГПК 

Яна 

Николова 

211/14 тр. спор 11.12.2014 20.03.2015 3 м. 9 дни 

Яна 

Николова 

399/14 делба 16.12.2014 04.03.2015 1м. 18 дни 

Яна 

Николова 

193/14 тр. спор – 

чл.128 КТ 

18.12.2014 16.03.2015 1 м. 28 дни 

Яна 

Николова 

249/14 иск  20.01.2015 04.06.2015 3 м. 14 дни 

Яна 

Николова 

917/12 иск  20.01.2015 19.05.2015 3 м. 

Яна 

Николова 

59/14 чл.109 ЗС 22.01.2014 08.06.2015 3м. 16 дни 

Яна 

Николова 

870/14 чл.28 

ЗЗДетето 

27.01.2015 04.03.2015 5 дни 

Боряна 

Шомова 

1102/11 делба 16.02.2015 30.03.2015 14 дни 

Яна 

Николова 

737/14 тр. спор - 

уволнение 

26.02.2015 03.06.2015 2 м. 7 дни 

Яна 

Николова 

860/14 чл. 49 СК 05.03.2015 19.05.2015 1 м. 14 дни 

Яна 

Николова 

545/14 иск чл. 

422 ГПК 

12.03.2015 04.06.2015 1 м. 22 дни 

Яна 

Николова 

767/14 чл.132 СК 12.03.2015 19.05.2015 1 м. 7 дни 

Ивайло 

Йорданов 

508/14 Делба 21.05.2015 22.07.2015 1 м 

Ивайло 

Йорданов 

1018/13 Иск по чл. 

422 ГПК 

22.01.2015 22.07.2015 5 м 

Ивайло 

Йорданов 

450/14 Иск 13.02.2015 22.07.2015 4 м и 9 дни 

Ивайло 

Йорданов 

39/14 Вещен 

иск 

20.11.2014 22.07.2015 7 м и 2 дни 

Ивайло 

Йорданов 

736/14 Трудов 

спор 

16.03.2015 23.07.2015 3 м и 7 дни 

 

Постановени решения след двуседмичния срок по чл. 316 ГПК  

 
Съдия - 

докладчик 

№ на 

делото 

основание Дата на с.з. 

по 

същество 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата 

Забава след 

изтичане на 

срока 

Боряна 

Шомова 

250/13 тр. спор – 

чл.128 КТ 

19.06.2013 12.07.2013 10 дни 

Яна 

Николова 

689/14 тр. спор – 

чл.128 КТ 

11.12.2014 07.01.2015 7 дни 
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 за периода на 2015г. 

Просрочени съдебни актове към деня на започване на проверката /без 

постановен съдебен акт/- към 24.07.2015г. 

 
Съдия - 

докладчик 

№ на 

делото 

основание Дата на с.з. по 

същество 
Забава след 

изтичане на 

срока 
Ивайло 

Йорданов 

350/13 Иск по чл.422 ГПК 06.06.2014 1 г. 17 дни 

Ивайло 

Йорданов 

176/07 делба 31.10.2014 7 м. 20 дни 

Ивайло 

Йорданов 

551/13 Иск по чл.124 ГПК 06.11.2014 7 м. 17 дни 

Ивайло 

Йорданов 

738/13 Вещен иск  06.11.2014 7 м. 17 дни 

Ивайло 

Йорданов 

729/13 Иск по чл.422 ГПК 06.11.2014 7 м. 17 дни 

Ивайло 

Йорданов 

728/13 Иск по чл.422 ГПК 06.11.2014 7 м. 16 дни 

Ивайло 

Йорданов 

372/14 Иск по чл.422 ГПК 07.11.2014 7 м. 16 дни 

Ивайло 

Йорданов 

857/13 Иск по чл.422 ГПК 07.11.2014 7 м. 16 дни 

Ивайло 

Йорданов 

648/13 Иск по чл.422 ГПК 05.12.2014 6 м. 18 дни 

Ивайло 

Йорданов 

557/14 Иск  11.12.2014 6 м. 12 дни 

Ивайло 

Йорданов 

737/13 Иск  22.01.2015 5 м.  

Ивайло 

Йорданов 

286/14 Иск 22.01.2015 5 м.  

Ивайло 

Йорданов 

1113/12 Вещен иск 22.01.2015 5 м.  

Ивайло 

Йорданов 

73/14 Чл.108 ЗС 22.01.2015 5 м.  

      Ивайло                 

      Йорданов 

1180/12 делба 04.06.2015 1 м. 19 дни 

 

 
 

 

От предоставената справка и извършената на място проверка относно 

приключване на съдебните актове за проверяваните периоди, се установи, че част 

от актовете са постановявани в законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал.5 

ГПК, а останалите (с някои изключения) - в рамките на разумния срок по смисъла 

на чл. 13 ГПК. Похвално е старанието на съдия Радослава Йорданова, която за 
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трите периода на проверката не е просрочила нито един от постанованите съдебни 

актове, както и съдия Анелия Игнатова, съдия Ангелина Боева, които нямат забава 

при постановяване на съдебните актове през 2013г. и 2014г., и съдия Гергана 

Георгиева – за периода на 2015 г.  

Следва да се отбележи и старанието на съдия Шомова, която е просрочила 

само 2 решения, със забава 10 дни и 14 дни. 

Съдия Яна Николова е просрочила съдебните актове по 16 дела, като забавата 

е между 7 дни и 3месеца и 16 дни.  

Видно от предоставената от ръководството на съда справка, по 15 дела, 

обявени за решаване, на доклад на съдия Йвайло Йорданов, все още към момента 

на проверката не е постановен съдебния акт, като по едно от тях забавата е близо 2 

месеца, по 4 от тях - 5 месеца, а по останалите 10 – забавата надвишава 6 месеца, 7 

месеца и достига до 1 година и 17 дни по гр. дело № 350/2013г., образувано по иск 

с правно основание чл. 422 ГПК, обявено за решаване на 06.06.2014г. и към 

момента на започване на проверката – 24.07.2015г. – вече 1 година и 18 дни все 

още няма постановен съдебен акт. Съдия Йорданов е допуснал забава при 

постановяване на 19 броя решения, през 2014г. и 2015г., като забавата е от 1 месец 

и достига 7месеца, 8 месеца, 10 месеца, дори 1 година и 15 дни - по гр.дело № 

344/2013г. 

Проверяващият екип счита за наложително да препоръча дисциплинарни 

мерки по ЗСВ за допуснатите просрочени актове на съдия-докладчик Й. Йорданов, 

предвид системно нарушаване на срокове по чл. 235, ал.5 и чл. 316 ГПК, както и 

намира за уместно да направи препоръка за в бъдеще да се спазват стриктно 

определените в процесуалните закони срокове, които според чл. 12, ал.2 ГПК са 

задължителни, да изиска справка в тази насока, за 2015г. и 2016г., както и да 

предложи извършването на контролна проверка. 
 

 

                                       ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

Обжалвани съдебни актове 
 

Съдия 

докладчик 

Общо 

обжалвани 

решения 2013 

потвърдени изменени отменени 

Радослава 

Йорданова 

8 7 0 1 

Ивайло 

Йорданов 

0 0 0 0 

Анелия 

Игнатова 

23 16 3 4 

Боряна 

Шомова 

16 14 2 0 

Ангелина 0 0 0 0 
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Боева 

 

 

Съдия 

докладчик 

Общо 

обжалвани 

определения 

2013 

потвърдени изменени отменени 

Радослава 

Йорданова 

2 2 0 0 

Ивайло 

Йорданов 

1 0 0 1 

Анелия 

Игнатова 

3 1 0 2 

Боряна 

Шомова 

6 4 1 1 

Ангелина 

Боева 

2 2 0 0 

 

 

Съдия 

докладчик 

Общо 

обжалвани 

решения 2014 

потвърдени изменени отменени 

Радослава 

Йорданова 

17 11 1 3 

Ивайло 

Йорданов 

4 2 1 1 

Анелия 

Игнатова 

3 1 2 0 

Боряна 

Шомова 

11 8 2 1 

Ангелина 

Боева 

2 1 0 0 

Яна  

Николова 

1 0 0 1 

 

 

 

Съдия 

докладчик 

Общо 

обжалвани 

определения 

2014 

потвърдени изменени отменени 

Радослава 

Йорданова 

7 3 1 3 

Ивайло 

Йорданов 

4 3 0 1 

Анелия 

Игнатова 

6 4 0 2 

Боряна 6 5 1 0 
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Шомова 

Ангелина 

Боева 

4 2 1 1 

Яна  

Николова 

1 1 0 0 

 

В хода на извършената проверка, съобразно и с предоставената справка 

относно резултатите от инстанционния контрол, се констатира, че съществена част 

от съдебните актове не са обжалвани. От обжалваните актове, изцяло отменени от 

въззивната инстанция са минимален брой. По-големият брой са потвърдените 

актове, което е показател за добро професионално ниво и стремеж към повишаване 

качеството на правораздавателната дейност в Районен съд - Ихтиман. 

 

 

ІV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

                                                     ИЗВОДИ 

 

Организацията на административната дейност на Районен съд – Ихтиман по 

гражданските дела за проверявания период е добра. Наред с изводите и 

препоръките, направени заедно с констатациите в обстоятелствената част на Акта, 

може да се направи следното обобщение:  

Гражданските дела са образувани в деня на  постъпване на книжата в съда от 

Председателя, който е извършвал и разпределението им на принципа на случайния 

избор, съобразно изискването по чл. 46, ал.1 от ПАРОАВАС (отм.) и чл. чл. 35, ал.4 

ПАС още същия ден, без изключение. 

Съобразно нормата на чл. 9 ЗСВ, разпределението се е извършвало 

електронно, на принципа на случайния подбор, по поредността на постъпването на 

книжата в съда или в случай на командироване - чрез заповед на председателя, 

приложена към съответното дело. 

Върху всеки приет в съда документ – искови молби/молби, се отбелязва 

регистрационен номер и дата на постъпване на документа в съда. Върху исковата 

молба е поставян печат за номер на делото, “ход със страните в о.з….” – без 

посочени дати, вписвано е името на докладчика по делото, с подпис на 

председателя. В този вид, проверяващите считат печата за ненужен, с оглед 

необходимостта от нарочен акт по чл. 140 или чл. 312 ГПК за насрочване на делото 

в о.с.з. Същевременно, в РС-Ихтиман няма изричен акт за образуване на делото, 

като за дата на образуване се счита тази, вписана от съдебния служител върху 

кориците на делото. Би било по-удачно печатът да се промени, да се ползва за 

образуване на делото, с името на съдията, образувал делото (Председателя) и 

съдията докладчик, с подпис и дата на Председателя или за образуване на делото 

да се ползва изричен акт, каквато практика бе констатирана в други проверени 

съдилища. 
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Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно, но страниците на 

някои от проверените дела не бяха номерирани. Не бе установено забавено 

изпълнение на разпорежданията, определенията и резолюциите на съда от страна 

на деловодителите. Не се установи несвоевременно докладване по проверените 

дела. 

При проверката на деловодните книги и регистри бяха констатирани някои 

слабости, описани в обстоятелствената част на Акта. Някои от тях не са 

номерирани, прошнуровани, с печат на съда и подпис на Председателя. На места 

вписаната информация не е точна и пълна. Установи се, че има разминаване, 

достигащо 22 дни в посочените дати, на които са обявени съдебните актове в 

Книгите за открити заседания, датата на връщане на делото в деловодството на 

съда, датата в Регистъра на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК и в акта, 

съдържащ се в делото. Съдебните решения нямат номер и дата при обявяването им 

в книгата за открити заседания, което следва да се отстрани. Пълно съответствие 

между датата на акта по делото, датата на акта, обявен в Книга за открити 

заседания гр.дела и датата на акта в съдебния регистър по чл. 235,ал.5 ГПК има по 

част от проверените дела. 

Препоръчително е Председетелят на съда да предприеме необходимите мерки 

за недопускане на посочените слабости в бъдеще. Удачно би било да се извършват 

периодични проверки на всички деловодни книги и регистри от страна на 

упълномощено от Председателя длъжностно лице, като проверките се 

удостоверяват с дата и подпис, а допуснатите пропуски да се отстранят. Съдебните 

служители да полагат по-голямо старание при водене на деловодните книги и 

регистър, книгата за открити заседания и за закрити заседания да се попълва 

четливо и пълно - с диспозитива на съдебния акт, дата и номер на акта.  

Препоръчително е съдебният регистър по чл. 235, ал.5 ГПК да се води  

съобразно изискванията на 50 б ПАС от изрично упълномощено за целта 

длъжностно лице, както е в редица съдилища в и извън съдебния окръг. В тази 

връзка е необходимо Председателят със заповед да възложи на определен съдебен 

служител да отговаря за воденето и поддържането на Регистъра. Същият следва да 

осигурява публичност и право на достъп на всеки до съдебните решения, при 

спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и в регистъра 

последователно да се подреждат съдебните решения, с подпис на съдебен служител 

и дата на обявяване на решението. 

Препоръчително е да се спазват изискванията по чл. 39, ал.2 и ал.3 от ПАС, 

като деловодните книги да се приключват с изтичане на календарната година, а 

образците на книги да се изработват съгласно приложение № 1 към правилника.  

Следва да се води и регистър по чл. 39, ал.1, т.12 ПАС на изпълнителни 

листове, издадени за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт. 

Административният ръководител лично или чрез упълномощено лице следва 

да извършва периодични проверки на деловодните книги и регистри, което да се 
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удостоверява с подпис и дата, а допуснатите пропуски, посочени в 

обстоятелствената част на акта да бъдат отстранени. 

Проверката констатира, че гражданските дела, включително и делата, 

образувани по реда на бързото производство, са администрирани своевременно при 

постъпването на исковите молби/молби в съда, с констатираните в Акта 

отклонения от сроковете по чл. 311 и сл. ГПК. 

Част от исковите молби са оставяни без движение за отстраняване на 

допуснати нередовности. Не бе констатирана съществуващата слабост, установена 

в редица съдилища като честа практика - многократно оставяне на исковите 

молби/молби без движение, поради различни нередовности, с посочените 

отклонения, които обикновено се дължат на неизпълнение или непълно/неточно 

изпълнение на дадените указания от страните.  

От проверените насрочени и ненасрочени делата е видно, че са водени 

прецизно и в кориците на делото се съдържат всички постъпили документи и 

актове на съда, но бяха установени някои изключения и пропуски, конкретизирани 

в обстоятелствената част на акта.  

Делата се образуват практически веднага - в деня на постъпване на исковата 

молба. Разпределят се на случаен принцип между гражданските съдии, като на 

съдия Гергана Бакоева (Георгиева) – поела състава на съдия Николова, с 

прекратено от СОС командироване, със заповед № А-50/13.03.2015г. са й били 

преразпределени 25 граждански дела, посочени по номера, както и конкретно 

посочени НОХД – 2 бр., НЧХ – 2 бр. и НАХД – 8 бр.  

Съдебните заседания се насрочват ритмично, но невинаги в кратки срокове. В 

някои случаи (например по гр. дело № 191/2015 г.-  на доклад на съдия Георгиева) 

съдията ползва печат за насрочване.  

При проверката, видно от приложени в кориците на делата актове, се установи, 

че при администриране на исковите молби, някои съдии издават разпореждания по 

чл. 131 от ГПК, изготвени  схематично, без дата, номер на дело и страни,  без име 

на съдия, включително и без подпис – такива има по делата на съдия Йорданов и 

съдия Йорданова. По този начин не става ясно съдията изобщо дали е бил запознат 

с делото и кой е извършил администрирането и проверката за редовност на 

исковата молба. ИВСС препоръчва да бъдат предприети мерки  за преодоляване на 

тази практика. 

Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдът се е произнасял по 

доказателствените искания на страните и насрочвал производствата в първо 

открито съдебно заседание, са постановявани срочно, след постъпване на отговор 

на исковата молба, съответно от изтичане на едномесечния срок, предвиден в чл. 

131 от ГПК, с някои изключения - например по гр. дело № 679/2014 г. това е 

направено след повече от 2 месеца.  

Изключение и значителни забави се установяват по делата на доклад на съдия 

Йорданов, където определенията по чл. 140 от ГПК са постановявани след повече 

от 4 до 6 месеца, както са описани по-горе  - напр. гр. дело № 95/2015 г., гр. дело № 
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762/2014 г., а по някои дела достигат до 7 месеца  -  например по гр. дело № 

587/2014 г.,  гр. дело № 768/2014 г. и  гр. дело № 793/2014 г., които към момента на 

проверката са ненасрочени. Констатираният проблем  по делата, по които 

докладчик е съдия Й. Йорданов, показва системност и очевидно води до  

нарушаване на принципа за решаване на делата в разумен срок, особено при 

бързите производства.  По тази причина ИВСС препоръчва на административния 

ръководител да упражнява по-строг контрол.  

Установи се, че по  дела, образувани през 2014г. и ненасрочени в първо 

заседание, продължителността на производството е в причинна връзка с 

провеждането на процедура по чл. 47 от ГПК по връчване на съобщенията на 

ответниците или провеждане на процедура по чл. 47, ал. 6 за назначаване на особен 

представител, т.е. причините са обективни.  

Констатира се, обаче че прекалено дълги периоди – повече от три месеца са 

необходими за изпълнение на процедурите по призоваване на страните, докато се 

стигне и до назначаването на особен представител. Това води до забавяне на 

производството, като е описано по гр. дело № 830/2014 г., гр. дело № 906/2014 г.  и 

гр. дело № 399/2014 г.  

Проверяващият екип на ИВСС препоръчва съдиите да упражняват 

правомощията си по ГПК, да контролират процеса като дисциплинират съдебните 

служители, отговарящи за призоваването на страните, както и сроковете за 

призоваване да бъдат съкратени, предвид създадената практика в тази насока, 

съобразно която посещенията на адрес за призоваване трябва да бъдат три 

последователни в един месец,  а не в три и повече месеца.  

Гражданските делата, разглеждани по реда на бързото производство, са 

образувани, администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 311, чл. 312, 

чл. 315 и чл. 316 ГПК, с някои изключения, цитирани в настоящия Акт.  

Разпорежданията за изпращане на препис от исковите молби до ответниците за 

отговор в едномесечен срок, на основание чл. 131 ГПК, са постановявани 

своевременно. Съдиите с определение или с разпореждане, съобразно чл. 312, ал.2 

ГПК, са насрочвали делата в първо о.с.з., каквато разнородна практика бе 

установена и в проверките в други съдилища. 

С акта за насрочване на делото, разглеждано по реда на бързото производство, 

по някои от делата съдиите са съобщавали проект на доклад, по аналогия на чл. 140 

ГПК вместо доклад по делото. Не във всички случаи, обаче, докладът е бил пълен и 

е съобразяван с изискванията за срок по чл. 312 ГПК. Еднаква практика бе 

установена по отношение на доказателствата – документите, представяни с 

исковите молби. Районните съдиите приемат доказателствата с акта за насрочване 

на делото, а не ги допускат. Разпоредбата на чл. 312,ал.1,т.4 ГПК, обаче, задължава 

съдът да се произнася по доказателствените искания, като допуска доказателствата, 

които са относими, допустими и необходими и впоследствие, в първото по делото 

редовно о.с.з. – да ги приеме с протоколно определение. В тази връзка, е 

препоръчително въпросът да се обсъди от съдиите на Общо събрание.  
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Триседмичният срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК се спазва, с някои изключения. 

Съдебното дирене е приключвало в едно или две съдебни заседания. Съдът е 

прилагал чл. 315, ал.2 ГПК – посочвал е деня, в който ще обяви решението си, но 

не винаги е спазвана определената дата при обявяване на съдебния акт.  

Двуседмичният срок по чл. 316 ГПК за постановяване на съдебното решение 

също не е спазван от всички съдии в РС-Ихтиман. 

По повечето бързи производства са издадени и изпълнителни листове, за което 

е направено отбелязване върху постановените решения, според чл. 406,ал.3 ГПК. 

Установи се, че по всички дела, по които са засегнати права и интереси на 

малолетни и непълнолетни деца, компетентната Д”СП” е била уведомена за 

изготвяне на становище или социален доклад. Препоръчително е и в бъдеще 

стриктно да се спазват разпоредбите на ГПК относно образуване, движение и 

приключване на дела, разглеждани по реда на бързото производство, както и 

разпоредбите на Закона за закрила на детето – чл. 15,ал. 6 и чл. 15, ал.1 ЗЗДт. 

Законодателят е зъдължил във всяко съдебно производство, по което се засягат 

права или интереси на детето, то да бъде изслушвано, ако е навършило 10-годишна 

възраст, освен ако това би навредило неговите интереси, за което съдът следва да 

се мотивира. В тази връзка, ще бъдат направени съответните препоръки. 

По дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН, не се установи забавяне на 

производството. Констатираната отлична практика на съдиите от РС-Ихтиман за 

предсрочно постановяване на съдебните актове по делата, разглеждани по реда на 

ЗЗДт, следва да бъде изрично подчертана, с изключение на един забавен съдебен 

акт по дело на доклад на съдия Йорданов. По тези дела липсва фактическа и правна 

сложност, но бързото правораздаване е задължително, отчитайки социалния аспект, 

с оглед своевременна защита на правата и законните интереси на децата при 

настаняването им в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в 

специализирана институция. 

Делата са образувани в деня на подаване на исковите молби и разпределяни в 

същия ден от Председателя на съда, за което е приложен протокол за избор.  По 

гр.дело № 30/2015г. е поставен входящ номер на исковата молба в Регистратурата, 

но без дата на подаване. 

Проверката на делата, образувани по реда на ЗЗДН, установи, че са образувани 

и разпределяни по дежурство в деня на постъпване на молбите в съда. 

Едномесечният срок за насрочване на открито съдебно заседание, според 

изискването на чл. 18, ал.4 от ЗЗДН е спазван, като почти всички проверени дела са 

насрочени в рамките на две, три седмици.  

В случаите, когато молбата е съдържала данни за пряка и непосредствена 

последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, съдът е издавал 

заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването й, на основание чл. 

18, ал.1 от ЗЗДН, в закрито заседание без призоваване на страните. 

За проверени дела, приключили с решение, е спазвано изискването по чл.  15, 

ал.1 ЗЗДН, същото да се обяви в открито съдебно заседание.  
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Част от дела с кратки процесуални срокове са обозначени с жълт етикет, 

съобразно изискванията на чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС (отм.) и 78, ал.5 ПАС. 

Цитираната разпоредба на ПАС следва да се спазва за всички дела с кратки 

процесуални срокове. 

При проверката на спрените производства се установи, че същите са 

разпределяни на случаен принцип, видно от поставения най-отпред – на стр.1 

протокол за избор на съдия -  докладчик. Някои от проверените дела не са 

номерирани от съдебен деловодител, водени са небрежно, без да се спазват 

изискванията на ПАРОАВАС(отм.) и ПАС. Върху исковите молби е полаган 

ненужен печат ”Ход със страните....”, като в него е вписан само номерът на делото. 

Повечето от разпорежданията по чл. 131, ал.1 ГПК са ръкописни, без указания за 

ответника – препоръчително е да се спазва цитираната норма, като се дават точни 

указания за ответната страна. 

Въпреки, че по едното от спрените дела, на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, 

преюдициалното дело е висящно пред РС-Ихтиман, следва в кориците му да има 

информация за това дали са отпаднали пречките за движение на производството.  

Проверяващият екип препоръчва да се спазва чл. 38, т. 10 ПАС, като 

съдебният служител в служба „Съдебно деловодство” проверява ежемесечно 

делата без движение и спрените дела и ги докладва на съдията докладчик. Следва 

да се спазва и задължението по чл. 88 ПАС всички ненасрочени дела да се 

докладват ежемесечно на административния ръководител. 

Доказателства за извършените ежемесечни проверки следва да се съдържат по 

делото, с подпис и дата на извършилия проверката деловодител (вместо на 

листчета без дата и подпис на  извършилия справката). 

По отношение на т.н. “стари” дела, образувани преди 01.01.2013г. в РС-

Ихтиман, не се налага даването на препоръка. Тези дела са само две на брой, за 

делба, с постановени и вече влезли в сила решения по допускането й, с предприети 

действия по втората фаза – за извършването на делбата. 

Частните граждански дела, образувани по реда на заповедното производство, 

са разпределяни от Председателя на съда в деня на постъпване на заявленията. По 

всички дела се приложени копия от протоколите за избор на докладчик. След 

разпределението, делата са докладвани незабавно на съдията-докладчик, който е 

разглеждал заявлението в разпоредително заседание и е издавал заповед за 

изпълнение  в законоустановения срок по чл. 411, ал. 2 ГПК, с две изключения - 

ч.гр. дело № 262/2015г., образувано и разпределено на 16.04.2015г. – заповедта за 

изпълнение е издадена след 4 дни – на 20.04.2015г. и на ч. гр. дело № 322/2015г., 

образувано на 30.04.2015г. и разпределено същия ден, а заповедта за изпълнение е 

издадена на 05.05.2015 г., което вероятно е поради официални празници – 1 и 2 май 

или поради констатиран вирус в системата. 

 По заявленията по чл. 410 ГПК всички съдии са се произнасяли със заповеди 

за изпълнение, а по заявленията по чл. 417 ГПК са издавани заповед за изпълнение 

и изпълнителен лист. Съдиите не постановяват отделни разпореждания. В срока по 
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чл. 414, ал. 2 ГПК, по проверените дела не са постъпили възражения от 

длъжниците, които са били редовно уведомени, заповедта е влязла в сила и са 

издадени изпълнителни листове. Издаването на изпълнителен лист е отбелязвано 

върху заповедите за изпълнение – по делата, образувани по заявленията по чл. 410 

ГПК /съобразно чл. 416 ГПК/ и върху представените документи – по делата, 

образувани по чл. 417, т. 2 ГПК. Изпълнителните листа се съдържат в кориците на 

делата. По всички проверени дела няма данни за получени изпълнителни листа. 

Няма постъпили възражения, за да бъдат преценени действията на съдиите след 

подадени възражения от длъжниците и дали на заявителите своевременно са 

изпращани съобщения с указанията по чл. 415, ал. 1 ГПК.  

При проверката бе констатирано, че по проверените дела по чл. 390 ГПК 

съдебните актове са постановени своевременно, в деня на подаване на молбата. 

Изследвани са кумулативно дадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 

390 от ГПК. По всички дела е посочен срок за предявяване на бъдещ иск, съгласно 

чл. 390, ал.2 ГПК, с изключение на едно от проверените дела, описани в 

обстоятелствената част на акта. 

Съдът е отменял, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, допуснатото обезпечение, 

поради непредставено доказателство за предявен иск в посочения срок. 

Констатирана бе различна съдебна практика при определяне на началния 

момент, от който започва да тече определения от съда срок за предявяване на 

бъдещия иск, а именно – „считано от получаване на обезпечителната заповед” от 

узнаване за настоящото определение” или от датата на постановяване на 

определението. По част от проверените и описани по-горе дела не е определен 

начален момент, от който тече определеният срок и така се създават условия за 

удължаване на срока за предявяване на обезпечения иск, извън предписания по чл. 

390,ал.3 ГПК максимален срок от един месец. По този начин на страните не се 

осигурява равна възможност за упражняване на правата им, съобразно нормата на 

чл. 9 ГПК, а молителят би могъл да използва обезпечителното производство за 

икономически натиск върху длъжника си и избягване на исковото производство за 

разрешаване на възникналия спор. 

С оглед констатираното, проверяващият екип счита за уместно да препоръча 

на съдиите в РС – Ихтиман на общо събрание да обсъдят (наред с другите 

констатации, изводи и препоръки на настоящия акт) обезпечителното производство 

- съдебна практиката по отношение на оставяне на молбата без движение с 

указания за уточнението й, с оглед изискването на законодателя съдът да се 

произнесе в деня на подаване на молбата, както и за определянето на началния 

момент, от който започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск, съобразно  

Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК. 

Делата с отменен ход по същество (ОХС) за проверявания период в ИРС са 

общо 11 на брой, две от които са с определения за прекратяване на производството 

– гр. дело № 590/2010г. и гр.дело № 1027/2012г. Останалите дела са с ОХС с оглед 

констатирани в срока за произнасяне процесуални грешки, пропуски или 



 

 50 

недостатъчна изясненост на спора от фактическа страна. Естествено 

отстраняването и поправянето им е за предпочитане пред опасността да бъде 

отменен постановения съдебен акт, делата с ОХС не са много за период от две 

години и половина, затова и в този пункт от проверката не следва да се дава 

препоръка.  

 Изключение от казаното проверяващите намират в отмяната на хода по 

същество по гр. дело №  294/2013г., като това е извършено на 29.05.2015г., (или 

юни – месецът е с поправка и е неясен), на основание, че по делото не е изготвен 

доклад по чл. 146 ГПК, и то месеци след обявеното, че ще се произнесе с решение 

на “13.10.2014г.”, след представени писмени защити от пълномощниците и без 

техни възражения по обявяването на делото за решаване. 

При проверката бе констатиран, че за проверяваните периода съдиите от РС-

Ихтиман не са се отвеждали от разглеждане на разпределените им граждански 

дела. 

Съдебните актове през проверяваните периоди са постановявани в 

законоустановения едномесечен срок, както и в двуседмичен срок при бързите 

производства, с констатираните в обстоятелствената част на Акта нарушения, 

които следва да бъдат отстранени. За целта, ще бъдат направени съответните 

препоръки.  

По част от проверените дела, включително и делата, образувани по реда на 

бързото производство, съдът е посочвал деня, в който ще обяви решението си, 

което има дисциплиниращ ефект, с оглед срочното постановяване на съответния 

съдебен акт. Когато съдебните актове не са постановявани в определения ден, за 

това са изпращани съобщения на страните. Препоръчително е по всички дела да се 

спазват нормите на чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК и съдът да посочва датата, 

на която ще обяви решението си, а обявената дата да се спазва. 

Похвално е старанието на съдия Радослава Йорданова, която за трите периода 

на проверката не е просрочила нито един от постанованите съдебни актове. 

Същото се отнася и за съдия Анелия Игнатова и съдия Ангелина Боева, които 

нямат забава при постановяване на съдебните актове през 2013 г. и 2014 г., както и 

за съдия Гергана Георгиева – за постановените в срок съдебни актове през периода 

на 2015 г. Същевременно, следва да се отбележи и старанието на съдия Шомова, 

която е просрочила само 2 решения, със забава 10 дни и 14 дни. 

По отношение на провеката по приключване на делата на доклад на съдия 

Ивайло Йорданов се установи, че същият е постановил 14 решения за 2013 г., 38 

решения за 2014 г., 24 - за периода на 2015 г., като същевременно е допуснал забава 

при постановяване на 19 броя решения, през 2014г. и 2015г., като забавата, видно 

от представената справка и проверката по срочните книги, е от 1 месец и достига 7 

месеца, 8 месеца, 10 месеца, а в някои случаи - дори 1 година и 15 дни - по гр.дело 

№ 344/2013г.  

Тревожна е и констатацията на проверяващия екип, че и към момента на 

проверката, видно от изготвената справка, съдия Й. Йорданов все още не е 
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постановил съдебните решения по 15 обявени за решаване гр.дела на негов доклад, 

като видно от подробната информация в обстоятелствената част на акта, по едно от 

тях забавата е близо 2 месеца, по 4 от тях - 5 месеца, а по останалите 10 – забавата 

надвишава 6 месеца, 7 месеца и достига до 1 година и 18 дни към момента на 

започване на проверката – 24.07.2015г. ( по гр. дело № 350/2013г.). Цитираното гр. 

дело с просрочен съдебен акт повече от 1 година, е образувано по иск с правно 

основание чл. 422 ГПК, обявено е за решаване на 06.06.2014г. и все още (към 

27.07.2015г.) по него няма постановен съдебен акт.  

В тази връзка, проверяващият екип счита за наложително да препоръча на и.ф. 

Председател на РС-Ихтиман да предприеме дисциплинарни мерки по реда на ЗСВ 

за допуснатите просрочени актове на съдия-докладчик Й. Йорданов, предвид 

системно нарушаване на срокове по чл. 235, ал.5 и чл. 316 ГПК.  

С оглед недопускане на просрочени съдебни актове в бъдеще, проверяващият 

екип счита за уместно да препоръча на съдиите спазване на законоустановения 

едномесечен срок по чл. 235, ал.5 ГПК и на двуседмичния срок по чл. 316 ГПК - 

при бързите производства, които според чл. 12, ал.2 ГПК са задължителни, да 

изиска справка в тази насока, за 2015г. и 2016г., както и ще предложи извършване 

на контролна проверка. 
Би било удачно също, Административният ръководител на съда да обвърже 

получаването на целевите персонални награди /средства за допълнително 

материално стимулиране, ако такива се предвиждат в бъдеще/ на всеки магистрат и 

съдебен служител в РС-Ихтиман с конкретните, индивидуално постигнати 

резултати през съответната година, както и да издаде нарочна заповед, с която на 

основание чл. 337 ЗСВ да не разрешава ползването на платен годишен отпуск 

преди съответният съдия да изготви своите актове и да върне делата, които са му 

възложени. 

Проверяващият екип счита за наложително да подчертае оказаното от съдия Р. 

Йорданова - и.ф. Председател на РС-Ихтиман съдействие, която освен, че няма 

нито един просрочен съдебен акт за проверявания тригодишен период, положи и 

допълнителни усилия по отношение на подготовката и извършването на 

проверката, с оглед на факта, че Председателят на съда е подал оставка, гласувана 

от ВСС, преди екипа на ИВСС да започне плановата проверка по гражданските 

дела. 

Направените с настоящия акт констатации, изводи и препоръки, свързани с 

дейността и на съдебните служители, е препоръчително да се отразят при тяхното 

атестиране. 

В обстоятелствената част на настоящия акт са описани и допуснати пропуски и 

нарушения, за което проверяващите считат за удачно да направят съответните 

обобщаващи препоръки за по-добро и прецизно изпълнение работата на съда по 

гражданските дела. 
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ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И НА 

ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 

                                            П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

1. Председателят на РС – Ихтиман (или до неговото избиране - и.ф. 

Председател на РС – Ихтиман) да упражнява постоянен контрол върху 

дейността на служба „Деловодство” и да предприеме необходимите мерки за 

подобряване работата на служителите в него, с цел отстраняване и 

недопускане на констатираните с настоящия акт  нарушения и пропуски, за 

спазване изискванията на ГПК и ПАС при подреждане, движение и 

приключване на делата, както и при водене на деловодните книги и регистри; 

 

2. Председателят на РС – Ихтиман (или до неговото избиране - и.ф. 

Председател на РС – Ихтиман) да създаде организация и да контролира 

пълното и точно водене на Регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 

ЗСВ, според изискванията на чл. 50 б ПАС; 

 

3. Съдиите от РС – Ихтиман по всички дела, по които са засегнати 

права и законни интереси на малолетни и непълнолетни деца, да уведомяват 

компетентната Дирекция «Социално подпомагане» по настоящия им адрес за 

изпращане на представител в съдебно заседание, който да изрази становище 

или при невъзможност, да се предостави социален доклад по делото, съгласно 

изискването по чл. 15, ал. 6 от Закона за закрила на детето. Да спазват 

разпоредите на чл. 15, ал. 1 и ал. 2 на същия закон при изслушване (или 

неизслушване) на навършилите 10-годишна възраст деца по делата, по които 

се засягат техните права и законни интереси, като мотивират изрично 

причините за взетото решение; 

 

4. Председателят на РС – Ихтиман (или до неговото избиране - и.ф. 

Председател на РС – Ихтиман) да упражнява правомощията си за контрол 

върху дейността на съдебната администрация и спазване на чл. 38,т.10 и чл. 88 

ПАС по отношение на делата без движение, ненасрочените дела и за 

ежемесечно администриране на спрените производства по гражданските дела, 

с оглед срочното им възобновяване, ако са отстранени пречките за движението 

им; 

 

5. Съдиите от РС – Ихтиман на общо събрание да анализират и обобщят 

практиката на съда по: насрочване на делата по общия исков ред и тези, 

разглеждани по реда на бързото производство (съдебен акт, момент на 

насрочване, проект на доклад, доклад, произнасяне по доказателствата и пр.); 
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обезпечителното производство, в това число по отношение на оставяне на 

молбата без движение и определянето на началния момент, от който започва 

да тече срок за предявяване на бъдещ иск; 

 

6. Съдия Радослава Йорданова, съдия Анелия Игнатова, съдия Ангелина 

Боева и съдия Гергана Георгиева, постановили всичките си съдебни решения, в 

периода на проверката, в срок до 30 дни, да продължат отличната си практика 

и за в бъдеще да постановяват съдебните актове в рамките на 

законоустановения срок, съобразно изискването на чл. 235, ал.5 от ГПК и чл. 

316 ГПК; 

 

7. Всички съдиите от РС – Ихтиман да спазват законово-предвидените 

срокове по движение на делата и да постановяват съдебните актове в 

сроковете по чл.  235, ал.5 и чл. 316 ГПК. Председателят на РС – Ихтиман (или 

до неговото избиране - и.ф. Председател на РС – Ихтиман) да изпрати до 

ИВСС, в срок до 15.07.2016г., подробна справка за ненаписаните в 

законоустановения срок съдебни актове за периода от 01.07.2015г. до 

01.07.2016г.; 

 

8. Председателят на РС – Ихтиман (или до неговото избиране - и.ф. 

Председател на РС – Ихтиман) да направи допълнителна проверка и да 

предприеме необходимите дисциплинарни мерки по чл. 308, ал.1 от ЗСВ за 

допуснато неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони, от 

страна на съдия Йвайло Йорданов, който е допуснал просрочие при 

постановяване на съдебните решения по цитираните в Акта дела, за периода 

на проверката януари 2013г. – юли 2015г. , като забавата е на 19 броя решения, 

през 2014г. и 2015г., която видно от представената справка, е между 1 месец и 

достига 7 месеца, 8 месеца, 10 месеца, а в някои случаи - дори 1 година и 15 

дни - по гр.дело № 344/2013г., който не е постановил към момента на  

проверката - 27.07.2015г. съдебните решения по 15 обявени за решаване гр. 

дела на негов доклад, като видно от подробната информация в 

обстоятелствената част на акта, по едно от тях забавата е близо 2 месеца, по 4 

от тях - 5 месеца, а по останалите 10 – забавата надвишава 6 месеца, 7 месеца и 

достига до 1 година и 18 дни (по гр. дело № 350/2013г., образувано по иск с 

правно основание чл. 422 ГПК - обявено за решаване на 06.06.2014г.); 

 

9. Председателят на РС – Ихтиман (или до неговото избиране - и.ф. 

Председател на РС – Ихтиман) да издаде нарочна заповед, с която на 

основание чл. 337 ЗСВ да не разрешава ползването на платен годишен отпуск 

преди съответният съдия да изготви своите актове и да върне делата, които са 

му възложени, да регламентира условията при получаване на целеви парични 

награди (допълнителни средства за материално стимулиране, ако такива са 
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предвидени по съответния ред) на всеки магистрат и съдебен служител в в РС-

Ихтиман, като ги обвърже с конкретните, индивидуално постигнати резултати 

през съответната година, както и да осъществява контрол по изпълнението й;  

 

10. Председателят на РС – Ихтиман (или до неговото избиране - и.ф. 

Председател на РС – Ихтиман) да упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 

9 от ЗСВ и след съдебната ваканция, в срок до края на м. септември 2015г. да 

свика Общо събрание на съда, на което да запознае всички съдии и съдебни 

служители с констатациите, да се анализират изводите и да се обсъди 

предприемането на мерки за изпълнение на препоръките по настоящия Акт. 
На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям двумесечен 

срок (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на препоръките по т.5, т.8 и 

т.10, а за останалите препоръки, определям срок постоянен. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на РС –  

Ихтиман следва да предприеме конкретни мерки, за които да уведоми писмено, в 

двумесечен срок от получаване на Акта, Главният инспектор на Инспектората към 

ВСС за изпълнението на дадените препоръки, като изпрати и копие на протокола 

от проведеното общо събрание на съда, на издадени заповеди, правила и други 

документи.  

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на Административния ръководител 

- председател на РС – Ихтиман, който следва писмено да запознае проверените 

съдиите с акта и да уведоми незабавно писмено ИВСС за датата на връчването му 

на съдиите и ръководството на съда. 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт, Актът да се 

изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Окръжен съд – София, на електронен 

носител.                                                        

                                                                                                                                                

                                                

                                                  ИНСПЕКТОР:            

                                                                            

                                                                              ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 


