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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 

 

 

 

 

    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

Теодора Точкова – Главен инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, разгледа възражение вх.рег.№ ККП-01-13/15 от 18.12.2015г., 

подаденото от Кирил Митков Димов-съдия в Окръжен съд Кърджали срещу 

констатации в Акт за резултати от извършена контролна планова  проверка на 

Окръжен съд Кърджали, възложена със Заповед № КП-01-13 от 08.10.2015г. на 

Главния Инспектор  на ИВСС, в частта касаеща неговата работа.  

Възражението е по повод констатацията на стр.10, абзац трети на Акта за 

резултати от извършената контролна проверка на Окръжен съд Кърджали, 

където е посочено: ”Съдия Димов е постановил само едно определение за 

отменен ход по същество. Причина за възобновяване на производството е 

субективна. В срока за произнасяне с решение, съдът е установил, че е допуснал 

неправилно изменение на иска, която грешка следва да поправи в открито 

съдебно заседание”. Съдия Кирил Димов твърди, че за проверявания период 

няма разгледано дело, по което е отменил постановено определение за даване 

ход на устните състезания, съответно по което е възобновил производството 

поради допуснато неправилно изменение на иска. Предвид на обстоятелството, 

че не е посочен номера на делото, по което е извършено посоченото процесуално 

действие твърди, че е извършил проверка по всички свои дела цитирани в акта, 

но не е открил такова производство. Желае с оглед на изложеното да бъде 

изменен Акта  в частта, касаеща извършената от него работа, като се отмени 

цитираната констатация отразена на стр.10, абзац трети. 

След запознаване с доводите в постъпилото възражение, с Акта за 

резултатите от извършената контролна проверка и приложените към него 

материали, Главния инспектор на ИВСС приема следното: 

Изх.№……..………… 

Дата: ………..…….… 
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Възражението е подадено от съдия, чиято работа е проверена в рамките на 

извършената контролна проверка на Окръжен съд Кърджали. Следователно 

подалият възражението съдия Димов притежава правен интерес да оспори 

констатациите в Акта. Видно от Протокол от проведено Общо събрание на 

съдиите при Кърджалийския окръжен съд от 14.12.2015г., проверяваните 

магистрати са уведомени на 10.12.2015г. за изготвения Акт за резултати от 

извършена контролна планова  проверка на Окръжен съд Кърджали, възложена 

със Заповед № КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на ИВСС. 

Възражение от съдия Кирил Димов с един и същ текст е постъпило в ИВСС на 

два пъти- на дата 15.12.2015г. от личната му електронна поща и на 18.12.2015г. 

по пощата, като датата удостоверяваща изпращането на възражението по пощата 

е 16.12.2015г. Предвид това възражението е подадено в законноустановения по 

чл.58, ал.3 ЗСВ седемдневен срок и следва да бъде разгледано по същество. 

Разгледано по същество, възражението е неоснователно.  Акт за резултати 

от извършена контролна планова проверка на Окръжен съд Кърджали, 

възложена със Заповед № КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на 

ИВСС е обжалван единствено в частта, в която е направена  констатацията, че 

„Съдия Димов е постановил само едно определение за отменен ход по същество. 

Причина за възобновяване на производството е субективна. В срока за 

произнасяне с решение, съдът е установил, че е допуснал неправилно изменение 

на иска, която грешка следва да поправи в открито съдебно заседание”/стр.10, 

абзац трети на акта/. 

Действително в цитирания абзац не е посочено изрично делото, по което 

са установени горните обстоятелства. От приложените към Акта материали, 

както и от предоставена справка от Председателя на Окръжен съд Кърджали с 

писмо изх.№ 1963/25.09.2015г./справка по състави и докладчици за делата, по 

които е постановено определение за отменен ход по същество, с посочване 

номера на делото за периода 01.01.2014г.-30.06.2015г./ се установява, че 

посочените констатации се отнасят за т.д.№ 20/2014г. по описа на Окръжен съд 

Кърджали, по което докладчик е съдия Кирил Димов. Видно от Определение 

постановено в з.з. на 31.07.2014г. по т.д.№ 20/2014г. на Окръжен съд Кърджали, 

в срока за произнасяне съдът е констатирал, че с протоколно Определение от 

31.07.2014г. неправилно е допуснато изменение на предявения иск по чл.422, 

ал.1 ГПК от установителен в осъдителен. Поради изложеното и на основание 

чл.253 ГПК съдът е отменил определението си от 31.07.2014г., с което е даден 

ход по същество, възобновил е производството по делото, отменил е 

определението си от същата дата, с което е допуснато изменение на предявения 

иск по чл.422, ал.1 ГПК от установителен в осъдителен, вместо което е оставил 

без уважение искането на ищеца за изменение на предявения иск и е насрочил 

делото в открито съдебно заседание на 13.08.2014г. от 14.00ч. 
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 Съобразявайки се с изложеното, действително съдия Димов е постановил 

по т.д.№ 20/2014г. по описа на Окръжен съд Кърджали определение за отмяна 

хода по същество на делото, като в срока за произнасяне с решение е установил, 

че е допуснал неправилно изменение на предявения иск. Предвид това, 

постъпилото възражение е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.   

Мотивиран така, Главния инспектор на Инспектората към ВСС 

 

Р Е Ш И: 

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно Възражение вх.рег.№ ККП-01-13/15 от 

18.12.2015г., подадено от Кирил Митков Димов-съдия в Окръжен съд Кърджали, 

срещу Акт за резултати от извършена контролна планова проверка на Окръжен 

съд Кърджали, възложена със Заповед № КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния 

Инспектор на ИВСС в частта на констатацията на стр.10, абзац трети от Акта. 

Решението е окончателно. 

Решението да се изпрати на г-н Кирил Митков Димов- съдия в 

Окръжен съд Кърджали- на хартиен носител, с известие за доставяне. 

Да се приложи като неразделна част към Акт за резултати от извършена 

контролна планова проверка на Окръжен съд Кърджали, възложена със Заповед 

№ КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на ИВСС- на хартиен 

носител. 

Да се изпрати на председателя на Окръжен съд Кърджали- г-н Георги 

Милушев за сведение и прилагане към Акт за резултати от извършена 

контролна планова проверка на Окръжен съд Кърджали, възложена със Заповед 

№ КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на ИВСС, като неразделна 

част от него- на хартиен носител, с известие за доставяне. 

Да се изпрати на председателя на Апелативен съд Пловдив- г-жа 

Магдалина Иванова, приложено към Акт за резултати от извършена контролна 

планова проверка на Окръжен съд Кърджали, възложена със Заповед № КП-01-

13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на ИВСС, като неразделна част от 

Акта- на електронен носител, с известие за доставяне. 

Да се изпрати на Висшия съдебен съвет, приложено към Акт за 

резултати от извършена контролна планова проверка на Окръжен съд Кърджали, 

възложена със Заповед № КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на 

ИВСС, като неразделна част от акта- на електронен носител, с известие за 

доставяне. 

 

   ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР: 

 

       ТЕОДОРА ТОЧКОВА 
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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 

 

 

 

    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

Теодора Точкова – Главен инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, разгледа подадено от Пламен Александров Александров- съдия в 

Окръжен съд- Кърджали възражение вх.рег.№ ККП-01-13/15 от 18.12.2015г. с 

приложени към него писмени доказателства срещу констатации в Акт за 

резултати от извършена контролна проверка на Окръжен съд- Кърджали, 

възложена със Заповед № КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на 

ИВСС, в частта касаеща неговата работа. 

Възразява се по два пункта срещу направените констатации в Акта- 

констатацията отразена на стр.14, абзац четвърти, изречение второ и 

констатацията отразена на стр.14, абзац четвърти, изречение четвърто- като се 

излагат съображения, че в оспорваната част се съдържат изводи и заключения, 

които не са обективни и противоречат на фактическата обстановка по делата. 

Желае се в тази част Акт за резултати от извършена контролна проверка на 

Окръжен съд- Кърджали, възложена със Заповед № КП-01-13 от 08.10.2015г. на 

Главния Инспектор  на ИВСС да бъде изменен, като бъдат отменени посочените 

констатации. 

След запознаване с доводите в постъпилото възражение, с Акта за 

резултатите от извършената контролна проверка и приложените към него 

материали, Главният инспектор на ИВСС приема следното: 

Възражението е подадено от съдия, чиято работа е проверена в рамките на 

извършената контролна проверка на Окръжен съд- Кърджали. Следователно 

подалият възражението съдия Александров притежава правен интерес да оспори 

констатациите в Акта. Видно от Протокол от проведено Общо събрание на 

съдиите при Кърджалийския окръжен съд от 14.12.2015г., проверяваните 

магистрати са уведомени на 10.12.2015г. за изготвения Акт за резултати от 

извършена контролна планова  проверка на Окръжен съд- Кърджали, възложена 

Изх.№……..………… 

Дата: ………..…….… 
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със Заповед № КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на ИВСС. 

Изпратеното по пощата възражение на съдия Пламен Александров е постъпило в 

ИВСС на 18.12.2015г., като датата удостоверяваща изпращането на 

възражението по пощата е 16.12.2015. Предвид това, възражението е подадено в 

законноустановения по чл.58, ал.3 ЗСВ седемдневен срок и следва да бъде 

разгледано по същество. 

Разгледано по същество, възражението е неоснователно.   

По пункт първи от възражението, съдия Александров не е съгласен с 

констатацията в Акта, изложена на стр.14, абзац четвърти, изречение второ, 

където е посочено: ”По търговските дела съдът прилага двойната размяна на 

книжа по чл.372, ал.1 ГПК без забавяне… с изключение на т.д.№ 373/2013г. и 

т.д.№ 34/2014г., при които произнасянето се е забавило от 4 до 7 дни” 

Видно от приложените материали към Акта, т.д.№ 34/2014г. е образувано 

на 15.07.2014г. С Определение на съда от същата дата е постановено 

производството по делото да бъде разделено, като е разпоредено препис от 

определението да се изпрати на ищеца. На дата 06.08.2014г. е постановено 

определението на съда по чл.367, ал.1 ГПК, като съобщението за това е получено 

от ответника на 15.08.2014г. Последвал е писмен отговор от дата 15.08.2014г., 

като определението на съда за размяна на книжа  по чл.372, ал.1 ГПК е 

постановено на 19.08.2014г.  

Видно от приложените материали към Акта, т.д.№ 373/2013г. е образувано 

на дата 16.12.2013г., като на 20.12.2013г. е постановено определението на съда 

по чл.367, ал.1 ГПК. Съобщението за това, заедно с препис от исковата молба и 

доказателствата е получено от първия ответник по делото на 06.01.2014г., като  

същият е подал отговор на 20.01.2014г. Определението на съда за размяна на 

книжа  по чл.372, ал.1 ГПК по отношение на първия ответник е постановено на 

21.01.2014г. Съобщението за определението по чл.367, ал.1 ГПК, заедно с 

препис от исковата молба и доказателствата е получено от втория ответник по 

делото на 06.02.2014г., като същият е подал отговор на 18.02.2014г. 

Определението на съда за размяна на книжа  по чл.372, ал.1 ГПК по отношение 

на втория ответник е постановено на 19.02.2014г.  

По пункт втори от възражението, съдия Александров не е съгласен с 

констатацията в Акта изложена на стр.14, абзац четвърти, изречение четвърто, 

където е посочено: ”Определенията по чл.140 ГПК не са подробни, но това не 

влияе на продължителността на разглеждането им.” Подателят на сигнала 

твърди, че постановените от него определения са подробни, с произнасяне по 

направените доказателствени искания, за което представя копия на определения 

по чл.140 ГПК, респективно по чл.374, ал.1 ГПК. 

 Възраженията изложени в пункт първи и пункт втори от съдия 

Александров се отнасят за констатация на факти, такива каквито са установени 
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от извършилия проверката екип на ИВСС. Констатирането на тези факти по 

никакъв начин не налага извод за негативна работа на съдия Александров, което 

е видно и от факта, че в Акта няма препоръки в тази насока. Нещо повече, в 

констативната част на Акта също липсват негативни констатации свързани с 

организацията по образуване и движение на проверяваните на съдия 

Александров дела, като възражението касае посочване на конкретни 

обстоятелства, които не рефлектират отрицателно върху цялостната дейност на 

магистрата. 

За пълнота следва да се отбележи, че установените в Акта обстоятелства 

по т.д.№ 373/2013г. и т.д.№ 34/2014г. се отнасят единствено за хипотезата по 

чл.372, ал.1 ГПК-  определението на съда, с което се разпорежда да се изпрати на 

ищеца писмения отговор на ответника по повод подадената искова молба, а не 

цялата процедура по двойна размяна на книжа, уредена в Глава тридесет и втора 

на ГПК. Законодателят не е фиксирал изричен срок, в който съдът следва да 

разпореди изпращане на ищеца на постъпилия отговор по чл.367 ГПК,  

съответно не е посочен срок за издаване на акта на съда по чл.372, ал.1 ГПК,  

след изтичане на срока за отговор по чл.367, ал.1 ГПК. Но от редакцията на 

чл.372, ал.1 ГПК следва, че съдът изпраща препис от отговора на ищеца след 

като го приеме, т.е. без забавяне след постъпването му. От изложеното по-горе 

се установява, че по т.д.№ 34/2014г. съдът е постановил определението си по 

чл.372, ал.1 ГПК четири дни след постъпване на отговора на ответника, а по 

т.д.№ 373/2013г. съдът е постановил определенията по чл.372, ал.1 ГПК един ден 

след постъпване на писмените отговори. Що се отнася до възражението относно 

констатацията, че „определенията по чл.140 ГПК не са подробни, но това не 

влияе на продължителността на разглеждането”, то това също не е негативна 

оценка, от която следва да се направят  отрицателни  изводи за работата на съдия 

Александров. Констатацията е направена единствено за постановените 

определения по чл.140 ГПК по проверените първоинстанционни граждански 

дела/в тази връзка представените с възражението определения по чл.374, ал.1 

ГПК нямат отношение към констатацията в Акта, чиято отмяна се иска/, като 

съгласно посочената разпоредба съдът следва да се произнесе подробно по 

всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата с оглед на 

изясняване в цялост на фактическата и правна обстановка по делото. 

Мотивиран така, Главния инспектор на Инспектората към ВСС 

 

Р Е Ш И: 

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно възражение вх.рег.№ ККП-01-13/15 от 

18.12.2015г. на Пламен Александров Александров- съдия в Окръжен съд- 

Кърджали срещу Акт за резултати от извършена контролна планова проверка на 
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Окръжен съд- Кърджали, възложена със Заповед № КП-01-13 от 08.10.2015г. на 

Главния Инспектор на ИВСС, в частта на констатацията на стр.14, абзац 

четвърти, изречение второ, както и в частта на констатацията на стр.14, абзац 

четвърти, изречение четвърто от Акта. 

Решението е окончателно. 

Решението да се изпрати на г-н Пламен Александров Александров- 

съдия в Окръжен съд- Кърджали- на хартиен носител, с известие за доставяне. 

Да се приложи като неразделна част към Акт за резултати от извършена 

контролна планова проверка на Окръжен съд- Кърджали, възложена със Заповед 

№ КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на ИВСС- на хартиен 

носител. 

Да се изпрати на председателя на Окръжен съд- Кърджали- г-н Георги 

Милушев за сведение и прилагане към Акт за резултати от извършена 

контролна планова проверка на Окръжен съд- Кърджали, възложена със Заповед 

№ КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на ИВСС, като неразделна 

част от него- на хартиен носител, с известие за доставяне. 

Да се изпрати на председателя на Апелативен съд- Пловдив- г-жа 

Магдалина Иванова, приложено към Акт за резултати от извършена контролна 

планова проверка на Окръжен съд- Кърджали, възложена със Заповед № КП-01-

13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на ИВСС, като неразделна част от 

Акта- на електронен носител, с известие за доставяне. 

Да се изпрати на Висшия съдебен съвет, приложено към Акт за 

резултати от извършена контролна планова проверка на Окръжен съд- 

Кърджали, възложена със Заповед № КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния 

Инспектор  на ИВСС, като неразделна част от акта- на електронен носител, с 

известие за доставяне. 

 

 

 

   ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР: 

 

       ТЕОДОРА ТОЧКОВА 
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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 

 

 

   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

Теодора Точкова – Главен инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, разгледа възражение вх.рег.№ ККП-01-13/15 от 18.12.2015г. на 

Васка Динкова Халачева- съдия в Окръжен съд- Кърджали с приложени към 

него писмени доказателства срещу констатации в Акт за резултати от извършена 

контролна проверка на Окръжен съд- Кърджали, възложена със Заповед № КП-

01-13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на ИВСС, в частта касаеща нейната 

работа. 

Възразява се по три пункта срещу направените констатации в Акта- 

констатацията, отразена на стр.12, абзац последен, изречение последно,  

констатацията, отразена на стр.13, абзац втори, изречение първо и констатацията 

отразена на стр.16, т.II, абзац първи, изречение последно- като се излагат 

съображения, че в оспорваната част се съдържат изводи и заключения, които не 

са обективни и противоречат на фактическата обстановка по делата. Желае се в 

тази част Акт за резултати от извършена контролна проверка на Окръжен съд- 

Кърджали, възложена със Заповед № КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния 

Инспектор  на ИВСС да бъде изменен, като бъдат отменени посочените 

констатации. 

След запознаване с доводите в постъпилото възражение, с Акта за 

резултатите от извършената контролна проверка и приложените към него 

материали, Главния инспектор на ИВСС приема следното: 

Възражението е подадено от съдия, чиято работа е проверена в рамките на 

извършената контролна проверка на Окръжен съд- Кърджали. Следователно 

подалата възражението съдия Халачева притежава правен интерес да оспори 

констатациите в Акта. Видно от Протокол от проведено Общо събрание на 

съдиите при Кърджалийския окръжен съд от 14.12.2015г., проверяваните 

магистрати са уведомени на 10.12.2015г. за изготвения Акт за резултати от 

Изх.№……..………… 

Дата: ………..…….… 
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извършена контролна планова  проверка на Окръжен съд- Кърджали, възложена 

със Заповед № КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на ИВСС. 

Изпратеното по пощата възражение на съдия Васка Халачева е постъпило в 

ИВСС на 18.12.2015г., като датата удостоверяваща изпращането на 

възражението по пощата е 16.12.2015. Предвид това, възражението е подадено в 

законноустановения по чл.58, ал.3 ЗСВ седемдневен срок и следва да бъде 

разгледано по същество. 

Разгледано по същество, възражението е основателно.   

По пункт първи от възражението, съдия Халачева не е съгласна с 

констатацията в Акта, изложена на стр.12, абзац последен, изречение последно, 

където е посочено: ”Но по търговските дела се установи, че съдът се е 

произнасял с известно забавяне: например по т.д.№ 24/2014г. разпореждането по 

чл.367 от ГПК е забавено със 7 дни; определението за спиране на делото след 

получаване на допълнителния отговор на ответника по чл.373 от ГПК е 

постановено със забавяне от 35дни.” 

Видно от приложените материали към Акта, т.д.№ 24/2014г. е образувано 

на 02.06.2014г., като с определение от 04.06.2014г. исковата молба е оставена без 

движение за отстраняване на нередовности. Съобщението за това е връчено на 

ищеца на дата 11.06.2014г., като последният е депозирал молба на 16.06.2014г., с 

която е изпълнил указанията на съда.  Определението на съда по чл.367 ГПК е 

постановено на дата 23.06.2014г. Отговорите на двамата ответници по делото на 

допълнителната искова молба са представени в съда на 19.09.2014г. и 

16.10.2014г./на която дата за посочения ответник изтича срока за допълнителен 

отговор/, като на дата 24.10.2014г. е постановено Определение № 908, с което 

производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК.   

На първо място констатирането на горните факти от извършилия 

проверката екип на ИВСС, не налагат генерален извод за негативна работа на 

съдия Халачева, тъй като в Акта няма препоръки в тази насока. От друга страна 

процесуалните действия по т.д.№ 24/2014г. са извършвани от състава на съда в 

разумни срокове, като не е налице забава на производството с оглед на неговата 

глобална продължителност. Следва да се отбележи, че в процесуалния закон 

липсва изричен срок, в който съдът следва да се произнесе по направено искане 

за спиране на производството до решаването на преюдициалния спор. В 

разпоредбата на чл.367 ГПК законодателят също така не е фиксирал изричен 

срок, в който съдът след като приеме исковата молба следва да разпореди 

изпращане на препис от нея на ответника. Но с оглед редакцията на посочената 

норма следва, че съдът изпраща препис от исковата молба на ответника след 

приемането и, т.е. без забавяне след постъпването и. Съдия Халачева е 

произнесла определението по чл.367 ГПК седем календарни дни след 

постъпване на молбата на ищеца за отстраняване нередовностите в исковата 
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молба, а определението за спиране на производството по делото е постановено 

осем календарни дни след представяне на отговора на втория ответник по 

допълнителната искова молба /в Акта погрешно е отбелязано тридесет и пет дни, 

което очевидно представлява допусната техническа грешка при изписването/. 

Посочените съдебни актове са постановени в разумни срокове, още повече, че 

както бе отбелязано  по горе не е налице забава на производството с оглед на 

неговата глобална продължителност. В конкретния случай използваната от 

проверяващия състав на ИВСС формулировка „забавяне” е непрецизна, тъй като 

по-късното администриране на делото, не е довело до забава на производството 

с оглед на неговата глобална продължителност. Поради това констатацията в 

Акта изложена на стр.12, абзац последен, изречение последно, следва да 

придобие следната редакция: „По търговските дела съдът се е произнасял в 

разумни срокове, като например по т.д.№ 24/2014г. разпореждането по чл.367 от 

ГПК е постановено седем календарни дни след постъпване на молбата на ищеца 

за отстраняване на нередовностите по исковата молба, а определението за 

спиране на делото е постановено осем календарни дни след представяне на 

отговора на втория ответник по допълнителната искова молба.”   

По пункт втори от възражението, съдия Халачева не е съгласна с 

констатацията в Акта изложена на стр.13, абзац втори, изречение първо, където е 

посочено: ”По т.д.№ 26/2014г. разпореждането за оставяне без движение на 

исковата молба е постановено 11 дни след образуване на делото; допълнителния 

отговор на ответника по чл.373 от ГПК е бил получен на 16.09.2014г., а съдът се 

е произнесъл с определение за спиране на производството на 24.10.2014г., или 35 

дни по-късно.” 

Видно от приложените материали към Акта, т.д.№ 26/2014г. е образувано 

на датата на постъпване на исковата молба 02.06.2014г., като то е разпределено 

на доклад на съдия Веселина Кашикова. С Определение от 11.06.2014г. съдия 

Кашикова се е отвела от разглеждане на делото на основание чл.22, ал.1, т.6 

ГПК. Предвид направения отвод делото е докладвано на председателя на 

Окръжен съд Кърджали, като на 12.06.2014г. е разпределено на съдия Халачева. 

С  определение от 13.06.2014г. исковата молба е оставена без движение за 

отстраняване на нередовности. Съобщението за постановеното определение на 

съда по чл.373, ал.1 ГПК, заедно с приложенията към него е получено от първия 

ответник на 08.09.2014г., като същият е депозирал в съда допълнителен писмен 

отговор на 16.09.2014г. Съобщението за постановеното определение на съда по 

чл.373, ал.1 ГПК, заедно с приложенията към него е получено от втория 

ответник на 30.09.2014г., като същият е депозирал в съда допълнителен писмен 

отговор на 16.10.2014г. На 24.10.2014г. е постановено Определение № 910, с 

което производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК. 
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Изложената фактическа обстановка е идентична с тази по т.д.№ 24/2014г., 

поради което и изводите за движението и за извършените от съдия Халачева 

процесуални действия по т.д.№ 26/2014г. са сходни. Констатираните от 

проверяващия екип на ИВСС факти не налагат генерален извод за негативна 

работа на съдия Халачева, тъй като както се отбеляза по-горе в Акта няма 

препоръки в тази насока. Процесуалните действия по т.д.№ 26/2014г. са 

извършвани от председателя на състава в разумни срокове, като не е налице 

забава на производството с оглед на неговата глобална продължителност. На 

първо място следва да се отбележи, че действително определението за оставяне 

без движение на исковата молба е постановено 11 дни след образуване на 

делото, но един ден след определянето за докладчик по същото на съдия 

Халачева. От друга страна съдия Халачева е произнесла определението за 

спиране на производството по делото осем календарни дни след представяне на 

отговора на втория ответник по допълнителната искова молба, а не както е 

посочено в акта тридесет и пет дни след това/което очевидно представлява 

допусната в Акта техническа грешка при изписването/. Цитираните съдебни 

актове, макар и непостановени незабавно от съдия Халачева, не са се отразили 

на глобалната продължителност на производството по т.д.№ 26/2014г., която е 

разумна. Тъй като посочените факти са във връзка с констатацията на 

последното изречение на стр.12 от Акта, където проверяващият състав на ИВСС 

е използвал непрецизираната формулировка „забавяне”/”Но по търговски дела се 

установи , че съдът се е произнасял с известно забавяне:”/, констатацията в Акта, 

изложена на стр.13, абзац втори, изречение първо, следва да придобие следната 

редакция:  „По т.д.№ 26/2014г. разпореждането за оставяне без движение на 

исковата молба е постановено единадесет дни след образуване на делото, но 

един ден след определянето за докладчик по същото на съдия Халачева; 

допълнителният отговор на първия ответник е бил получен на 16.09.2014г., 

респективно допълнителният отговор на втория ответник по чл.373 ГПК е бил 

получен на 16.10.2014г., а определението за спиране на делото е постановено на 

24.10.2014г.- осем календарни дни след представяне на отговора на втория 

ответник по допълнителната искова молба”. 

По пункт трети от възражението, съдия Халачева не е съгласна с 

констатацията в Акта изложена на стр.16, т.II, абзац първи, изречение последно, 

където е посочено: ”Констатираните забавяния при произнасяне с посочените 

актове по търговските спорове от съдия Халачева са изключения, и е във 

възможностите и да не бъдат допускани.” 

Изменяйки Акта по възраженията по пункт първи и пункт втори в смисъла 

посочен по-горе, следва да бъде уважено направеното от съдия Халачева 

възражение и по пункт трети, като Акта в частта на извода: „Констатираните 

забавяния при произнасяне с посочените актове по търговските спорове от съдия 
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Халачева са изключения, и е във възможностите и да не бъдат допускани”, 

следва да бъде отменен. 

Мотивиран така, Главния инспектор на Инспектората към ВСС 

 

 

Р Е Ш И: 

 

ИЗМЕНЯ Акт за резултати от извършена контролна проверка на 

Окръжен съд- Кърджали, възложена със Заповед № КП-01-13 от 08.10.2015г. на 

Главния Инспектор  на ИВСС, в частта му на констатацията на стр.12, абзац 

последен, изречение последно, където е посочено: ”Но по търговските дела се 

установи, че съдът се е произнасял с известно забавяне: например по т.д.№ 

24/2014г. разпореждането по чл.367 от ГПК е забавено със 7 дни; определението 

за спиране на делото след получаване на допълнителния отговор на ответника по 

чл.373 от ГПК е постановено със забавяне от 35дни.” и в частта му  на 

констатацията на стр.13, абзац втори, изречение първо, където е посочено: 

„По т.д.№ 26/2014г. разпореждането за оставяне без движение на исковата молба 

е постановено 11 дни след образуване на делото; допълнителния отговор на 

ответника по чл.373 от ГПК е бил получен на 16.09.2014г., а съдът се е 

произнесъл с определение за спиране на производството на 24.10.2014г., или 35 

дни по-късно.”, като посоченият текст придобива следната редакция:  

 „По търговските дела съдът се е произнасял в разумни срокове, като 

например по т.д.№ 24/2014г. разпореждането по чл.367 от ГПК е 

постановено седем календарни дни след постъпване на молбата на ищеца за 

отстраняване нередовностите по исковата молба, а определението за 

спиране на делото е постановено осем календарни дни след представяне на 

отговора на втория ответник по допълнителната искова молба. По т.д.№ 

26/2014г. разпореждането за оставяне без движение на исковата молба е 

постановено единадесет дни след образуване на делото, но един ден след 

определянето за докладчик по същото на съдия Халачева; допълнителният 

отговор на първия ответник е бил получен на 16.09.2014г., респективно 

допълнителният отговор на втория ответник по чл.373 ГПК е бил получен 

на 16.10.2014г., а определението за спиране на делото е постановено на 

24.10.2014г.- осем календарни дни след представяне на отговора на втория 

ответник по допълнителната искова молба”. 

ОТМЕНЯ Акт за резултати от извършена контролна проверка на 

Окръжен съд- Кърджали, възложена със Заповед № КП-01-13 от 08.10.2015г. на 

Главния Инспектор  на ИВСС, в частта му на извода на стр.16, т.II, абзац 

първи, изречение последно, където е посочено: „Констатираните забавяния при 

произнасяне с посочените актове, по търговските спорове от съдия Халачева са 
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изключения, и е във възможностите и да не бъдат допускани”, като заличава 

същия. 

Решението е окончателно. 

Решението да се изпрати на г-жа Васка Динкова Халачева- съдия в 

Окръжен съд- Кърджали- на хартиен носител, с известие за доставяне. 

Да се приложи като неразделна част към Акт за резултати от извършена 

контролна планова проверка на Окръжен съд- Кърджали, възложена със Заповед 

№ КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на ИВСС- на хартиен 

носител. 

Да се изпрати на председателя на Окръжен съд- Кърджали- г-н Георги 

Милушев за сведение и прилагане към Акт за резултати от извършена 

контролна планова проверка на Окръжен съд- Кърджали, възложена със Заповед 

№ КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на ИВСС, като неразделна 

част от него- на хартиен носител, с известие за доставяне. 

Да се изпрати на председателя на Апелативен съд- Пловдив- г-жа 

Магдалина Иванова, приложено към Акт за резултати от извършена контролна 

планова проверка на Окръжен съд- Кърджали, възложена със Заповед № КП-01-

13 от 08.10.2015г. на Главния Инспектор  на ИВСС, като неразделна част от 

Акта- на електронен носител, с известие за доставяне. 

Да се изпрати на Висшия съдебен съвет, приложено към Акт за 

резултати от извършена контролна планова проверка на Окръжен съд- 

Кърджали, възложена със Заповед № КП-01-13 от 08.10.2015г. на Главния 

Инспектор  на ИВСС, като неразделна част от акта- на електронен носител, с 

известие за доставяне. 

 

 

 

       ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР: 

 

           ТЕОДОРА ТОЧКОВА 

   

 

 

 

 

 

 


