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        На основание  Заповед  № Ж-01-24 / 04.02.2013г. на Главния 

инспектор на  Инспектората към  ВСС, издадена  съгласно чл. 58, ал. 1 

ЗСВ, в Районен съд – Разлог бе извършена  проверка  по образуването и  

движението на гр.д. № 722/2011г. и на гр.д. № 147/2011г., двете  по 

описа на РС – Разлог. 

        Заповедта е издадена въз основа на данните, съдържащи се в сигнал, 

подаден от М.А.Т. 

        По сигнала  в  ИВСС е образувана преписка  № Ж-01-24/2013г.     

       

        На основание  чл. 56, ал.2 от ЗСВ,  проверката е  възложена на 

инспектор Захаринка Тодорова  и   експерти   Мария Тодорова  и  Диана 

Иванова. 

        

        Проверката бе извършена на  25 – 26 .02.2013г. по данни от сигнала,  

както и на място в съда,  проверени са гражданските дела, посочени в 

сигнала и са изискани компютърни разпечатки от електронната деловодна 

програма, както и копия от книжа и съдебни актове.    

 

        Жалбата е насочена срещу действията на съдията-докладчик по гр.д. 

№ 722/2011г. и гр.д. № 147/2011г.,  забавили производствата и се иска 

извършване на цялостна проверка по образуването и движението на двете 

дела. Твърди се, че делата се разглеждат по реда на глава ХХV от ГПК – 

„Бързо производство” и са допуснати редица нарушения на процесуалните 

срокове:  1. По чл. 312,   ал. 1  ГПК  - разпореждане № 2700/12.05.2011г. и 

определение № 3685/05.07.2011г. не са постановени своевременно; 2. По 

чл. 312, ал. 3 ГПК, вместо да бъдат докладвани веднага постъпилите с 

молби писмени доказателства, съдът се произнасял едва в открито съдебно 

заседание;        3. По чл. 311, вр. чл. 129 ГПК – определение № 

1767/23.04.2012г. е постановено след депозирана молба по чл. 255 ГПК, 

извършени са със закъснение действия по преценката за редовност на 

исковата молба след връщане на делото от ОС – Благоевград на 09.05.2012 

г.; 4. С определение № 4200/03.10.2012г. е отменен хода по същество. В 

жалбата се излагат  и твърдения за допуснати груби нарушения на 

съдопроизводствените правила, отнасящи се до приемане и оспорване на 

доказателства  и преклузия на доказателствените искания.  Поддържа се 

още, че по време на разглеждането на гр.д. № 722/2011 г. било нарушено 

правото на защита на жалбоподателката,  а голяма част от протоколните 

определения били постановени при липса на единство между мотиви и 

диспозитив,  или без мотиви.  

 

       При извършената проверка по образуването и движението на двете 

дела се направиха следните  
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К О Н С Т А Т А Ц И И: 
 

        Гр. дело № 772/2011г. по описа на РС - Разлог, е образувано на 

12.05.2011г., по подадена същия ден до РС-Разлог искова молба от М.А.Т. 

срещу търговско дружество със седалище в гр. Благоевград, с която са 

предявени обективно кумулативно съединени искове с  правно основание 

чл. 128, ал. 2 КТ,   чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ,  чл. 344, ал. 1, т. 4  КТ и чл. 86 

ЗЗД,  за осъждане на ответника да заплати сумата от 608.43 лв. – трудово 

възнаграждение за периода от 29.03.2010г. до 31.05.2010г., мораторна 

лихва върху посоченото вземане и законна лихва от датата на исковата 

молба до окончателното изплащане, за признаване  незаконосъобразността 

на уволнението и отмяната му,  както и да бъде прието за установено по 

отношение на ответното дружество, че  трудовото правоотношение между 

страните е прекратено едностранно, на основание чл.  327, ал. 1, т. 2  КТ, 

като съдът постанови поправка  на основанието за уволнение, вписано в 

трудовата книжка.  При спазване на принципа за случайния подбор, делото 

е разпределено на съдия Велина Полежанова. С разпореждане  № 2700 от 

12.05.2011г. е прието, че исковата молба е редовна и допустима, а 

производството следва да се разглежда по реда на глава ХХV – „ Бързо 

производство” – чл. 310 и сл. ГПК. Делото е в зелена папка, обозначено със 

жълт стикер. На основание чл. 131 ГПК в посочения съдебен акт са дадени 

указания за връчване на препис от исковата молба на ответника, разяснено 

е правото на отговор и са дадени указания по съдържанието му. Отговорът 

е депозиран на 20.06.2011г., придружен с 15 доказателства под опис и с 

него се излага становище за неоснователност на предявените искове с 

правно основание чл.344, ал.1, т.1 и т.4 КТ, оспорва се  искът по чл.128, 

ал.2 КТ с твърдението, че трудовите възнаграждения са платени. 

Определение по чл. 312 ГПК е постановено на 05.07.2011г. /л. 71 по 

делото/. Оставено е без уважение искането за допускане за съвместно 

разглеждане на предявения от ответника срещу ищцата насрещен иск с 

правно основание чл. 221, ал. 2 КТ  и е постановено разглеждането на иска  

в самостоятелно производство. Със същото определение е изготвен 

писменият доклад по делото, приети са доказателствата, допусната е ССЕ, 

дадени са указания на страните за доказателствена тежест и становища по 

доказателствата и делото е насрочено за 27.07.2011г. Заключението е 

депозирано по делото на 19.07.2011г.  Ход на делото в с.з. на 27.07.2011 г. 

не е даден, като е уважена молба на ищцата от същата дата за отлагането 

му, поради внезапно влошеното й здравословно състояние. Съдът й е 

указал в срок до следващото с.з. да ангажира доказателства във връзка със 

здравословното си състояние, станало причина за отлагане на делото и я е 

предупредил, че при неизпълнение на указанията ще й наложи глоба. В 

о.с.з. на 29.08.2011г. съдът е дал ход на делото,  наложил е глоба в размер 

на 100 лв. на ищцата, приел е доказателствата, представени с писмения 
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отговор на ответника, както и тези, представени със становище от 

18.07.2011г. на ищцата, произнесъл се е по нейни искания за откриване на 

производство по оспорване истинността на представени от ответника 

документи, за разпит на свидетел, за задължаване на ответника да 

представи определени доказателства, по възраженията по съдебния доклад, 

разпитал е свидетели, приел е заключението по ССЕ, назначил  е съдебно-

графологична експертиза. Делото е отложено за 29.09.2011г. По молба от 

16.09.2011г. и резолюция на съдията-докладчик, глобата е отменена след 

преценка на здравословното състояние на ищцата и представени 

доказателства в тази насока. В о.с.з. на 29.09.2011г. е постановено 

определение № 4944, с което производството по делото е прекратено, 

поради недопустимост на исковете - липса на правен интерес за ищцата, 

установена след представена  в съдебното заседание  справка за актуално 

състояние на всички трудови договори на ответното дружество, издадена 

от НАП, от която е видно, че ищцата не е регистрирана като работник в 

ответното дружество. Процесуалният представител на ответника  е 

обяснил, че  представената от ответника заповед за прекратяване на 

трудовото правоотношение с ищцата била  издадена поради заблуждение, 

тъй като управителят на дружеството и неговата съпруга притежавали пет 

дружества с еднакъв предмет на дейност.   

       На 13.10.2011г. М.Т. е подала заявление по реда на чл. 95 ГПК,  вр.  чл. 

21, ал. 3 ЗПП,  с  искане за предоставяне на правна помощ, изразяваща се в 

съставяне на частна жалба срещу протоколното определение от 

29.09.2011г. и процесуално представителство пред въззивния съд. С 

ръкописно разпореждане от 14.10.2011г. са дадени указания и определен 

едноседмичен срок за представяне на относимите доказателства  по повод  

направеното искане. С  определение № 5762 от з.з. на  03.11.2011г. /л.177/ 

съдията-докладчик е отказал предоставянето на исканата правна 

помощ. 

На 16.11.2011г. ищцата е подала  частна жалба  против определението, 

с което е отказана правна помощ,  а  на 14.12.2011г. -  частна жалба вх. № 

4095 против протоколното определение № 4944  от 29.09.2011г. за 

прекратяване на производството по гр.д. № 722/2011г. по описа на РС – 

Разлог. Двете частни жалби  са разгледани в хода на ч.гр.дело № 160/2012г. 

по описа на ОС - Благоевград, като въззивният съд е потвърдил 

определение № 5762 от 03.11.2011г., отменил е определение № 

4944/29.09.2011 г. и е върнал  делото на РС - Разлог за продължаване на 

съдопроизводствените действия по гр.дело № 722/2011 г. от стадия след 

приемане на исковата молба и оставянето й без движение за изправяне на 

нередовностите. Според ОС- Благоевград отмененото определение е 

неправилно, тъй като първоинстанционният съд е обосновал извода си за 

недопустимост на исковете, излагайки съображения по същество 

/ненадлежна страна/. Районният съд е следвало да даде точни указания на 
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ищеца в какво се състои нередовността на исковата молба. В 

определението се съдържат мотиви относно същността на предявените 

искове по чл.344, ал.1,т.1 и по чл. 344, ал.1, т.4 КТ. Първоинстанционното 

и въззивното дело са върнати от ОС – Благоевград на РС – Разлог  на  

10.04.2012г. 
С определение № 1767/23.04.2012г. съдията-докладчик, на основание  

чл. 129, ал. 2 ГПК, е оставил исковата молба без движение, като е  дал 

указания за представяне на поправена искова молба, съобразена с дадените 

указания в определение № 803/03.04.2012г. по ч.гр.дело № 160/2012г. на 

ОС-Благоевград. Констатираната нередовност, според съда се изразявала в 

необоснованост на интереса от предявяване на иск с правно основание чл. 

344, ал. 1, т. 4 КТ. Съдът е указал на ищцата и възможността да ползва 

правна помощ, както и условията за това.  

На 25.04.2012г. в съда по пощата е получена молба от М. Т., с правно 

основание чл. 255 ГПК. На 26.04.2012г. молбата, заедно с  делото са 

изпратени по компетентност на ОС – Благоевград, където е  образувано 

в.ч.гр.дело № 362/2012г. С определение № 1015/04.05.2012г.  делото е 

прекратено и е върнато на РС-Разлог за изпълнение на процедурата по чл. 

255, ал. 2 ГПК, респ. – чл. 256 ГПК. Констатирано е, че липсва становище 

на съдията-докладчик по молбата, както и че искането в молбата вече е 

било изпълнено с определението на районния съд от 23.04.2012г.  След 

връщане на делото в РС – Разлог, в изпълнение на съдебно разпореждане, 

на 09.05.2012 г., до ищцата е изпратено съобщение,  с указание да заяви 

изрично  дали поддържа молбата си по чл. 255 ГПК. 

След получаване на съобщението на 27.04.2012г., с приложен препис 

от определението от 23.04.2012г., на 02.05.2012г. ищцата е подала  нова 

молба с искане за предоставяне на правна помощ, изразяваща се в 

изготвяне на нова поправена  искова молба.  С резолюция, изпратена със 

съобщение  от 04.05.2012г., на ищцата  отново са  дадени указания по      

чл. 23, ал. 4 ЗПП за представяне на доказателства за семейно положение, за 

доходи на членове на семейството, за имуществено състояние, 

здравословно състояние и трудова заетост. Изрично е посочено, че при 

непредставяне в срок на доказателствата, молбата за правна помощ ще 

бъде отхвърлена като неоснователна.  

На дата - 02.05.2012г. е депозирана  и „уточнителна молба”, с която 

ищцата е заявила, че „не поддържа иска по чл. 344, ал. 1, т. 4 КТ и моли 

съда да приеме волеизявлението й за оттегляне на иска по чл. 344, ал. 1, т. 

4 КТ”,  докладвана на съдията същия ден, с поставена резолюция „Да”.  

На 14.05.2012г. М.Т. е депозирала молба, с която е заявила, че 

поддържа предявените искове, с изключение на оттегления иск с правно 

основание  чл. 344, ал. 1, т. 4 КТ.  С определение № 2081/14.05.2012г., с 

мотивите, че дадените изрични указания на съда за депозиране на 

поправена  исковата молба не са изпълнени, първоначалната искова 
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молба  повторно е оставена без движение. Според съда подадената 

уточнителна молба с оттегляне на иска по чл. 344, ал. 1, т.4 КТ не поправя 

констатираната нередовност в исковата молба, тъй като в ГПК липсвало 

легално понятие  „уточнителна молба”.   

Съобщението за повторно оставената без движение искова молба е 

получено от ищцата на 21.05.2012г. и на 22.05.2012г.  от нея  са  подадени 

няколко молби:  уточнителна молба със съдържанието на предишните  

такива, с искане делото да се насрочи,  молба за предоставяне на правна 

помощ, състояща се в изготвяне на нова искова молба,  молба по чл. 255  

ГПК и молба по чл. 253 ГПК.  

На 30.05.2012г. под № 1255 е постановено определение на ОС-

Благоевград по в.ч.гр.дело № 423/2012г., с което е оставена без уважение 

молбата от 22.05.2012г. за определяне на срок при бавност по гр.дело № 

722/2011г. на РС-Разлог. Прието е, че срокът по чл. 311, ал. 1 ГПК, в който 

съдът е следвало да се произнесе  по поправената искова молба, назована 

от ищцата уточнителна молба, следва се преценява не към датата 

02.05.2012г., а  към датата 09.05.2012г., когато делото е върнато от БОС в 

РРС след произнасяне по предишната  молба за бавност.    

С определение № 2445/05.06.2012г. съдията-докладчик по гр.дело № 

722/2011г. е отказал предоставянето на правна помощ по искането за 

изготвяне на нова поправена искова молба.  

С определение № 2446/05.06.2012г. съдия Полежанова е върнала 

исковата молба и е прекратила производството по делото, тъй като в 

определения срок  не са били  отстранени нередовностите, в частност не е 

била представена поправена искова молба.  

По подадената от М. Т.  на 12.06.2012г.  частна  жалба, пред ОС-

Благоевград е образувано ч.гр.дело № 518/2012г. С определение № 

1480/28.06.2012г. е отменено прекратителното определение № 

2446/05.06.2012г. и делото е върнато за продължаване на процесуалните 

действия, съобразно дадените указания. Изложени са подробни 

съображения относно неправилността на обжалваното определение, както 

и вижданията на въззивния съд по нередовностите в исковата молба. 

След връщане на делото от ОС – Благоевград, с определение № 

2972/06.07.2012г. на съдия Полежанова, исковата молба отново е 

оставена без движение, с  ясни и конкретни указания за отстраняване на 

нередовностите. На 17.07.2012г. ищцата е подала молба с искане  за 

предоставяне на правна помощ. С резолюция на съдията, съобщението за 

която е изпратено на ищцата на 18.07.2012г., молбата е оставена без 

уважение, предвид отстранените вече нередовности с депозираната също 

на 17.07.2012г.  молба – уточнение към исковата молба. С разпореждане от 

17.07.2012г. препис от приетата за редовна  искова молба е изпратен на 

ответника за отговор, по реда на чл. 131 ГПК. 
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На 26.07.2012г. в съда е постъпила следваща по ред молба от ищцата с 

правно основание чл. 255 ГПК, с която се иска определяне на срок при 

бавност за произнасяне от съда по молбата – уточнение от 17.07.2012 г.  С 

резолюция от същия ден, съдът е указал на ищцата в едноседмичен срок от 

получаване на съобщението да заяви, дали поддържа молбата си по чл. 255 

ГПК, като се има предвид, че молбата-уточнение от 17.07.2012 г. вече е 

изпратена на ответната страна за изпълнение на процедурата по чл. 131 

ГПК. 

Отговорът на ответника по исковата молба, с направеното уточнение,  

е депозиран на 31.08.2012г., с искане за съдебно-графологична експертиза.  

С определение от з.з. на 03.09.2012г., съдът е изготвил и  съобщил 

писмения доклад на страните, не е допуснал допълнителна ССЕ, дал е 

възможност на ищцата да се запознае с писмените доказателства, 

представени с отговора и е указал вземане на становища от страните. 

Открито с.з. е насрочено  за 24.09.2012г.  

В о.с.з. на 24.09.2012г. ход на делото е даден на второ четене,   обявен 

е  окончателният доклад по делото, без уважение са оставени редица 

доказателствени искания на ищцата, направени с молба от 18.09.2012г. и 

искания по чл.193, ал.1 ГПК,  чл.186 ГПК,  чл. 192 ГПК и чл. 253 ГПК,  

направени в становището й от 18.09.2012 г., съдебното дирене е 

приключено и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

08.10.2012г. С определение № 4200 от 03.10.2012г. е отменено 

определението за даване  ход на делото  по същество и е насрочено о.с.з. 

на 25.10.2012г., във връзка с пропуск за произнасяне по доказателствени 

искания на ответната страна. На 25.10.2012г.  ход на делото не е даден, 

като е уважена молба на процесуалния представител на ответника  и то е 

отложено за 22.11.2012г. 

На 15.10.2012г. от ищцата са постъпили: молба с искане за отмяна на 

протоколното определение от 24.09.2012г, с което не били допуснати 

относими писмени доказателства, приложени към молбата от 18.09.2012 г., 

молба на основание чл. 147, ал. 2 ГПК,  с приложено заверено копие от 

постановление на ОП – Благоевград, молба с искане за предоставяне на 

незаверени копия от протокола от с.з. на 25.10.2012г. и от доказателства по 

делото, както и писмено становище. На 25.10.2012г. ищцата е подала в 

съда: молба с правно основание чл. 78, ал. 5 ГПК, молба с правно 

основание чл. 190 ГПК, както и две молби по чл. 255 ГПК, с които иска  

определяне на подходящ срок , в който съдът да докладва всички писмени 

заявления от 18.09.2012г. и от 15.10.2012г., както и да се произнесе по 

становището и молбата, депозирани на 29.09.2012г.  

В о.с.з. на 22.11.2012г. съдът е докладвал всички постъпили становища 

и молби на ищцата от 18.09.2012г., от 15.10.2012г. и от 25.10.2012г.  и се е  

произнесъл по направените искания. Съдът се е произнесъл и по 

направените от ответната страна доказателствени искания и е допуснал 



 8 

съдебно-графологическа експертиза. Следващото заседание за събиране на 

доказателствата е насрочено за 11.12.2012г., когато не е даден ход на 

делото по молби на двете страни с изложени различни причини. 

Същевременно е  приложен представен с молба от ищцата оригинал от   

оспореното известие за доставяне, а във връзка с направено от нея поредно 

искане за предоставяне на правна помощ по чл. 21, т. 3 ЗПП с молба от 

11.12.2012г.,  е указано да представи актуални доказателства за семейно, 

имуществено, здравословно състояние и трудова заетост.  Делото е  

отложено  за 17.01.2013г.  

В о.с.з. на 17.01.2013г. е даден ход на делото,  въпреки молбата на 

процесуалния представител на ответника за отлагане по здравословни 

причини, като съдът е приел, че не са налице основанията на чл. 142, ал. 2 

ГПК. Докладвано е полученото от ищцата на 17.12.2012г. съобщение с 

указания във връзка с молбата й за правна помощ и непредставянето на 

относимите  доказателства. В тази връзка  искането й като неоснователно е 

оставено без уважение. Без уважение е оставено и направеното в молба от 

17.01.2013г. искане за отвод на съдията-докладчик. Докладвано е 

становище на ищцата от 17.01.2013г. Съдът  е приобщил  към 

доказателствения материал по делото приложеното в миналото с.з. 

известие за доставяне в оригинал, приел е за установено, на основание чл. 

161 ГПК, поради неизпълнено от страна на ищцата задължение да 

представи друго известие за доставяне, че подписът на получател в него е 

на ищцата и е отменил протоколното си определение от 29.08.2011г. за 

допускане на съдебно-графологична експертиза.  Без уважение са оставени 

и искания на ищцата за отменяне на протоколни определения от 22.11.2012 

г.  

С молба от 23.01.2013г. отново е поискан  отвод на съдебния състав. 

Молбата е докладвана и с разпореждане от същата дата съдът е отказал да 

се отведе, с мотива, че вече се е произнесъл, а нови обстоятелства не се 

сочат.  

Ново становище от ищцата по процесуалните действия на съда и на 

ответната страна, по представени доказателства и по доказателствени 

искания, с поредно  искане за отвод, е депозирано на 28.01.2013г. Същия 

ден е получена и молба по чл. 147 ГПК.  На тази дата са депозирани и 

писмено становище по изготвената съдебно-счетоводна  експертиза, 

писмено становище относно свидетелските показания, събрани в с.з. на 

29.08.2012г., както и поредна молба  по чл. 255 ГПК с искане съдът да 

определи подходящ срок, в който да я запита  като страна, представила 

процесното известие за доставяне, дали ще се ползва от оспорвания текст. 

В о.с.з. на 31.01.2013г. съдът се е произнесъл по всички направени в 

депозираните становища искания, прекратил е частично производството по 

гр.д. № 722/2011г. по описа на РС – Разлог в частта по предявения иск по 

чл.344, ал.1, т.4 КТ, поради оттеглянето му от ищцата, дал е ход на устните 
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състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение на 14.02.2013г.           

С решение с № 490 от 01.02.2013г., съдът е отменил като 

незаконосъобразна заповедта  от 16.08.2010г. на управителя на ответното 

дружество за уволнението на ищцата, като незаконосъобразна и е 

отхвърлил предявените  искове по чл.128 КТ и по чл. 86, ал. 1 ЗЗД, като 

неоснователни. 

Подадената на 28.01.2013г. с вх. № 203 молба по чл. 255 ГПК на 

ищцата, заедно със становището на съдията-докладчик и гражданското 

дело, са изпратени на ОС – Благоевград по компетентност, където на 

05.02.2013 г. е образувано в.ч.гр.д. № 96/2013г., приключило с определение 

№ 444/08.02.2013г., с което молбата за определяне на срок при бавност е 

оставена без разглеждане, като процесуално недопустима. 

На 07.02.2013г. от ищцата в съда са постъпили: молба по чл. 64, ал. 2 и 

ал. 3 и чл. 65 ГПК, становище по чл. 143 ГПК и становище по съдебно-

счетоводната експертиза, които са резолирани от съдията-докладчик с 

нареждане да се докладват след връщане на делото от ОС – Благоевград. 

Ищцата е подавала  молби за незаверен препис от протокола от всяко 

с.з., често и преди провеждането му. Не се е явила лично в нито едно с.з., 

нито е изпратила свой процесуален представител. За сметка на това е 

сезирала  съда с многобройни становища и молби непосредствено преди и 

след всяко съдебно заседание, включително и след обявяване на делото за 

решаване. 

На ищцата са били връчвани преписи от всеки акт на съда, подлежащ 

на самостоятелно обжалване. 

Протоколните  определения на съда са мотивирани. 

 

2. Гр.д. № 147/2011г., по описа на Районен съд – Разлог, е образувано 

на 27.01.2011г. по постъпила същия ден в съда искова молба вх. № 314, с 

която от М. А.Т. срещу ООД, гр. Благоевград, са предявени искове с 

правно основание чл. 128 КТ и чл. 86 ЗЗД. Делото е разпределено на съдия 

Велина Полежанова и е разгледано по реда на бързото производство – 

глава ХХV ГПК. След извършване на  проверката по чл. 311 ГПК, съдът е 

приел исковата молба за редовна и допустима и с разпореждане  № 607 от 

з.з. на 27.01.2011г., на основание чл. 131 ГПК,   е указал да се изпрати 

препис от нея, заедно с приложените доказателства на ответника за писмен 

отговор. От ищцата са постъпили няколко молби за издаване на съдебни 

удостоверения, които са докладвани незабавно и след разпореждане на 

съдията-докладчик, в същия ден са издадени и исканите удостоверения. На 

29.03.2011г. от ищцата са постъпили две молби, едната с основание  чл. 

190 ГПК, а другата  - по чл. 192 ГПК. Отговорът на ответника е постъпил в 

законоустановения срок в деловодството на съда, на 05.04.2011г., заедно с 

приложени многобройни писмени доказателства. С определение № 2093 от 

з.з. на 07.04.2011г., на основание чл. 312 ГПК,   съдът е изготвил и 
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съобщил на страните писмен доклад по делото, произнесъл се е по 

доказателствените искания и доказателствата, указал е  на ищцата в срок 

да представи нова молба по чл.192 ГПК, в която да формулира искането 

си, съдът да задължи трето неучастващо в спора лице да представи 

определено доказателство, указал е  и е дал възможност на страните за 

становища по доказателствата, писмения доклад и др., насрочил е първото 

о.с.з. на 28.04.2011г.  На 21.04.2011г. е постъпила молбата на ищцата по 

чл. 192 ГПК, с която е поискано от трето лице да представи по делото 

определени, намиращи се при него доказателства. На същата дата и на 

27.04.2011г. ищцата  е подала в съда и своите становища по доклада на 

съда, по отговора на ответника и доказателствата, по заключението на 

вещото лице и по хода на делото. На 28.04.2011г., в изпълнение на 

резолюция на съдията-докладчик от 21.04.2011г.,  е било изпратено писмо, 

с което третото лице е задължено да представи определени доказателства. 

В  с.з. на 28.04.2011г. ход на делото не е бил  даден, поради нередовна 

процедура по призоваване на ответната страна. На 13.05.2011г.  е получено 

писмо от третото лице в изпълнение на задължението му  по чл.192 ГПК. 

На 28.05.2011г. е постъпило и становището на ответната страна по 

съдебния доклад. В следващото с.з., на 31.05.2011г., съдът е дал ход на 

делото, докладвал го е, приел е писмените доказателства, открил е 

производство по оспорване истинността на представен от ответника 

документ и е указал доказателствената тежест, приел е заключението на 

вещото лице, разпитал е  свидетели, дал е ход на устните състезания и е 

обявил че ще се произнесе с решение на 14.06.2011г. Решението е 

постановено и обявено на 14.06.2011г. и с него съдът е признал за 

недоказано, че представения по делото официален писмен документ – 

констативен протокол по описа на РУСО – Благоевград, е неистински  и е 

отхвърлил като неоснователни предявените искове. Съобщението с препис 

от решението е връчено на ищцата на 17.06.2011г.  

Прави впечатление, че ищцата, въпреки редовното уведомяване, не се 

е явявала лично, нито е изпращала  процесуален представител в откритите 

съдебни заседания. Същевременно непрекъснато е сезирала съда с молби, 

становища, заявления и възражения, някои от тях с дата, съвпадаща с 

датата на съдебното заседание. 

На 28.06.2011г. в съда е постъпило заявление от М. Т., с което е 

поискала предоставяне на правна помощ, изразяваща се в процесуално 

представителство пред въззивния съд и съставяне на въззивна жалба срещу 

решението по гр.д. № 147/2011г. по описа на РС – Разлог. С резолюция от 

11.07.2011г. на съдията-докладчик по делото, на ищцата е указано да 

представи в едноседмичен срок от получаване на съобщението, актуални: 

удостоверение за семейно положение, доказателства за доходите на 

членовете на семейството й, доказателства за имуществено състояние, за 

здравословното й състояние и трудовата й заетост. Заявителката е 
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получила съобщението с указанията лично, на 18.07.2011г. На 25.07.2011г. 

в съда е постъпила нейна молба, към която единствено приложение е 

служебна бележка на Д”Бюро по труда” – Якоруда относно трудовата й 

заетост. С определение № 4123 от з.з. на 26.07.2011г. съдията-докладчик, 

приемайки, че не са налице основанията на чл. 23, ал. 4,  вр.  чл. 21, т. 3 

ЗПП, е отказал предоставянето на поисканата правна помощ.  

Г-жа Т. е  обжалвала определението от 26.07.2011г.  с частна жалба вх. 

№ 2487/10.08.2011г., която съдията-докладчик по гр.д. № 147/2011г. е  

оставил без движение като нередовна – неподписана от жалбоподателя, 

съгласно чл.260, т. 7 ГПК. Съобщението за констатираната нередовност и 

срока за отстраняването й, е било получено от жалбоподателя на 

12.09.2011г. При извършената служебна проверка съдът е  констатирал, че 

в указания срок задължителните указания не са изпълнени и с 

разпореждане от з.з. на 28.09.2011г. е върнал частната жалба като 

нередовна.  С определение № 1967 от з.з. на 01.11.2011г., постановено по 

в.ч.гр.д. № 1122/2011г. по описа на Окръжен съд – Благоевград, 

разпореждането от 28.09.2011г. е  отменено, а  гр.д. № 147/2011г.  -  

върнато на РС – Разлог, за продължаване на съдопроизводствените 

действия по администриране на частната жалба с вх. № 2487/10.08.2011г.  

Въззивният съд е приел, че в указания от първоинстанционния съд срок –

до 19.09.2011г., ищцата е представила подписана от нея частна жалба, 

съобразявайки пощенското клеймо върху плика, подаден в пощенската 

станция в гр. Якоруда.  

Производството по в.ч.гр.д. № 1288 от 2011г. по описа на ОС - 

Благоевград,  образувано по същата частна жалба на г-жа Т., с която е 

оспорено разпореждането  от 28.09.2011г., постановено по гр.д. № 

417/2011г. по описа на РС – Разлог, предмет на въззивната проверка по 

в.ч.гр.д. № 1122/2011г., е било прекратено с определение  № 71 от з.з. на 

16.01.2012 г.  и делото е било върнато на първоинстанционния съд за 

правилно комплектоване и администриране. 

Препис от получената по пощата частна жалба с вх. № 

2780/21.09.2011г./, т.е. подписаната вече частна жалба вх.№ 2487 от 

10.08.2011г./, в изпълнение на разпореждането от 31.01.2012г., е изпратен 

на ответното дружество за отговор, като е наредено след изтичане на срока 

за него, частната жалба да се изпрати на БлОС по компетентност. 

С окончателно  определение № 724 от з.з. на 22.03.2012г., по в.ч.гр.д. 

№ 204/2012г., ОС - Благоевград е потвърдил определението от 

26.07.2011г., постановено по гр.д. № 417/2011г. по описа на РС – Разлог, с 

което е отказана исканата правна помощ. 

Гр.д. № 417/2011 г., ведно с всички въззивни частни граждански дела 

по описа на ОС – Благоевград, е върнато в РС – Разлог на 29.03.2012г. 

Въззивната жалба на М. Т. срещу решението, постъпила на 09.04.2012г. с 

вх. № 860, на 10.04.2012г. е оставена без движение като нередовна – 
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неподписана. Съобщението за отстраняване на констатираната 

нередовност в указан от съда срок, е връчено лично на г-жа Трантина в 

деловодството на съда на 23.04.2012г. Поправената, подписана въззивна 

жалба е изпратена по пощата на 02.05.2012г., получена е в съда на 

04.05.2012г., входирана под № 1120. Отговорът на ответника по въззивната 

жалба е постъпил на 29.05.2012г. Въззивната жалба, заедно с делото, е 

изпратена за произнасяне на  ОС – Благоевград на 22.06.2012г., където е 

образувано в.гр.д. № 544/2012г., приключило с решение от 27.07.2012г., с 

което е потвърдено решение № 3300/14.06.2011г., постановено по гр.д. № 

147/2011г. по описа на РС – Разлог. 

 

И З В О Д И : 

 

Двете проверени граждански дела по описа на РС – Разлог, като 

образувани по предявени искове  от вида на изброените в разпоредбата на 

чл. 310, ал. 1, т. 1 ГПК, са разгледани по реда на бързото производство – 

глава двадесет и пета ГПК. 

Делата са образувани в деня на постъпване на исковите молби в съда и 

същия ден са разпределени електронно, при спазване на принципа на 

случайния подбор. За докладчик и по двете дела е определена съдия 

Велина Полежанова, която в срока по чл. 311, ал. 1 ГПК е извършила 

проверка за редовността на исковите молби и за допустимостта на 

исковете.  

Съобразена е и разпоредбата на чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК и първите по 

делата с.з. са насрочени в рамките на три седмици от датата на 

подготвителното закрито заседание. Следващите с.з. са насрочвани също 

до три седмици или до един месец.   

Съдът е спазвал и разпоредбите на чл. 315, ал. 2 и чл. 316 ГПК. 

Решението по гр.д. № 722/2011 г. е било обявено преди определения от 

съда срок, но на страните са били изпратени съобщения, ведно с препис от 

съдебния акт. 

Не са спазвани  предвидените процесуални срокове в разпоредбите на 

чл. 312, ал. 1 и чл. 312, ал. 3 ГПК,  като  съдът, вместо да се произнесе в 

деня на постъпване на писмения отговор на ответната страна, каквото е 

изискването на закона,  се е произнасял със закъснение от няколко дни. По 

отношение на постъпващите броени дни преди открито с.з. молби от 

ищцата с искания и доказателства, съдът се е произнасял в откритото с.з., 

което не е нарушение, тъй като законът дава право на преценка. 

Целесъобразно, съдът е предпочитал да вземе отношение в открито, а не в 

закрито  съдебно заседание, предвид необходимостта от съобщаване на 

другата страна и  изслушване на становища. 

        Производството по гр.д. № 147/2011г. по описа на РС – Разлог, от 

образуване на делото до постановяване на първоинстанционното решение, 
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е продължило четири месеца и половина, като по него съдът е спазвал 

предвидените процесуални срокове в глава двадесет и пета от ГПК. 

Производството по гр.д. № 722/2011г. по описа на РС – Разлог,  от 

образуването му до постановяване на решението е продължило двадесет и 

един месеца. Причините за забавянето му са както обективни, така и 

субективни, които пък от своя страна  се коренят както в поведението на 

страните, така и в действията на съда.  

Прекратяването на производството по делото, поради недопустимост 

на предявените искове  след проведени две с.з. и  извършено съдебно 

дирене, поради недопустимост на предявените искове, както и оставянето 

на исковата молба на два пъти без движение, връщането й при положение, 

че липсват ясни, конкретни указания за отстраняване на нередовностите и 

при наличието на  неизпълнена процедура във връзка с направеното 

оттегляне на иска по чл. 344, ал.1, т.4 КТ, говорят за недостатъчно 

задълбочено проучване на исковата молба,  приложенията към нея и 

подадените допълнителни молби, уточняващи направените претенции. 

Отмяната на хода по същество в производството по гр.д. № 722/2011 г. 

не е довело до  съществено забавяне на процеса, още повече, чрез него се е 

целяло обективно изясняване на истината по спора.  

Обективно производството се е забавило заради проведената 

процедура във връзка със заявлението на ищцата за предоставяне на 

правна помощ от 13.10.2011г., както и с оглед процедурите по обжалване 

на първоинстанционните определения. 

Съществен принос за забавяне на процеса има и самата ищца, която е 

подала  сигнала, по повод на който е извършена проверката.  

Основното начало за публичност и непосредственост в гражданския 

процес, предполага и изисква разглеждането на делата да става устно в 

открито заседание. Ищцата, въпреки редовното уведомяване, по собствено 

желание, не се е явила лично или чрез процесуален представител в нито 

едно от проведените с.з., въпреки, че прави впечатление подаването на 

молби и заявления в деня на провежданите с.з.. Това безспорно е 

затруднило работата на съдията-докладчик и самия процес. Освен това, по 

този начин, значително по-късно се реагира на процесуалните действия, 

извършени от другата страна в открито с.з. Многобройността  и 

обемността на  молби, становища, заявления и други, също не допринасят 

съществено  за изясняване на основните проблеми по казуса, а навеждат на 

злоупотреба с права или по-скоро на безсмислено преекспониране на 

упражняването им. В конкретния случай, по гр.д. № 722/2011г. по описа на 

РС – Разлог, това само по себе си е довело и до забавяне на 

производството, поради многократното изпращане на молбите и делото до 

въззивната инстанция. Още повече, те са били подавани  след като 

процесуалното действие, за извършването на което има искане за 
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определяне на срок при бавност, вече е било извършено или предприето от 

съда. 

Буди недоумение обстоятелството, че ищцата е подавала непрекъснато 

молби за предоставяне на правна помощ, а същевременно нито веднъж не 

представила в определения й срок необходимите и изискуеми от закона 

доказателства, обосноваващи предоставянето й и не изпълнила нито едно 

от указанията на съда в този смисъл. 

При извършената проверка, най-голямото затруднение в проучването 

на гр.д. № 722/2011г. по описа на РС – Разлог бе предизвикано от факта, че 

върху нито една от молбите по чл. 255 от ГПК, подадени през 2012г., не е 

нанесен входящ номер при постъпването й. Образуваните по тези молби 

въззивни частни граждански дела в ОС – Благоевград / в.ч. гр. д. № 

362/2012г.,  в.ч.гр.д. № 423/2012г., в.ч.гр.д. №96/2013г./, не са поставени в 

отделни папки, а се намират между страниците на гр.д. № 722/2011г. по 

описа на РС – Разлог. 

 

Твърденията в сигнала за несвоевременно постановяване на 

разпореждане № 2700 от 12.05.2011г. е невярно, тъй като се установи, че то 

е постановено в деня на постъпване на исковата молба и образуване на 

делото, каквото е изискването на чл. 311, ал. 1 ГПК.  

Вярно е, че определение № 3685/05.07.2011г. не е постановено в деня 

на постъпване на писмения отговор от ответника – 20.06.2011г. 

Просрочието спрямо процесуалния срок по чл. 312, ал. 1 ГПК, от около две 

седмици, само по себе си не е довело до съществено забавяне на процеса.  

Направеното в сигнала твърдение за неспазен срок по чл. 312, ал. 3 

ГПК е свързано с молбите, съдържащи доказателствени искания и 

становището на ищцата по съдебния доклад, постъпили в съда на 

18.07.2011г. В случая съдът не се е произнесъл с разпореждане от з.з., 

преди о.с.з., насрочено за 27.07.2011г., когато пак не е успял да се 

произнесе, тъй като е уважил  молбата  на ищцата за отлагане на делото.  

Произнасянето в срока по чл. 312, ал. 3 ГПК не следва да се абсолютизира. 

То е свързано с преценка за своевременност на предявените искания и с 

изискването разпореждането по тях  да бъде съобщено на страните, което 

понякога е по-добре да се направи в о.с.з., особено когато то е 

непосредствено предстоящо.  

Несъстоятелно е и твърдението в сигнала по отношение 

несвоевременното произнасяне с определение  № 1767 от 23.04.2012г. 

Делото е върнато в РС – Разлог на 10.04.2012г. и съдът се е произнесъл с 

цитираното определение дванадесет дни по-късно, като в случая не е 

предвиден изричен процесуален срок. Съдебният акт е постановен в 

рамките на един разумен срок и във всеки случай преди постъпване на 

молбата по чл. 255 ГПК  - 25.04.2012г. 
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Отмяната на хода по същество с определението от з.з. на 03.10.2012г., 

постановено в срока за произнасяне  по чл. 316 ГПК и предвид 

насроченото о.с.з. в кратките срокове – на 25.10.2012 г. също не е 

причинила съществено забавяне на процеса. Още повече, целта е била 

поправяне на пропуск, във връзка с произнасяне по доказателствени 

искания и обективност при изясняване на спора. 

Оплакванията за нарушено право на защита, поради неспазване на 

процедурата относно даване ход на делото и по-конкретно – неспазване на 

правилото за второто четене, не се подкрепя от съдържащите се в 

съдебните протоколи  записи, че  гр.д. № 722/2011г. е гледано на второ 

четене. Това оплакване няма смисъл, предвид избраното трайно поведение 

от ищцата да не се явява лично или чрез процесуален представител в нито 

едно о.с.з. 

 Не следва  да бъде разгледан сигнала до ИВСС в частта, съдържаща 

оплаквания за допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, 

отнасящи се до приемане и прилагане на доказателства, оспорване на 

доказателства и преклузия на доказателствените искания. Преценка от 

страна на ИВСС в този случай е недопустима, предвид законоустановената 

компетентност на органа – чл. 54, ал. 1 ЗСВ и конституционно прогласения 

принцип на независимост на съдебната власт по отношение на решаващата 

функция. По правилността и законосъобразността на различните съдебни 

актове единствено допустим е инстанционният контрол. 

 

 

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. Административният ръководител - председател на РАЙОНЕН 

СЪД – РАЗЛОГ, с оглед правомощията по чл. 80, ал. 1, т. 9 ЗСВ, 

да организира Общо събрание на съдиите от РС-Разлог, на което 

те да бъдат запознати с акта и се обсъдят и приемат мерки 

относно спазване на процесуалните срокове по глава двадесет и 

пета от ГПК – „Бързо производство”.  

 

2. Административният ръководител - председател на РАЙОНЕН 

СЪД – РАЗЛОГ, с оглед правомощията  по чл. 80, ал. 1, т. 1 ЗСВ, 

да предприеме нужните мерки за стриктно спазване на 

разпоредбата на чл. 92, ал. 6, изр. 1 ЗСВ и чл. 38, вр. чл. 42, ал. 3  

ПАРОАВАС.   
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3. Районен съдия  Велина Полежанова и всички граждански съдии 

в Районен съд – Разлог да извършват задълбочена и обстойна 

преценка на редовността и допустимостта на постъпилите 

искови молби, като в етапа на предварителното проучване и 

подготовка на гражданските дела, се стремят еднократно, 

изчерпателно и с ясни и точни указания да посочват всички 

нередовности по исковите молби и отстраняването им.  

 

4. Административният ръководител - председател на ОКРЪЖЕН 

СЪД – БЛАГОЕВГРАД, с оглед правомощията по чл. 86, ал. 1,     

т. 1 ЗСВ, да предприеме мерки за спазване на изискванията на 

ПАРОАВАС  за  подреждане и съхранение на делата, образувани 

по молби с правно основание чл. 255 ГПК.  

 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт определям 

срок постоянен за изпълнение на препоръките по т. 2.  

Препоръките по т. 1, т. 3 и т. 4 да се изпълнят в едномесечен срок. 

 

На основание чл. 58, ал. 4 от Закона за съдебната власт, председателят 

на РС-Разлог и председателя на Окръжен съд – Благоевград,  в двумесечен 

срок от получаване на настоящия акт, да уведомят  писмено Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на дадените 

препоръки. 

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- Разлог, на 

административния ръководител – председател на ОС – Благоевград  и на 

съдия Велина Полежанова от РС – Разлог.  Председателят на РС-Петрич да 

връчи акта с резултатите от проверката на съдия  Велина Полежанова.  

На  основание чл. 54, ал. 1, т. 5  от Закона за съдебната власт 

екземпляр от акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет.                                                     

 

 

                                           ИНСПЕКТОР: 

                                                                                                                                                                                  

                                                                     /ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА/ 
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