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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетия годишен 

план за провеждане на планови и контролни  проверка от Инспектората 

към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените 

отдели към окръжните прокуратури за 2013 г. и на основание  Заповед 

№ПП-01-80/19.09.2013 г. на Главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в Окръжен 

съд - Плевен, с обхват на проверката: образуването, движението и 

приключването на първоинстанционни граждански дела, въззивни 

граждански дела и търговски дела, разгледани от Гражданско отделение и 

Търговско отделение на Окръжен съд - Плевен  за 2011 г. и 2012 г.  

Проверката се извърши за времето от 23.09.2013 г.- 27.09.2013 г. от 
инспектор ДИМАНА ЙОСИФОВА  и експертите: АДРИАНА 
ТОДОРОВА И КАТЯ ХРИСТОВА.  

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 
проучване на делата и деловодните  книги,  анализ  на документацията, 
статистическите данни и  индивидуални разговори. 

 

   

І. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА  ДЕЙНОСТ  НА СЪДА 

 

Кадрова обезпеченост 

 

            Към 01.01.2012 г. щатът на Окръжен съд-Плевен е включвал 25 

съдии – административен ръководител, двама заместници на 

административния ръководител, двадесет съдии и двама младши съдии. 

 В началото на календарната 2012 г. щатните длъжности на съдиите 

са били заети както следва : 

 1.Административен ръководител – Александър Григоров – с ранг 

„съдия във ВКС и ВАС”. 

2.Заместник на административния ръководител – Силвия Кръстева – 

с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, а от 16.05.2012 г., съдия Стефан  Данчев – 

е назначен на длъжност "Заместник на административния ръководител, с 

ранг„съдия във ВКС и ВАС”. 

 3.Заместник на административния ръководител – Красимир 

Петракиев – с ранг „съдия в АС” и съдиите: Съдия Цветелина Янкулова-

Стоянова – с ранг „съдия във ВКС и ВАС”; Съдия Весела Сахатчиева – с 

ранг „съдия във ВКС и ВАС; Съдия Екатерина Георгиева- Панова – с ранг 

„съдия във ВКС и ВАС”; Съдия  Върбина Мълчиниколова – с ранг „съдия 

във ВКС и ВАС”; Съдия Георги Грънчаров – с ранг „съдия във ВКС и 

ВАС”; Съдия  Румен Лазаров – с ранг „съдия във ВКС и ВАС”; Съдия 

Стефан Данчев – с ранг „съдия в АС”; Съдия Рени Георгиева – с ранг 

„съдия в АС”; Съдия Емилия Кунчева – с ранг „съдия в АС”; Съдия Татяна 
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Бетова – с ранг „съдия в АС”; Съдия Рени Спартанска – с ранг „съдия в 

АС”; Съдия Методи Здравков – с ранг „съдия в АС; Съдия Светла 

Димитрова-Ковачева – с ранг „съдия в АС”; Съдия Николай Господинов – 

с ранг „съдия в АС”; Съдия Емил Банков – с ранг „съдия в АС”; Съдия 

Цезарина Йосифова – с ранг „съдия в АС”; Съдия Жанета Димитрова - с 

ранг „съдия в АС”; Съдия Кристина Лалева – с ранг „съдия в АС”; Съдия 

Бисерка Цанева - с ранг „съдия в ОС; Младши съдия Ваня Иванова; 

младши съдия Мариана Тодорова . 

С решение по протокол № 5, т.9.2. от заседанието на Висшия съдебен 

съвет, проведено на 02 февруари 2012г., е НАЗНАЧЕН Калоян 

Венциславов Гергов – съдия в Районен съд-Плевен на длъжността „съдия” 

в Окръжен съд-Плевен, считано от 28.02.2012 г. 

С решение по протокол № 20, т.1. от заседанието на Висшия съдебен 

съвет, проведено на 10 май 2012г., на основание чл. 160 във вр. с чл. 175, 

ал. 7 от ЗСВ е освободена Силвия Цветкова Кръстева от заеманата 

длъжност "Заместник на административния ръководител - заместник-

председател" на Окръжен съд - Плевен, считано от датата на вземане на 

решението.  

 На основание чл. 160 от ЗСВ е назначена на длъжност "съдия" . На 

основание чл. 160 във вр. с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ  е НАЗНАЧЕН Стефан 

Асенов Данчев - съдия в Окръжен съд - Плевен  на длъжност "Заместник 

на административния ръководител – заместник - председател" на Окръжен 

съд гр. Плевен, считано от 16.05.2012г.  

С решение по протокол № 26, т.4.3. от заседанието на Висшия 

съдебен съвет, проведено на 28 юни 2012 г. на основание чл. 160 във вр. 

чл.194 от ЗСВ е ПРЕНАЗНАЧЕНА Доротея Симеонова Цонева – съдия във 

Военен съд – гр. Плевен на длъжността „съдия” в Окръжен съд гр. Плевен, 

без конкурс, считано от 02.07.2012 г.  

С решение по протокол № 31, т.1.3. от заседанието на Висшия съдебен 

съвет, проведено на 19 юли 2012 г. на основание чл.160 от Закона за 

съдебната власт е ПОВИШЕНА Бисерка Станчева Цанева, съдия в 

Окръжен съд - Плевен, в длъжност „съдия” във Върховния 

административен съд, считано от 24.09.2012 г. 

          С решение по протокол № 22, т.1 от заседанието на Висшия съдебен 

съвет, проведено на 31 май 2012г. на основание чл. 234 от ЗСВ е 

ПОВИШЕНА Емилия Атанасова Кунчева – съдия в Окръжен съд - Плевен 

с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от 

датата на вземане на решението. 

           С решение по протокол № 22, т.2 от заседанието на Висшия съдебен 

съвет, проведено на 31 май 2012 г. на основание чл. 234 от ЗСВ е 

ПОВИШЕН Стефан Асенов Данчев – заместник на административния 

ръководител – заместник-председател на Окръжен съд - Плевен с ранг 
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„съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”,  считано от датата 

на вземане на решението.  

                С решение по протокол № 22, т.15 от заседанието на Висшия 

съдебен съвет, проведено на 31 май 2012 г. на основание чл. 234 от ЗСВ е 

ПОВИШЕНА Рени Валентинова Георгиева – съдия в Окръжен съд гр. 

Плевен с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, 

считано от датата на вземане на решението. 

               С решение по протокол № 27, т.2 от заседанието на Висшия 

съдебен съвет, проведено на 05 юли 2012 г. на основание чл. 234 от ЗСВ е 

ПОВИШЕН Красимир Иванов Петракиев – заместник на 

административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд 

гр. Плевен с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”,в 

Окръжен съд гр. Плевен с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във 

ВКС и ВАС”,  считано от датата на вземане на решението.  

 Със Заповед №1395 от 05.10.2011 г. и заповед № 494/04.04.2012 г. на 

председателя на ВКС е командирована Светла Димитрова Ковачева в СГС 

за изпълнение на длъжността „съдия”. 

Със Заповед №1906 от 26.10.2012 г. на зам.-председателя на ВКС е 

прекратено действието на заповед №493/04.04.2012 г. Светла Димитрова 

Ковачева в СГС за изпълнение на длъжността „съдия”, поради постъпило 

искане от командирования съдия. 

Съобразно щатното разписание в Плевенския окръжен съд има 26 

щатни бройки за магистрати, от които 13 граждански и 13 наказателни. 

През проверявания период в съда са работили 24 съдии – 13 в 

гражданското и търговското отделение, от които един младши съдия и 11 в 

наказателното отделение.  

          В Окръжен съд - Плевен е въведена специализация на съдиите по 

отделения и те заседават в постоянно функциониращи въззивни 

наказателни и граждански състави. 

Специализацията на магистратите води до своевременно и ефективно 

разглеждане и решаване на постъпващите в съда различни по своя 

характер дела и повишава качеството на правораздавателната дейност. 

Съдиите в ОС - Плевен, които разглеждат граждански и търговски 

дела са: Стефан Данчев, Цветелина Янкулова-Стоянова, Весела 

Сахатчиева, Екатерина Панова, Рени Георгиева, Емилия Кунчева, Татяна 

Бетова, Рени Спартанска, Методи Здравков, Светла Димитрова, Жанета 

Димитрова и Силвия Кръстева.  

В ОС - Плевен има създадени Първо гражданско отделение което 

разглежда първоинстанционни граждански и търговски дела и 

Гражданско-въззивно  отделение .  

Съдиите, които разглеждат граждански дела - първа инстаниция  в 

Първо гражданско отделение са: Рени Спартанска, Жанета Димитрова, 

Методи Здравков и Татяна Бетова.  
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   Съдиите, които разглеждат търговски дела - първа инстаниция са: 

Стефан Данчев, Весела Сахатчиева, Силвия Кръстева и Светла Димитрова.  

     В ОС - Плевен са обособен пет въззивни граждански състава 

както следва:  

Първи въззивен граждански състав - Стефан Данчев – председател, 

Татяна Бетова и Светла Димитрова – член съдии; 

Втори виззивен граждански състав – Весела Сафатчиева – 

председател, Рени Спартанска и мл.съдия – член съдии; 

Трети въззивен граждански състав – Екатерина Панов – председател, 

Методи Здравков и Жанета Димитрова – член съдии; 

Четвърти въззивен граждански състав – Цветелина Янкулова – 

председател, Рени Георгиева и Емилия Кунчева – член съдии; 

Пети въззивен граждански състав – Силвия Кръстева – председател, 

Рени Георгиева и Емилия Кунчева – член съдии; 

Щатните длъжности на съдебните служители в Плевенския окръжен 

съд към 01.01.2012 г. съобразно щатното разписание са 42, които са били 

заети изцяло. 

Съотношението магистрати – съдебни служители към 31.12.2012 г. е 

1 към 1.61. 

В Плевенския окръжен съд са създадени наказателно,  първо 

гражданско и търговско отделение и въззивно гражданско отделение . 

 Със заповед № РД-26 от 03.02.2012 г. на административния 

ръководител на Окръжен съд-гр. Плевен е допълнена заповед №РД-81 от 

19.10.2011 г., с която се изисква  ежемесечно от административните 

ръководители на районните съдилища да изпращат до 5-то число на всеки 

месец на председателя на Окръжен съд - Плевен справка за всички спрени 

дела и дела с висящност повече от една година.  

 Справките се преглеждат от административния ръководител на ПОС 

и при констатирани нарушения се изискват обяснения и се предприемат 

мерки за отстраняването им. 

Със заповед № РД-28 от 06.02.2012 г. на административния 

ръководител на Окръжен съд - Плевен е разпоредено ежемесечно до 5-то 

число деловодителите от гражданско и  търговско деловодства да изготвят 

справки  относно спазване на срокове за насрочване, разглеждане и 

решаване на делата, както и за ненасрочени дела в месечния срок, след 

приключване размяната на книжата. Със същата  заповед се изисква и 

справка за всички спрени граждански и търговски дела и дела с висящност 

повече от една година.  

Справките се преглеждат от административния ръководител на ПОС 

и при констатирани нарушения се изискват обяснения и се предприемат 

мерки за отстраняването им. 

Със заповед № РД-44 от 19.03.2012 г. на административния 

ръководител на Окръжен съд - Плевен е  определен  Валери Атанасов – 
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системен администратор в Окръжен съд - Плевен да извършва проверка на 

архива на всички програми, използвани за случайно разпределение на дела 

по съдии и съдебни заседатели, като ежемесечно до 5-то число на всеки 

месец, считано от 01.01.2012 г. изготвя доклад за извършваната проверка. 

Със заповед № РД-95 от 09.07.2012 г. на административния 

ръководител на Окръжен съд - Плевен е допълнен   утвърдения със заповед 

№РД110 от 22.12.2011г. график на дежурство на съдиите, с периода на 

съдебната ваканция 16 юли-02.09.2012 г. 

Със заповед № РД-101 от 10.07.2012 г. на административния 

ръководител на Окръжен съд - Плевен, във връзка с подписване на 

Споразумение  за сътрудничество, взаимодействие и съвместна дейност 

между Висшия съдебен съвет и Агенция по вписванията за изграждане на 

система за електронен обем на данни е извършена организация  във 

фирмено отделение на Плевенския окръжен съд за работно място за 

подаване по електронен път на документи  към Агенция по вписванията, с 

определени служители от фирмено и търговско отделения  

Със заповед № РД-150 от 07.11.2012 г. на административния 

ръководител на Окръжен съд - Плевен е назначена комисия в състав от 

административния ръководител на Окръжен съд - Плевен и заместник 

административните ръководители за извършване на проверка на 

организацията на дейността на съдиите, както и на държавните съдебни 

изпълнители и съдиите по вписванията от Районен съд - Плевен, гр.Левски, 

гр.Никопол, гр. Червен бряг и гр. Кнежа за периода 01.01.2012 г.-

31.10.2012 г. Проверката е констатирала незначителни пропуски в работата 

на съдиите по гражданските дела, които пропуски са били  обсъдени с 

председателя на съда и са дадени съответните препоръки. 

  Констатациите са предимно  във връзка с проучването на делата 

преди насрочването им в открито съдебно заседание от съдията - 

докладчик, с цел по - бързо приключване 

    Със заповед № РД-162 от 28.12.2012 г. на административния 

ръководител на Окръжен съд-гр. Плевен е утвърден график за дежурствата 

на съдиите от Плевенския окръжен съд за периода 07.01.2013 г.-15.12.2013 

г. С утвърдения график дежурствата да се дават от съдиите в наказателно и 

гражданско отделение в Окръжен съд - Плевен за по една седмица.  

През 2012 г. са  актуализирани и утвърдени от административния 

ръководител Вътрешни правила за работа с медиите, Вътрешни правила за 

обществени поръчки в Окръжен съд - Плевен и Счетоводна политика на 

Окръжен съд - Плевен, като част от Системата за финансово управление и 

контрол. 

  Постоянно се извършва преглед и анализ на не приключилите дела, 

образувани за предходен период, като се предприемат се мерки по 

приключването им в най-кратни срокове.  

        Провеждат се периодични събирания по отделения, на които 
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присъства административния ръководител на Окръжен съд - Плевен и се 

дискутират текущи проблеми за организацията на работата и движението 

на делата в различните отделения.  

           Със заповед № РД- 66 от 02.05.2012г. на административния 

ръководител на Окръжен съд - Плевен бе сформирано звено „Пресслужба 

и информация” в Окръжен съд - Плевен в екип от девет броя служители  и 

ПРЕСАТАШЕ КРАСИМИР ПЕТРАКИЕВ за подготовка и осигуряване 

информационната стратегия на съда, съгласно изработените и  утвърдени 

Правила за работа с медиите в Окръжен съд - Плевен. 

           За по-добра ефективност на процесите и максимално използване на 

човешките ресурси, за подобряване качеството на работа в съда предстои 

въвеждане на нови технологии за управление на информацията във връзка 

със създаване на електронни досиета за управление на делата и въвеждане 

на безхартиен обмен на данни за облекчаване работата в деловодствата. 

 Всички магистрати в Окръжен съд - Плевен притежават 

необходимите нравствени и професионални качества за заеманите от тях 

длъжности, работят мотивирано и с чувство за отговорност, полагат 

непрестанни усилия за повишаване на своята квалификация и стриктно 

спазват правилата за професионална етика на съдиите в България в 

обществените си изяви и в личния си живот.   

В изпълнение на чл. 9 от Закона за съдебната власт и решение на 

Висшия съдебен съвет, взето с протокол  № 36/13.10.2009 г. в ОС-

Плевен се използва програмен продукт за случайно разпределение на 

делата „Law Choice".  
В ОС - Плевен има изготвени и утвърдени вътрешни правила за 

работа с програмата за случайно разпределение на делата. 
Постъпилите в ОС - Плевен граждански,търговски и въззивни дела 

се разпределят ежедневно, на принципа на случайния подбор, чрез 
електронно разпределение от заместника на административния 

ръководител – заместник - председател на съда – съдия Стефан Данчев. 
В   Окръжен съд - Плевен се осъществява пълно прилагане на 

принципа за случайно разпределение на делата. Изработените  Вътрешни 
правила за работа със програмата за случайно разпределение  в годините 
се допълват на основание изрични заповеди на административния 
ръководител.   

 Своевременно съобразно нуждите на съответните отделения със 

заповед № РД-67 от 03.05.2012 г. на административния ръководител на 

Окръжен съд - Плевен е променена началната информация на програмата 

за случайно разпределение на граждански дела-първа инстанция и частни 

граждански – първа инстанция.  

 Със заповед № РД-89 от 03.07.2012 г. на административния 

ръководител на Окръжен съд - Плевен е променена началната информация 

на програмата за случайно разпределение на въззивни граждански делата. 
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Със същата заповед се променя началната информация на програмата за 

случаен избор на търговски дела, частни търговски дела, секретни дела и 

производства по несъстоятелност.  

     Със заповед № РД-133 от 31.07.2012 г. на административния 

ръководител на Окръжен съд - Плевен относно организацията на работата 

през съдебната ваканция е променена началната информация на 

програмата за разпределение на търговски делата на случаен принцип, като 

се създава нова графа в програмата – обезпечения по дежурства, в която се 

включват имената на всички съдии от гражданско и търговско отделения. 

Промяната е извършена след обсъждане в съответните отделения. 

     Със Заповед от 19.03.2012 г. на административния ръководител на 

Окръжен съд - Плевен във връзка с необходимостта от пълна прозрачност 

при разпределение на делата и избягване на технически и програмни 

грешки при работа с програмата за случаен подбор на делата е определен 

един от системните администратор в Окръжен съд - Плевен да извършва 

проверка на всички програми, използвани за случайно разпределение на 

дела по съдии и съдебни заседатели, считано от 01.01.2012 г. като за всяка 

проверка се изготвя доклад.   

  От 2008 г. в Окръжен съд - Плевен е внедрена деловодна програма 

САС „Съдебно деловодство” от „Информационно обслужване” АД-клон 

гр. Варна, която е съобразена с организацията на работата в съда и 

настъпилите законодателни промени. 

 Окръжен съд - Плевен работи с данни от автоматизираните 

информационни фондове от Национална база данни „Население” за 

извършване на справки в диалогов режим на работа.    

         Все още в ОС- Плевен няма  внедряване на система за осигуряване на 

Интернет достъп до информацията за движението на делата, за членовете 

на Адвокатска колегия-Плевен. 
            Подреждането и съхранението на гражданските дела е съгласно 
ПАРОАВАС.  
             Всички постъпващи книжа по делата, след резолюция на съдията, 
се прикрепват и номерират. 

   На практика деловодните книги по чл. 50, ал. 1 от ПАРОАВАС в 
гражданското деловодство, които се водят на електронен носител чрез 
компютърната деловодна система САС „Съдебно деловодство",  се 
разпечатват и на хартиен носител.   
           На хартиен носител книгите се приключват в края на календарната 
година.      
            В ОС - Плевен се водят всички книги и дневници, изискващи се по 
ПАРОАВАС, на електронен и хартиен носител, по утвърдените от ВСС 
образци:  

 
          - входящият и изходящият дневници се водят на хартиен 

носител и на всички документи се отразява час на постъпването им, както 
и описване на всички изпратени дела.  
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           Постъпилите книжа, по които не се образуват дела и 
изходящите документи по тях се водят в отделни папки, съгласно чл. 11 
ПАРОАВАС от административния секретар;  

- книгата за получени и върнати призовки и съдебни книжа и 
разносната книга се водят стриктно, описани са всички призовки, 
движението на документи между съда, прокуратурата и пощенските 
служби, графите са попълнени правилно; 

               - азбучният указател за гражданските и търговски 
първоинстанционни дела и за въззивни дела се води по азбучен ред, с 
описани трите имена на ищците и имената на представляващия на ЮЛ, с 
посочване номер на образуваното гр. дело. 

      - описната  книга за гражданските дела – първа инстанция  и  
           - описна книга за въззивни граждански дела. 
           - книгата за откритите съдебни заседания /срочна книга/ -

първа инстанция и  
           - книгата за откритите съдебни заседания /срочна книга/ за 

въззивни гр.дела. 
           - книгата за разпоредителните и закрити заседания за 

първоинстанционни и въззивни граждански дела. 
            - регистърна  съдебните решения по чл.235 ал.5 ГПК. 
            - архивна книга за гражданските и въззивни дела. 

  

  Всички книги са в отлично състояние, номерирани и 

прошнуровани, с подпис на председателя и печат на съда. Книгите се 

приключват  в края на всяка календарна година и това е така защото те 

представляват компютърна разпечатка на хартиен носител от деловодната 

система.  

  ІІ. ПРОВЕРКА ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ през 2011 г. и през 2012г.  

 
    Утвърдените правила за разпределение на постъпващите дела,   

разписват реда по приемане и образуване на всички видове дела, чрез  
използването на софтуерните продукти - деловодна програма САС 
„Съдебно деловодство” от „Информационно обслужване” АД-клон гр. 
Варна и „Law Choice", както и  лицата, на които са предоставени 
административни права да извършват разпределение на постъпващите и 

образувани в съда дела, отпечатване и прилагане на индивидуални 
протоколи, удостоверяващи избора на конкретен докладчик, както и 
ежеседмично архивиране на информацията, свързана с извършените 
разпределения. 

Книжата, по които се образуват дела, постъпват в служба 
„Регистратура", при спазване на разпоредбите относно приемането и 
регистрирането им, регламентирани в чл. 36 – чл.46 от ПАРОАВАС. 

Книжата, по които се образуват фирмени дела, за регистрация на 
юридически лица извън Закона за търговския регистър и тези, касаещи 
промени по вече образувани фирмени дела, се предават от служба 
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„Фирмена регистратура" непосредствено на заместник-председателя, 

ръководещ Първо гражданско отделение.  
В ОС- Плевен се разглеждат граждански дела първа инстанция, 

въззивни граждански дела, частни граждански дела втора 
инстанция,частни граждански дела първа инстанция, частни търговски 
дела, търговски дела, фирмени дела и молби за определяне на срок при 
бавност. 

През 2011 г. са разгледани общо 1764 граждански дела, от които 

316 дела са били висящи в началото на годината, а 1 448 дела са били 

новообразувани. 

 През 2011 г. в ОС - Плевен общият брой на първоинстанционните 
гражданските дела е 637 броя, от които останали несвършени от 
предходен период са 166 броя дела и новопостъпили - 471 броя дела.  

 

През 2011 г. са разгледани общо 16  частни граждански дела първа 

инстанция и  една жалба за бавност. 

  

 През 2011 г. са разгледани 587 второинстанционни дела                              

/въззивни граждански дела/, от които 118 дела са били висящи в 

началото на годината, а 469 дела са били новообразувани. 

  

 През 2011 г. са разгледани 483 частни граждански дела втора 

инстанция , от които 32 дела са били висящи в началото на годината, а 

451 дела са били новообразувани. 

 

 През 2011 г. са свършени общо 473 дела, от които 185 граждански 

и 288 търговски дела първа инстанция. 

          В срок до три месеца са свършени 154 граждански дела, което 

представлява 83 % от общо свършените граждански дела от този вид и 246 

търговски дела, което представлява 85 % от общо свършените търговски 

дела от този вид. 

    През 2011 г. няма разглеждани  административни дела. 

    През 2011 г. са свършени общо 15  частни граждански дела без 

жалби за бавност. Тези дела са решени в тримесечен срок, което 

представлява 100 % от общо свършените дела от този вид. 

  През 2011г. е разгледана и решена една жалба за бавност. 

  През 2011г. са решени 40  фирмени дела , от които няма висящи от 

началото на отчетния период. 

  През 2011 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 353 

дела, от които 131 граждански дела първа инстанция и 222 търговски дела 

и 13  частни граждански дела .   
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 През 2012 г. са разгледани общо 1 851 граждански дела, от които 

281 дела са били висящи в началото на годината, а 1 570 дела са 

новообразувани. В сравнение с  2011 г. , където общо са разгледани 

1764 граждански дела. 

               През 2012 г. са разгледанни общо 655 броя първоинстанционни 

дела /240 граждански и 415търговски  дела/ , от които 194 дела са били висящи в 

началото на отчетния период, а 471 дела са постъпили през 2012 г.  

                През 2012 г. са разгледани общо 552  второинстанционни дела                 

/ въззивни граждански дела/, от които 77 дела са били висящи в началото 

на годината, а 475 дела са новообразувани. 

       През 2012 г. са разгледани 571 частни граждански дела втора 

инстанция , от които 19 дела са били висящи в началото на годината, а 

552 дела са новообразувани. 

        През 2012 г. няма разгледани административни дела. 

        През 2012 г. са  разгледани общо 15 частни граждански дела и 

2 жалби за бавност . 

         През 2012 г. са  разгледани общо 56  фирмени дела , които са 

постъпили през 2012 г. 

   

        През 2012 г. са свършени общо 383  граждански дела и търговски 

дела първа инстанция , от които 135 граждански дела първа 

инстанция и 248 търговски дела. В срок до три месеца са решени 148 

граждански дела първа инстанция, което представлява 81 % от общо 

свършените дела от този вид и 231 търговски дела, което представлява 

76%  от общо свършените дела от този вид . 

           През 2012 г. са решени общо 452  въззивни граждански дела 

дела. В срок до три месеца са решени 385 дела, което представлява 85 % от 

общо свършените дела от този вид.  

           През 2012 г. са били прекратени производствата по 105 граждански 

и търговски дела първа инстанция дела, от които 50 граждански дела и 

55 търговски дела, както и 40 въвзивни граждански дела.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 През 2012 г. са били прекратени производствата по 147  частни 

граждански дела втора инстанция дела 

   

 Проверката установи, че в Окръжен съд- Плевен като цяло няма 

забава по  въззивни граждански дела  и по граждански и търговски 

дела - първа инстанция.  

         В ОС-Плевен е устойчива тенденцията за увеличаване броя на 

решените в срок до три месеца граждански и  търговски дела първа 

инстанция .     

         Много успешно се прилага облекчения режим за установяване на 

постоянен и настоящ адрес по Наредба №14 за националанта база 

даднни”Население”.  
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    Забавата макар и в малко на брой първоинстанционни граждански и 

търговски дела се дължат на проблема с призоваването на страните, 

живеещи в малки населени места и в гр. София, в които съответните 

длъжностни лица не оформят призовките по предвидения в ГПК ред, не ги 

връщат своевременно в съда или не си планират времето на връчване на 

призовките за спазване сроковете за призоваване.  

                  Като  общ проблем за гражданските и търговските  дела-първа 

инстанция стои  призоваването на ответниците  – физически лица, които  

не могат да бъдат намерени на  посочените в исковите молби адреси, нито 

на постоянните   им адреси, в какъвто случай се налага назначаването на 

особен представител на страната по чл. 47, ал. 6 от ГПК на разноски на 

ищеца, което обстоятелство много удължава времето за размяна на книжа, 

а оттам и висящността на тези дела .      

             При въззивните дела забавата се дължи на непрецизната проверка  

по чл.262 от ГПК извършвана от  първионстанционния съд - при 

изпращане на препис от въззивната жалба се пропуска да се извърши 

размяна на книжа или се посочват погрешни срокове за отговор на 

жалбата, неправилно се изчислява д.т. или не се събира такава. Пропуските 

в първоинстанционния съд се отстраняват от въззивната инстанция, което 

забавя въззивното производство.  

              Двойната размяна на книжата , уреден в глава 32 на ГПК, 

способства за по-доброто предварително изясняване на правния спор и 

приключване на производството в рамките на едно съдебно заседание, в 

което се събират всички предварително допуснати от съда доказателства, 

но всъщото време води до известно забавяне.  

             Забава има по търговските дела и делата по несъстоятелност, 

поради затруднения достъп до счетоводната документация на дружествата 

и едноличните търговци длъжници в производството по несъстоятелност. 

Това създава проблеми при изготвяне на експертизите за действителното 

икономическо състояние на длъжниците, а така също и за работата на 

синдика, което забавя производството. Има забавяне на изпращане на 

жалбите срещу действията на съдия изпълнителите от същите, както и 

пропуски при администриране на тези жалби – събиране на д.т., размяна на 

книжа, не представяне на писмени обяснения от самия съдия изпълнител.  

     За съдебния район на  ОС - Плевен са налице  отделни случаи на 

забавяне разглеждането на делата поради пропуски в работата на 

връчителите на призовки от този район. 

           Проверката на ИВСС установи, че в много редки случаи забавянето 

разглеждането на дело се дължи на пропуск или грешка в работата на 

деловодителите на съответните граждански или търговски състави, тъй 

като тези деловодители са с дългогодишен опит в работата си.   

        В ОС-Плевен има  утвърдена практика по предварително изготвяне 

на  проекти за доклади  по делата на основание чл. 146 от ГПК, както за 
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гражданските, така и за търговските дела - първа инстанция. Това 

позволява в голям брой случаи приключване на съдебното производство в 

едно съдебно заседание в което се събират допуснатите вече с 

предварителното определение по чл. 140 от ГПК доказателства, но заедно с 

това представлява допълнително натоварване на съдиите разглеждащи 

граждански и търговски дела първа инстанция. 

      Следва да се отбележи , че за разлика от ОС - Плевен в районните 

съдилища от плевенския съдебен район, не винаги правят подробни и 

прецизни доклади по делата, особено пък предварително да се изготвят 

проекти за доклади, което в някои случаи  води до необходимост от 

изготвяне на доклад по делото едва от въззивната инстанция или до 

допълване и коригиране на изготвения от съответния районен съд доклад, 

а оттам и до предоставяне на възможност на страните по делото да 

ангажират други доказателства за посочените като спорни с доклада, 

направен от въззивната инстанция обстоятелства, което разбира се води до 

забавяне на въззивното производство пред ОС - Плевен. Тези констатации 

са посочени и в Отчетния доклад на ОС - Плевен за 2012 г. 

В отчетния доклад изрично е подчертано, че производствата по 

несъстоятелност се отличават с фактическа и правна сложност и са 

доста трудоемки, като се има предвид, че в хода на производството по 

несъстоятелност, както в никое друго производство, се налага 

изготвянето на десетки съдебни актове - в т.ч. повече от едно решение 

по едно и също дело / за откриване производство по несъстоятелност, 

впоследствие за обявяване в несъстоятелност, евентуално за спиране, а 

впоследствие и за   възобновяване на производството по 

несъстоятелност/, както и голям брой  определения. При това има 

съдебни актове, като тези по  чл.629а ,чл. 692 от ТЗ, чл. 679 от ТЗ, по чл. 

657 от ТЗ и др., които се постановяват в хода на производството по 

несъстоятелност и които изискват задълбочена преценка, но  не се 

отчитат отделно  като свършена работа от съдията -докладчик.  

           При тези производства продължават да са налице затруднения за 

изследването на действителното финансово–икономическо състояние на 

търговците поради трудности с достъпа до счетоводната им 

документация или липсата на такава. Това създава проблеми при 

изготвяне на експертизите за икономическото състояние на 

длъжниците, а така също и затормозява  работата на синдика и  забавя 

производството.  

      Напоследък са налице и проблеми, свързани с осребряване на 

имуществото от масата на несъстоятелността. Влошената 

икономическа ситуация в страната се проявява в  липсата на купувачи за 

това имущество, което пък пречи да се приключи производството по-

бързо.  
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      Не са малко случаите, които налагат постановяване на решение по 

чл. 632 , ал. 1 от ТЗ – спиране на производството по несъстоятелност 

след неговото откриване поради липса на имущество за покриване дори на 

началните разноски в това производство. В тези случаи делата остават 

висящи пред ОС - Плевен в продължение на едногодишния срок по чл. 632 

,ал. 2 от ТЗ и това безспорно влошава показателя за бързо приключване   

на  тези производства, а оттам влияе отрицателно и върху показателя за 

всички търговски дела .     

    Тези особености на делата по несъстоятелност налагат извода, че 

като специфични търговски дела, следва да бъдат предмет на  
тематична проверка на ИВСС.  

      Делата с фактическата и правна сложност, особено тези по Закона за 

отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, 

допринасят за забавата в правосъдната дейност на ОС - Плевен. 

Приключването на тези дела се забавя поради разширения предмет на 

изследване и  големия обем доказателства, които са налага да се събират, в 

т.ч. и изготвяне на многобройни експертизи. При тях възникват проблеми с 

намирането на подходящи експерти, като въпросът се усложнява и от 

отвеждането на в.л. и необходимостта от ангажиране  на експерти от друг 

съдебен район. 

           Има и забава при изпращането на жалбите срещу действията на 

съдия - изпълнителите от същите, както и пропуски при администриране 

на тези жалби – събиране на държавна такса, размяна на книжа, не 

представяне на писмени обяснения от самия съдия изпълнител. В много 

случаи жалбите срещу действия на ЧСИ се изпращат директно до ОС-

Плевен, а не се подават чрез съответния ЧСИ, което също забавя 

придвижването на тези жалби.  

        Изрично в отчетния доклад за 2012 г. е посочено, че проблем в 

работата на съда и пречка за бързото приключване на някои дела  създават 

и  отделни добре познати на всички съдии  молители, които от една страна  

отказват да ползват правна помощ и държат самостоятелно  да водят дела в 

много случаи по сложни правни казуси, а заедно с това не изпълняват 

разпорежданията на съда и оспорват всяко едно разпореждане, подават 

непрекъснато жалби и сигнали за да предизвикат проверки от по- горните 

съдилища, като злоупотребяват с правата си, целейки  забавяне на процеса, 

като проявяват изключителна изобретателност относно средствата за 

затормозяване на производството по делото. 

      Такива проблеми има при гражданските дела първа инстанция, 

където най-често се налага съдиите да  полагат значителни усилия за 

изясняване предмета на спора, за определяне на точната му правна 

квалификация, за точното определяне на надлежния ответник и за 

канализиране на процеса, тъй като молителите – физически лица не 

познават закона, а не прибягват до адвокатска помощ, подават неясни 
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ръкописно изготвени искови молби, обстоятелствата в които трудно се 

поддават на точна правна квалификация.  

  От отчетния доклад и от представените ежемесечни 

справки се установява, че средномесечното постъпление на дела на един 

съдия на база щатното разписание през 2012 г. е 9,88 дела, а 

средномесечно свършените дела от един съдия на база утвърденото щатно 

разписание през 2012 г. са 8,71 дела. 

Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 

щатното разписание през 2011 г. е 10,54 дела, а средномесечно свършените 

дела от един съдия на база утвърденото щатно разписание през 2011 г. са 

9,33 дела. 

 В ОС - Плевен се очертава тенденция за намаление на постъпилите и 

свършени дела средномесечно, което е резултат от два фактора - 

намаление броя на делата и увеличението на щата с една съдийска бройка. 

  

 

 

     ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ГРАЖДАНСКИ 
ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ.   
 
 
         1. Първоинстанционни граждански дела образувани преди 
01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012 г. : 
 
 Анализът на предоставената  за нуждите на проверката деловодна 

справка сочи, че в ОС Плевен образуваните първоинстанционни 

граждански дела  преди 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012 г. 

е само един брой .  
 При проверката на единственото първоинстанционно дело, което не 

е приключило в 3 месечен срок  и към датата на проверката е спряно по чл. 

229, ал. 1, т. 4 от ГПК, се констатира следното: 

           - гр.д.№ 410/2010г. е образувано  по искова молба с 

вх.№4289/05.05.2010 г.; разпределено е с протокол за избор на докладчик 

на 10.05.2010 г. на съдия Бетова, а впоследствие преразпределено на 

съдия Ек. Панова; делото е с правно основание по чл. 72 и чл. 74 от ЗС. С 

разпореждане от 10.05.2010 г. изписано на ръка, делото е оставено без 

движение. В едномесечен срок след изпълнение на указанията е 

постановено определението по чл. 131 от ГПК-на 17.06.2010 г.; отговор на 

исковата молба е получен на 23.07.2010 г.; с отговора на исковата молба е 

предявен и насрещен иск по чл. 92 от ЗС; насрещната искова молба е 

оставена без движение с определение от 29.07.2010 г.; определението по 

чл. 140 от ГПК е постановено на 28.10.2010 г., като е изготвен и проект за 

доклад; делото е насрочено в о.с.з. на 07.12.2010 г.; междувременно е 
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постъпила молба за конституиране на трето лице помагач, което е 

конституирано от съда с определение от 28.10.2010 г.; преди о.с.з са 

разменяни молби за уточняване задачата на вещото лице и прилагане на 

относимите към експертизата документи; в о.с.з. от 07.12.2010 г., съдът 

разглежда постъпилата молба за спиране на производството, поради 

наличие на преюдициален спор-гр.д.№ 711/07 г.  по описа на ОС - Плевен 

и гр.д.№ 713/07 г. ; определението за спиране е постановено в о.с.з на 

07.12.2010 г.; делото се администрира, като  се изискват справки за хода на  

преюдициалния спор. 

   
  От провереното и разгледано по-горе дело може да се направи 

извод, че делото е администрира своевременно, но причината за 
неприключването му в разумен срок е спиране на производството, по 
делото при  хипотезата на  чл. 229, ал. 1 ГПК. 
                 
   
           2. Първоинстанционни граждански дела образувани след 
01.01.2011г. и неприключили към 31.12.2011 г., както и 
първоинстанционни граждански дела, образувани след 01.01.2012 г. и 
неприключили до 31.12.2012 г., чието разглеждане е продължило над 
три месеца: 
             От изготвената за нуждите на проверката справка се констатира, че 

в периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г. са образувани 179 броя  граждански 

дела и 14 броя частни граждански дела.  

              Само 17 /сeдемнадесет/ броя  са делата през 2011 г., чието 

разглеждане е продължило повече от 3 /три/ месеца, считано от датата на 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК. 

             През 2012 г. са образувани 171 броя първоинстанционни 

граждански дела и 14 броя частни граждански дела.  

             Само 11 /единадесет/ броя са делата през 2012 г., чието 

разглеждане е продължило повече от 3 /три/ месеца, считано от датата на 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК. 

       При проверката на случайно избрани дела се констатира следното: 

       - гр.д.№ 353/2011 г., образувано на 05.04.2011 г., с пр. основание чл. 2, 

ал.1, т.2 ЗОДОВ, на 06.04.11 г. на случаен принцип е определен докладчик 

съдия Жанета Димитрова. С разпореждане от 06.04.11 г. ИМ е оставена 

без движение, указанието за внасяне на д.т. е изпълнено на 07.04.11 г. На 

11.04.11 г. е постановено разпореждане по чл. 131, ал.1 ГПК. На 13.05.11 е 

постъпил отговор на ИМ. На 09.06.11 г. е постановено определение по чл. 

140 ГПК, има изготвен проект на доклад, делото е насрочено за 05.07.11 г., 

когато е даден ход на делото и същото е отложено за събиране на 

доказателства за 18.10.2011 г., пренасрочено впоследствие за 04.10.2011 г., 

поради ангажимент на съдията-докладчик - участие в семинар. Проведени 

са с.з. на 04.10.11 г., на 15.11.11 г., 20.12.11 г. - отложени за събиране на 
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доказателства. В с.з. на 17.01.12 г. е даден ход на делото по същество, 

решението е обявено на 17.02.2012 г.; 

        - гр.д. № 600/2012 г., образувано на 11.07.2012 г., с пр. осн. чл. 2, ал.1, 

т.2 ЗОДОВ, на случаен принцип е определен докладчик съдия Татяна 

Бетова. Първоначално делото е било образувано в Софийски градски съд: 

гр.д.№ 8828/2011 г. Производството по настоящото дело в ОС-Плевен е 

образувано въз основа на Определение № 1317 на Софийски апелативен 

съд по ч.гр.д.№ 887/2012 г. от 18.06.2012 г., с което е отменено 

определението на СГС във връзка с подсъдността, прекратено е 

производството по образуваното пред СГС гр.д.№ 8828/2011 г. и е 

изпратено по подсъдност на ОС-Плевен. С определение № 887/13.07.2012 

г. по настоящото дело съдът е приел, че на основание чл. 118, ал.2 ГПК 

извършените от СГС процесуални действия по делото запазват силата си и 

не е необходимо да бъдат повтаряни от настоящия съд, а именно: с 

разпореждане от 07.10.11 г. съдията-докладчик е върнал ИМ и е прекратил 

производството по делото, в частта му за претендираното обезщетение за 

имуществени вреди. Разпореждането е влязло в сила на 07.11.11 г. Връчен 

е препис от ИМ на ответника и той е подал писмен отговор. С определение 

от 24.01.12 г. по чл. 140 ГПК, като е счел ИМ за редовна и допустима, 

съдът е разгледал и се е произнесъл и по доказателствените искания на 

страните. Това определение на СГС, с което е оставено без уважение 

направеното възражение за местна подсъдност на спора е обжалвано пред 

САпС, който с Определение № 1317 от 18.06.2012 г. по ч.гр.д.№ 887/2012 

г. е отменил обжалваното определение и е прекратил производството по 

гр.д.№ 8828/2011 г. на СГС, І ГО, 8 състав и е разпоредил изпращане на 

делото на ОС-Плевен по подсъдност. 

         Делото е насрочено за разглеждане за 04.09.12 г., когато е даден ход 

на делото, направен е доклад, същото е отложено за събиране на 

доказателства. Проведени са с.з. на: 06.11.12 г., 04.12.12 г. - отложени за 

събиране на доказателства. На 05.02.13 г. е даден ход на делото по 

същество, решението е обявено на 26.02.2013 г.; 

        - гр.д. № 1076/2012 г., образувано на 16.11.2012 г., с пр. осн. чл. 59, 

ал.1 от ЗЗД, на доклад на съдия Методи Здравков. С определение от 

19.11.12 г. ИМ е оставена без движение, с дадени указания за изпълнение в 

срок. На 29.11.12 г. е постъпило заявление за продължаване на срока за 

отстраняване нередовностите на ИМ, уважено от съда като срокът е 

продължен с две седмици На 17.12.12 г. е постъпила поправена искова 

молба. На 18.12.12 г. е постановено определение по чл. 389 ГПК, 

обезпечение на предявен иск, поискано в ИМ, както и е постановено 

определение по чл. 131 ГПК, съобщението за което е изпратено същия ден 

от деловодството на съда. На 15.01.2013 г. е постъпил отговор на ИМ от 

ответниците. На 24.01.13 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, 

изготвен е проект за доклад, делото е насрочено за 11.02.13 г., когато е 
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даден ход на делото и същото е отложено за събиране на доказателства. 

Проведени са с.з. на: 11.03.13 г., 22.04.13 г., 10.06.13 г. - отложени за 

събиране на доказателства. На 09.09.13 г. е даден ход по същество, към 

датата на проверката /24.09.13 г./ няма обявен съдебен акт.  

От изготвената справка е видно, че броят на 

първоинстанционните дела, чието разглеждане е продължило повече от 3 

месеца, е незначителен. Делата са образувани в деня на постъпване на 

книжата в съда или на следващия работен ден, по всяко дело е  приложен 

протокол за избор на докладчик. Първото съдебно заседание по делото е 

насрочване до един месец след постановяване на определението по  чл. 140 

ГПК, а при отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани за след  

месец, месец и половина /с изкл. на съдебната ваканция/. 

От проверените дела се констатира, че най-честата причина 

разглеждането на делата да продължи над 3 месеца е отлагането им за 

събиране на доказателства, както и насрочване на делото след 

съдебната ваканция. 
            
             
          3. Обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. 

първо ГПК за 2011 г. и 2012 г.  

 

       От изготвените справки и извършената проверка по срочните книги за 

2011 г. и 2012 г. се установи следното: 

 

        През 2011 г. има 5 броя граждански дела, решенията по които са 

обявени извън срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, от които: 4 дела са на 

съдия М. Здравков и по 1 дело на съдия Р. Спартанска и на съдия Ж. 

Димитрова. Забавата е от 2 до 20 дни, а именно: гр.д.№ 43/2011 г., иск по 

чл. 45 ЗЗД, на доклад на съдия М. Здравков, обявено за решаване на 

10.10.2011 г., съдебният акт е обявен на 28.11.2011 г.; гр.д.№ 164/2011 г., 

иск с пр. основание чл. 45 ЗЗД, във вр. чл. 52 ЗЗД, на доклад на съдия М. 

Здравков, обявено за решаване на 28.04.2011 г., съдебният акт е обявен на 

31.05.2011 г.; гр.д.№ 259/2011 г., иск по чл. 2, ал.1, т.2 ЗОДОВ, на доклад 

на съдия М. Здравков, обявено за решаване на 13.06.2011 г., съдебният акт 

е обявен на 02.08.2011 г.; гр.д.№ 311/2011 г., иск по чл. 87, ал.3 ЗЗД и чл. 

108 ЗС, на доклад на съдия М. Здравков, обявено за решаване на 13.10.2011 

г., съдебният акт е обявен на 30.11.2011 г.; гр.д.№ 392/2011 г., иск по чл. 2, 

ал.1, т.2 ЗОДОВ, на доклад на съдия Ж. Димитрова, обявено за решаване 

на 16.09.2011 г., съдебният акт е обявен на 26.10.2011 г. 

        През 2012 г. има 1 дело с обявен съдебен акт извън срока по чл. 235, 

ал.5, изр. първо ГПК: гр.д.№ 388/2011 г., иск по чл. 108 ЗС, във вр. чл. 31, 
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ал.2 ЗС, на доклад на съдия Р. Спартанска, обявено за решаване на 

24.04.2012 г., съдебният акт е обявен на 31.05.2012 г.; 

 

 Похвален е стремежът на съдиите, разглеждащи 

първоинстанционни  граждански дела, да обявяват в срок решенията 

по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК. 

 
  

          4. Бързи производства по първоинстанционни граждански дела 

за 2011 г. и 2012 г. 

 
      От изготвената справка се констатира, че през 2011 г. са разгледани 48 

бр. дела по реда на бързото производство, а през 2012 г. - 50 бр. дела. 

      При проверката на случайно избрани дела се констатира, че една 

значителна част от делата, посочени като дела, разглеждани по реда на 

бързото производство, са дела с предмет осиновяване.  

      - гр.д.№ 37/2011 г., обр. на 12.01.2011 г., на доклад на съдия Рени 

Георгиева, иск по чл. 100, ал. 2, т. 2 СК /пълно осиновяване/. Проведено е 

с.з. на 24.01.11 г., когато е даден е ход на устните състезания, решението е 

обявено на 24.01.2011 г.; 
      - гр.д.№ 150/2012 г., обр. на 27.02.2012 г., на доклад на съдия Рени 

Спартанска, иск по чл. 100, ал. 2, т. 2 СК /пълно осиновяване/. С 

разпореждане от 29.02.12 г. делото е насрочено за 13.03.12 г., когато е 

даден ход на делото, изготвен е доклад, даден е ход на устните състезания, 

решението е обявено на 13.03.2012 г.; 

      - гр.д.№ 239/2012 г., обр. на 27.03.2012 г., на доклад на съдия Жанета 

Димитрова, иск по чл. 100, ал. 2, т. 2 СК /пълно осиновяване/. С 

разпореждане от 27.03.12 г. делото е насрочено за 03.04.12 г., когато е 

даден ход на делото, изготвен е доклад, даден е ход на устните състезания, 

решението е обявено на 03.04.2012 г.; 

       - гр.д.№ 560/2012 г., обр. на 29.06.2012 г., на доклад на съдия Татяна 

Бетова, иск по чл. 100, ал. 2, т. 2 СК /пълно осиновяване/. Проведено е 

о.с.з. на 03.07.12 г., когато е даден ход на делото, изготвен е доклад, даден 

е ход на устните състезания, решението е обявено на 03.07.2012 г. 

 

       Делата, с предмет пълно осиновяване по Семейния кодекс, са 

администрирани своевременно и е спазен 14-дневния срок за разглеждане 

на молбата, на основание чл.97, ал.1 СК. 

 
         

4.  Първоинстанционни граждански дела с отменен ход по 

същество и върнати в открито съдебно заседание през 2011г. и 2012 г. 
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 От изготвените справки и проверка по срочните книги се установи, 

че през 2012 г.  и през 2011 г. има съответно само по 1 брой дело е с 

отменен ход по същество. 

  

 При анализа на Определението, с което е отменен хода по същество 

и делото е върнато в о.с.з., се установи следното: 

 - гр.д.№ 675/2010 год., образувано  на 15.07.2010 г., съдия при 

образуване Татяна Бетова, на доклад на съдия Жанета Димитрова; иск с 

пр.основание по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР; В о.с.з. от 10.05.2011 г. е даден ход 

по същество. Няколко дни след срока за произнасяне, съдът с Определение 

№ 878 от 16.06.2011 г., след като е констатирал, че ИМ е нередовна, е 

отменил хода по същество, е оставил ИМ без движение и е дал указания 

към ищеца да изясни противоречието в обстоятелствената част на същата, 

сочеща на предявен иск по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР и несъместимото с това 

искане за признаване за установено на осн. чл. 124 от ГПК на правото й на 

собственост по отношение на процесните два имота, като е определил 

едноседмичен срок за отстраняване на нередовността. В о.с.з. от 05.07.2011 

г. делото е обявено за решаване. Решение № 396 е обявено на 15.07.2011 г., 

и е влязло в закона сила на 10.04.2012 г. 

 - гр.д.№ 680/2011 год., образувано  на 27.07.2011 г., съдия при 

образуване Силвия Кръстева, на доклад на съдия Жанета Димитрова; иск 

с по ЗОДВПГ; има протокол от избор на докладчик; В о.с.з. от 03.07.2012 

г.  е даден ход по същество. В срока за произнасяне, съдът с Определение 

№ 952 от 01.08.2012 г., след като е констатирал, че не е дал възможност на 

контролиращата страна да вземе отношение по допустимостта и 

основателността на иска, е отменил  хода по същество, е  върнал делото 

във фазата на съдебното дирене, конституирал е контролираща страна като 

й е дал възможност да вземе отношение по по допустимостта и 

основателността на иска и е насрочил о.с.з. В о.с.з. от 04.09.2012 г. делото 

е обявено за решаване. Решение № 351 е обявено 19.09.2012 г. , и е влязло 

в закона сила на 17.06.2013 г. 

 
     Незначителният брой на дела с отменен ход по същество 
свидетелства за добра предварителна подготовка от страна на съдиите-
докладчици в ОС – Плевен при разглеждане на  първоинстанционните 
граждански дела . 

 
           5. Спрени първоинстанционни граждански дела за 2011 г. и за 

2012 г. 

 

 Предоставената за нуждите на проверката деловодна справка сочи, 

че в Окръжен съд  - Плевен през 2012 г. е спряно производството по 2 бр. 

дела, а през 2011г. е спряно производството по 1 бр. дело. 

 Бяха изискани и проверени делата, чиито анализ показа следното: 
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 - гр.д. № 410/2010 г., което е спирано последователно и през 2011 г. 

и през 2012 г., е описано в т. 1 „Първоинстанционни граждански дела 

образувани преди 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012 г.”  

        - гр.д.№ 993/2012 г., образувано на 22.10.2012 г., облигационен иск, 

съдия при образуване Стефан Данчев, на доклад на съдия Жанета 

Димитрова; има протоколи от избор на докладчици; ИМ е изпратена по 

подсъдност от РС-Никопол, и е входирана в ПОС на 22.10.2012 г. – делото  

е образувано на същия ден.  С Определение с № 1429 от 24.10.2012 г. ИМ е 

оставена без движение и са дадени указания за отстраняване на 

нередовностите, като е определен седмичен срок. Указанията на изпълнени 

на 05.11.2012 г., като с Определение № 2294 от 07.11.2012 г. е допуснато 

направеното уточнение. От 26.11.2012 г. има постъпила молба за спиране 

на делото поради наличие на предпоставката по чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК, 

като са представени доказателства. С Определение № 1609 от 27.11.2012 г. 

производството по делото е спряно до приключване на ДП № 4/2012 г. по 

описа на Районен прокуратура-Никопол. Справки за движението на 

наказателното дело са изисквани на 04.02.2013 г., на 04.04.2013 г., на 

09.05.2013 г. и на 12.09.2013 г., което налага извод че делото е периодично 

администрирано – на всеки два-три месеца.  

 

           Проверката на спрените първоинстанционни граждански дела през 

2010 г. и 2011 г.  установи, че същите са системно администрирани – 

периодично – на всеки два-три месеца е извършвана проверка, относно 

обстоятелството дали е отпаднало основанието за спиране, като по 

делата са прилагани съответните документи. 

          Като добра практика следва да бъдат отчетени 

обстоятелствата, че делата се образуват в деня на постъпване на ИМ, а 

постъпващите документи се администрират своевременно – до ден-два. 

         Констатира се, че разпорежданията са написани на ръка и по 

диагонал върху съответните документи, което би затруднило 

създаването на ел. досие на делото, каквато тенденция съществува. 

  

 

          6. Дела, образувани по реда на чл. 390 ГПК- обезпечения на 

бъдещи искове  през 2011 г. и 2012 г.  

 

           От изготвените за нуждите на проверката статистически данни се 

установи, че през 2011 г. са образувани 14 бр. дела по чл. 390 ГК, а през 

2012 г. - 12 бр. 
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           Проверени бяха следните дела, образувани през 2011 г.:  

 

 - ч.гр.д.№ 804/2011 г., образувано на 15.09.2011 г., по чл. 390 от 

ГПК; съдия при образуване Красимир Петракиев, на доклад на съдия 

Рени Спартанска; има протокол от избор на докладчик; молбата е 

постъпила на 14.09.2011 г. и е оставена без движение за внасяне на ДТ като 

е определен седмичен срок; указанията не са изпълнени в указания срок, 

поради което с Определение № 1382 от 07.11.2011 г. молбата е оставена 

без разглеждане, а производството по делото е прекратено. Определението 

е влязло в законна сила на 03.01.2012 г. 

  

 - ч.гр.д.№ 280/2011 г., образувано на 17.03.2011 г., по чл. 390 от 

ГПК; съдия при образуване Таня Бетова, на доклад на съдия Екатерина 

Георгиева; има протокол от избор на докладчик;  молбата е постъпила на 

17.03.2011 г. и с Определение № 474 от 17.03.2011 г. е допуснато исканото 

обезпечение, като са наложени исканите възбрана и запори, е наредено да 

се издадат обезечителните заповеди и е определен месечен срок за 

предявяване на бъдещ иск. Копие от Определението и оригинала на 

обезпечителната заповед са получени на 18.03.2011 г. Определението е 

влязло в законна сила на 22.06.2012 г., след като е потвърдено от ВтАС. 

 

 Проверени бяха следните дела, образувани през 2012 г.:  

 

 - ч.гр.д.№ 34 /2012 г., образувано на 17.01.2012 г., по чл. 390 от 

ГПК; съдия при образуване Силвия Кръстева, на доклад на съдия 

Методи Здравков; има протокол от избор на докладчик; молбата е 

постъпила на 17.01.2012 г. и с Определение № 82 от 18.01.2012 г. е 

отхвърлено като неоснователно исканото обезпечение, което е с пр. 

основание чл. 74, ал. 1 от ЗЧСИ. Определението е влязло в законна сила на 

27.01.2012 г., след като е потвърдено от ВтАС. 

  

 - ч.гр.д.№ 208 /2012 г., образувано на 16.03.2012 г., по чл. 390 от 

ГПК; съдия при образуване Силвия Кръстева, на доклад на съдия 

Жанета Димитрова; има протокол от избор на докладчик; молбата е 

постъпила на 16.03.2012 г. и с Определение № 1774 от 16.03.2012 г. е 

допуснато исканото обезпечение, като са наложени исканите възбрана и 

запори, е наредено да се издадат обезпечителните заповеди и е определен 

месечен срок за предявяване на бъдещ иск. Обезпечителните заповеди и 

копие от Определението са получени на 19.03.2012 г. От 03.04.2012 г. е 

поискано с два месеца удължаване на срока за предявяване на бъдещ иск. 

С Определение № 374 от 05.04.2012 г. е отхвърлено като неоснователно 

искането за удължаване на срока. С молба от 11.04.2012 г. съдът е 
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известен, че е предявен бъдещия иск. Определение № 1774 от 16.03.2012 г. 

е влязло в законна сила на 27.03.2012 г.. 

 

 - ч.гр.д.№ 966 /2012 г., образувано на 11.10.2012 г., по чл. 390 от 

ГПК; съдия при образуване Стефан Данчев, на доклад на Методи 

Здравков /в деня на постъпване на молбата, на съдията е бил разрешен 

платен отпуск, което обстоятелство е надлежно отразено/ и в последствие 

на съдия Татяна Бетова; има протоколи от избор на докладчици; молбата 

е постъпила на 11.10.2012 г. и с Определение от 12.10.2012 г. е допуснато 

исканото обезпечение, като е наложена исканата възбрана и е наредено да 

се издаде обезечителна заповед и е определен месечен срок за предявяване 

на бъдещ иск. Обезпечителната заповед и копие от Определението са 

получени на 19.10.2012 г. 

 

        Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК 

констатира, че са спазени правилата на местната и родова подсъдност. 

Делата са образувани в деня на постъпване на молбата или на следващия 

работен ден. Избор на докладчик е извършван или в деня на постъпване на 

молбата или на следващия работен ден /ч.гр.д.№ 804/2011 г./          

 Констатира се, че съдиите-докладчици са се произнасяли по 

молбата в деня на образуване на делото, по някои дела произнасянето е 

на следващия работен ден. 

 Постановените определения по производства по чл. 390, ал. 1 от 

ГПК във вр. с чл. 22, ал. 2 от ЗОПДИППД не се отразяват в книгата за 

з.с.з. В книгата от з.с.з. не беше открито и постановеното Определение 

№ 82 от 18.01.2012 г.  по ч.гр.д. № 34 от 2012 г. 

 По делата, по които е допуснато обезпечение, съдът е определял 

срок за предявяване на иска, не по-дълъг от един месец, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. първо ГПК.  

         

 
   ІV. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА  ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В 
УСТАНОВЕНИ СРОКОВЕ.      
 
 

Въззивни граждански дела образувани преди 01.01.2011 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г. : 

      Анализът на предоставената за нуждите на проверката деловодна 

справка сочи, че в ОС-Плевен има неприключени само 2 /два/ броя 

въззивни граждански дела, които са образувани преди  01.01.2011 г. и не са 

приключили към 31.12.2012 г.: в.гр.д.№ 1130/2010 г., на доклад на съдия 

Кунчева и в.гр.д.№991/2008 г., на доклад на съдия Янкулова. 
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             От изготвената за нуждите на проверката справка се констатира, че 

образуваните преди 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2011 г., 

въззивни граждански дела  към момента на извършване на проверката -

27.09.2013г,  са върнати на РС-Плевен или са изпратени  на по - горен съд 

за инстанционен контрол по подадена въззивна жалба. По тази причина 

забавените дела бяха проверени само по предоставена справка за 

движението на делата от електронната деловодна система 

/в.гр.д.№991/2008 г.; в.гр.д.№1130/2010 г./ . 

            Само едно от забавените дела беше в наличност и се извърши 

проверка по образуването  и движението му, от анализа на което се 

установи следното: 

      - в.гр.д.№1130/2010 г. е образувано по повод на подадена въззивна 

жалба с вх.№8221/14.06.2010 г. и своевременно е оставено без движение за 

внасяне на държавна такса; с протокол за разпределение от 25.11.2010г 

делото е разпределено на съдия Ем. Кунчева; делото е насрочено в о.с.з 

на 25.01.2011г, но липсва прецизно разпореждане по чл.267 от ГПК;по 

повод на подадена молба с вх.№729/24.01.2011г в о.с.з от 25.01.2011г е 

постановено определение за спиране на производството до приключване 

на гр.д.389/09г по описа на ОС-Плевен; с определение от 16.02.2012г 

производството по в.гр.д.1130/010г е възобновено и насрочено в о.с.з.за 

13.03.2012г;, междувременно постъпва нова  молба за спиране и с 

опрделение в о.с.з. 13.03.2012г производството отново е спряно, поради 

прилагане на гр.д.№389/2009 г. по гр.д.№13/2000 г., по описа на ОС-

Плевен. След постановяване на последното определение за спиране, по 

делото се правят своевременно справки за хода на гр.д.№13/2000 г., по 

описа на ОС-Плевен-преюдициалния спор. 

 
 Причината за неприключването на тези, макар и незначителен 

брой, въззивни дела в разумен срок е спирането  на производството, по 
някои  дела на два пъти, при наличие на хипотезите на чл. 229, ал.1 ГПК . 
          Като основни причини за по-продължителния период на 
разглеждане на изолирания брой въззивни дела през 2011г. и през 2012г. са 
лошото администриране на въззивните жалби, както и фактическа 
сложност на делата, налагаща отлагането им за събиране на 
доказателства. 
         При проверката по чл.262 от ГПК не винаги първоинстанционният 
съд изпълнява прецизно задълженията си, както и при изпращане на 
препис от въззивната жалба се пропуска да се извърши размяна на книжа 
или се посочват погрешни срокове за отговор на жалбата, неправилно се 
изчислява д.т. или не се събира такава. Пропуските в 
първоинстанционния съд се отстраняват от въззивната инстанция, 
което забавя въззивното производство. 
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          2. Въззивни граждански дела, образувани след 01.01.2011 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г., както и въззивни граждански дела, 

образувани  след 01.01.2012 г. и неприключили към 31.12.2012 г., чието 

разглеждане е продължило над три месеца. 

 

 От изготвената за нуждите на проверката справка се констатира, че 

образуваните след 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2011 г. дела, 

чието разглеждане е продължило повече от 3 месеца, са 13 /тринадесет 

броя/ броя дела, а образуваните след 01.01.2012 г. и неприключили към 

31.12.2012 г. дела, чието разглеждане е продължило повече от 3 месеца, са 

18 броя дела /осемнадесет броя/. 

          Проверката на случайно избрани дела, образувани през 2011 г. и 2012 

г. установи следното: 

 

 - в.гр.д.№ 749/2012 г., обр. на 23.08.2012 г., съдия при образуване 

Александър Григоров, на доклад на съдия Татяна Бетова. Има 

протокол от избор на докладчик. Делото е постъпило на 23.08.2012 г. от 

РС-Плевен. С Разпореждане № 1061 от 27.08.2012 г. е дадено указание да 

се подпише ИМ и да се внесе депозит за назначаване на особен 

представител на ответника, определен е седмичен срок. Указанията са 

изпълнени на 04.09.2012 г. С Определение № 1112 от 10.09.2012 г. са 

приети представените доказателства и делото е насрочено за разглеждане в 

о.с.з. за 08.11.2012 г. От 11.09.2012 г. има молба за отлагане на делото, 

която е уважена с Определение № 1376 от 15.10.2012 г. – делото е 

пренасрочено за 13.12.2012 г. В о.с.з. от 13.12.2012 г. делото е счетено за 

разяснено. Решение № 8 от 09.01.2013 г. е обявено в законоустановения 

срок; 

 - в.гр.д.№ 842/2012 г., обр. на 14.09.2012 г., съдия при образуване 

Стефан Данчев, на доклад на съдия Силвия Кръстева. Има протокол от 

избор на докладчик. Делото е постъпило на 14.09.2012 г. от РС-Плевен. С 

Определение № 1149 от 18.09.2012 г. съдът е постановил, че не следва 

служебно да се събират др. доказателства и делото е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. за 17.10.2012 г. От 05.10.2012 г. има молба за 

разглеждане на делото в отсъствие на адвоката. Поради нередовно 

призоваване са отложени проведените о.с.з. на 17.10.2012 г. и на 

14.11.2012 г.  В о.с.з. от 12.12.2012 г. делото е счетено за разяснено. 

Решение № 13 от 11.01.2013 г. е обявено в законоустановения срок; 

         - в.гр.д.№ 969/2011 г., обр. на 15.11.2011 г., съдия при образуване 

Силвия Кръстева, на доклад на съдия Цветелина Янкулова. Делото е 

постъпило на 15.11.2011 г. от РС-Плевен. С Определение № 1411 от 

16.11.2011 г. съдът е приел въззивната жалба за процесуално допустима и 

делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. за 13.12.2011 г. С Определение 

№ 254 от 01.03.2012 г. въззивния жалбоподател е освободен от заплащане 
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на разноски в р-р на 200 лв., е предоставил правна помощ на 

жалбоподателя и е насрочил производство за поправка на протокол в о.с.з. 

с призоваване на страните. От 13.03.2012 г. има писмо от АК-Плевен за 

определяне на адвокат за осъществяване на пр.помощ. С Определение № 

302 от 13.03.2012 г. е назначен повереник на в. жалбоподател. От 

23.04.2012 г. има подадена въззивна частна жалба, която е върната с 

Разпореждане № 940 от 23.05.2012 г. Отложени са проведените о.с.з. на 

13.12.2011 г., на 24.01.2012 г., на 28.02.2012 г., на 27.03.2012 г. и на 

24.04.2012 г.  В о.с.з. от 29.05.2012 г. делото е счетено за разяснено. 

Решение № 262 от 27.06.2012 г. е обявено в законоустановения срок. 

 

 

Причините за несвършване на делата в тримесечен срок са 

следните: отлагане на съдебни заседания по молба на страните, 

необходимост от предоставяне на правна помощ и насрочени о.с.з. за 

поправка на протоколи от проведени такива. 

Констатира се, че делата се образуват в деня на постъпването им 

от съответния районен съд, съдът своевременно /в рамките на няколко 

дни от постъпването/ е извършвал проверка на допустимостта на 

въззивната жалба, произнасял се е по допускане на посочените от 

страните нови доказателства и е насрочвал делото за разглеждане в 

о.с.з. в срок до един месец. При отлагане съдебните заседания също са 

насрочвани в едномесечен срок.    

      

 

            3. Обявени съдебни актове по въззивни граждански дела, извън 

срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. 

            От изготвените и предоставени за целите на проверката справки  и 

след извършена проверка по срочните книги за 2011 г. и 2012 г. се 

установи следното: 

             През 2011 г. по 30 броя дела решенията са обявени извън срока по 

чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, като просрочието е в рамките на 2-23 

календарни дни: съдия Ж. Димитрова -11 бр. дела; съдия М. Здравков - 16 

бр. дела; съдия Р. Спартанска -1 дело; съдия В. Сахатчиева - 1 дело;  

 През 2012 г. по 7 броя дела решенията са обявени извън срока по 

чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, като просрочието е в рамките на 2-5 

календарни дни: съдия С. Кръстева - 1 дело; съдия В. Сахатчиева - 3 бр. 

дела; съдия Ж. Димитрова - 2 бр. дела; съдия Р. Спартанска - 1 бр. дело. 

 

       От анализа на данните е видно, че през 2012 г. съдиите, разглеждащи 

въззивни граждански дела, са проявили стремеж да спазват срока за 

обявяване на съдебните решения по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК. 
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          4. Въззивни граждански  дела с отменен ход по същество.  

                

          През 2011 год. 4 броя  въззивни граждански дела са  с отменен 

ход по същество, а през 2012 год. – 15 броя. 

          Проверката на случайно избрани дела, образувани през 2011 г. и 2012 

г. установи следното: 

          - в.гр.д. № 331/2011 г., обр. на 29.03.2011 г., съдия при образуване 

Татяна Бетова, на доклад на съдия Емилия Кунчева. В о.с.з. от 

31.05.2011 г. е даден ход по същество, но в срока за произнасяне съдът е 

констатирал, че има постъпила молба от въззивниците за отлагане на 

делото поради обективна невъзможност да присъстват в проведеното о.с.з, 

която е докладвана на съда след приключване на съдебното дирене. По 

съображения, че молбата е депозирана своевременно и че следва да бъде 

дадена възможност на въззивниците да участват в съдебното дирене, с 

Определение № 901 от 22.06.2011 г. е отменил хода по същество, е 

възобновил съдебното дирене и е насрочил о.с.з. в подходящ срок, с оглед 

на тежкото заболяване на въззивницата; 

          - в.гр.д. № 352/2011 г., обр. на 05.04.2011 г., съдия при образуване 

Татяна Бетова, а след това на доклад на съдия Рени Георгиева. В о.с.з. 

от 10.05.2011 г. е даден ход по същество, но в срока за произнасяне съдът е 

констатирал, че ИМ е нередовна и с Определение № 836 от 09.06.2011 г. е 

отменил хода по същество, е дал възможност на ищеца в седмодневен срок 

с писмена молба да отстрани нередовностите, с препис за ответника, като 

уточни и обстоятелствата на които се основава иска и в какво се състои 

същия; 

         - в.гр.д. № 607/2011 г., обр. на 04.07.2011 г., съдия при образуване 

Силвия Кръстева, на доклад на съдия Жанета Димитрова. В о.с.з. от 

27.10.2011 г. е даден ход по същество, но в срока за произнасяне съдът е 

констатирал, че ИМ е нередовна и с Определение № 1454 от 25.11.2011 г. е 

отменил хода по същество, е дал указания за отстраняването им чрез 

изясняване на противоречието между обстоятелствената част на същата и 

несъвместимото искане и е възобновил съдебното дирене; 

           - в.гр.д. № 941/2011 г., обр. на 03.11.2011 г., съдия при образуване 

Силвия Кръстева, на доклад на съдия Цветелина Янкулова. В о.с.з. от 

13.12.2011 г. е даден ход по същество, но в срока за произнасяне съдът е 

констатирал, че не са събрани относимите доказателства и с Определение 

№ 1570 от 21.12.2011 г. е отменил хода по същество, е дал указания 

събиране на относимите доказателства, е върнал делото за разглеждане в 

о.с.з. и е насрочил о.с.з. за 24.01.2012 г.; 

          - в.гр.д. № 177/2012 г., обр. на 07.03.2012 г., съдия при образуване 

Силвия Кръстева, на доклад на съдия Татяна Бетова. В о.с.з. от 

26.04.2012 г. е даден ход по същество, но в срока за произнасяне съдът е 
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констатирал, че не са събрани относимите доказателства и с Определение 

№ 536 от 09.05.2012 г. е отменил хода по същество, назначил е ССЕ, е 

върнал делото за разглеждане в о.с.з. и е насрочил о.с.з. 05.07.2012 г.; 

 - в.гр.д.№1079/2011 г., обр. на 16.12.2011 г., съдия при 

образуване Силвия Кръстева, на доклад на съдия Екатерина 

Георгиева. В о.с.з. от 26.01.2012 г. е даден ход по същество, но в срока за 

произнасяне съдът е констатирал, че не е конституирана една от 

въззиваемите страни и с Определение № 195 от 16.02.2012 г. е отменил 

хода по същество, е конституирал въззиваемата страна, като й е дал 

възможност да вземе становище по предявения иск и по проведените проц. 

действия до момента, е върнал делото за разглеждане в о.с.з. и е насрочил 

о.с.з. за 22.03.2011 г.; 

 - в.гр.д.№1080/2011 г., обр. на 16.12.2011 г., съдия при 

образуване Силвия Кръстева, на доклад на съдия Жанета Димитрова. 

В о.с.з. от 12.01.2012 г. е даден ход по същество, но в срока за произнасяне 

съдът е констатирал, че не е конституиран ответника по предявените 

искове с пр. осн. чл. 108 от ЗС и с Определение № 159 от 07.02.2012 г. е 

отменил хода по същество, е конституирал като страна ответника по 

предявените искове с пр.осн. чл. 108 от ЗС, като е дал указания на страните 

относно разпределението на доказателствената тежест, е върнал делото за 

разглеждане в о.с.з. и е насрочил о.с.з. за 22.03.2012 г. 

 
Незначителният брой на дела с отменен ход по същество 

свидетелства за добра предварителна подготовка от страна на съдиите-
докладчици в ОС - Плевен при разглеждане на  първоинстанционните 
граждански дела . 
 

 От проверените по-горе дела се налага извода, че основна причина 

за отмяна на хода по същество е по инициатива на съда, поради 

допуснати процесуални нарушения и несвоевременно събиране на 

относимите доказателства, което по конкретните случай свидетелства 

за недобра предварителна подготовка и проучване на делото от 

съответния съдия- докладчик.  

 

 

            5. Спрени въззивни граждански дела 

                     

 От изготвената справка за нуждите на проверката, спрените 

въззивни производства през 2011 год. и 2012 г. са съответно 1 и 5 броя. 

   
 - в.гр.д. № 1130/2010 г., което е спирано последователно и през 
2011 г. и през 2012 г., е описано в т. 1 „Въззивни граждански дела 
образувани преди 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012 г.”  
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             - в.гр.д.№ 309/2012 г., образувано на 20.04.2012 г., съдия при 

образуване Силвия Кръстева, на доклад на съдия Цветелина 

Янкулова; има протокол от избор на докладчик; Делото е изпратено от РС 

- Плевен, с вх. от 19.04.2012 г.; С Определение № 430  от 21.04.2012 г. 

съдът се е произнесъл по допустимостта на въззивната жалба и е насрочено 

о.с.з. за 29.05.2012 г. Поради нередовно призоваване на страна е отложено 

о.с.з. от 29.05.2012 г. В о.с.з. от 26.06.2012 г. на осн. чл. 229, ал. 1 ,т. 4 от 

ГПК, производството по делото е спряно до приключване на 

преюдициалния спор по в.т.д. № 309/2012 г., по описа на ВтАС. Справки за 

движението на преюдициалния спор са изисквани на 02.08.2012 г., на 

28.09.2012 г., на 30.10.2012 г. и на 05.12.2012 г. - делото е администрирано 

своевременно, относно движението на преюдициалния спор; 

 - в.гр.д.№ 704/2012 г., образувано на 13.08.2012 г., съдия при 

образуване Александър Григоров, на доклад на съдия Рени Георгиева; 

има протокол от избор на докладчик; Делото е изпратено от РС – Кнежа, с 

вх. от 13.08.2012 г.; С Определение № 1034  от 20.08.2012 г. съдът се е 

произнесъл по допустимостта на въззивната жалба и е насрочено о.с.з. за 

09.10.2012 г., когато делото е обявено за решаване. В срока за произнасяне, 

с Определение № 1524 от 09.11.2012 г. за събиране на доказателства е 

отменен хода по същество и делото е върнато в о.с.з. В з.с.з. от 07.12.2012 

г., от 31.01.2013 г., от 14.02.2013 г., от 02.04.2013 г. и от 25.04.2013 г. е 

наредил размяна на книжа между страните, се е произнасял по 

доказателствата  и уважил молба за удължаване на срока за представяне на 

доказателства. С Определение № 755 от 21.5.2013 г. в з.с.з., на осн. чл. 229, 

ал. 1 ,т. 4 от ГПК, производството по делото е спряно до приключване на 

преюдициалния спор по адм.д. № 442/2012 г. по описа на АС-Плевен. 

Справки за движението на преюдициалния спор са изисквани на 31.05.2013 

г., на 04.07.2013 г., на 01.08.2013 г. и на 12.09.2013 г. – делото е 

периодично администрирано относно движението на преюдициалния спор. 

 

           Проверката на спрените въззивни граждански дела през 2011 г. и 

2012 г.  установи, че същите са системно администрирани – периодично – 

на всеки два-три месеца е извършвана проверка, относно 

обстоятелството дали е отпаднало основанието за спиране, като по 

делата са прилагани съответните документи. 

          Като добра практика следва да бъдат отчетени 

обстоятелствата, че делата се образуват в деня на постъпване на 

въззивната жалба от съответния първоинстанционен съд, а 

постъпващите документи се администрират своевременно – до няколко 

дни. 

          Констатира се,, че разпорежданията са написани на ръка и по 

диагонал върху съответните документи, което би затруднило 

създаването на ел. досие на делото, каквато тенденция съществува. 
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          6. Бързи производства по въззивни граждански дела за 2011 г. и 

2012 г. 

         От изготвените и предоставени за целите на проверката справки се 

установи следното: 

         През 2011 г. са разгледани 78 броя въззивни граждански дела по реда 

на бързото производство, а през 2012 г. - 96 бр. дела. 

         При проверката на случайно избрани дела се установи следното:    

 - в.гр.д. № 64/2011 г., образувано на 19.01.2011 г., на доклад на 

съдия Методи Здравков, иск по чл. 144 СК. Проведено е о.с.з. на 10.02.11 

г., когато устните състезания са приключени, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 25.02.11 г., решението е обявено на 23.02.2011 г.; 

 - в.гр.д. № 106/2012 г., образувано на 09.02.2012 г., на доклад на 

съдия Цветелина Янкулова, с предмет чл. 28, ал.1, във вр. чл. 26 ЗЗДет. 

Проведено е с.з. на 28.02.12 г., когато е даден ход на делото, същото е 

отложено за събиране на доказателства. На 27.03.2012 г. устните 

състезания са приключени и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение 

в законоустановения срок, решението е  обявено на 05.04.2012 г.; 

 - в.гр.д. № 1131/2012 г., образувано на 03.12.2012 г., на доклад на 

съдия Екатерина Панова, иск за издръжка. С разпореждане от 04.12.12 г. 

делото е насрочено за 13.12.12 г., когато устните състезания са 

приключени и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 27.12.2012 

г., решението е обявено на 14.12.2012 г.; 

 - в.гр.д. № 1177/2012 г., образувано на 13.12.2012 г., на доклад на 

съдия Методи Здравков, иск за издръжка. С определение от 17.12.12 г. 

ИМ е оставена без движение, с дадени указания до ищцата за изпълнение в 

срок, делото е насрочено за 10.01.2013 г., когато е даден ход на делото, 

устните състезания са приключени и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение в двуседмичен срок, решението е  от 11.01.2013 г.; 

 

 

Проверката на делата, разгледани през 2011 г. и 2012 г.  по реда на 

бързото производство установи, че същите са администрирани 

своевременно, като са спазени кратките процесуални срокове по реда на 

Глава двадесет и пета ГПК „Бързо производство”. Спазен е стриктно 

срока по чл. 316 ГПК.  
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   V. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ ТЪРГОВСКИ 
ДЕЛА В УСТАНОВЕНИ СРОКОВЕ през 2011 г. и 2012 г.   
 
               1. Първоинстанционни търговски дела образувани преди 
01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012г. : 
 
                Анализът на предоставената  за нуждите на проверката деловодна 

справка сочи, че в ОС - Плевен през 2011 г. и 2012 г. са били на 

производство 4 броя  първоинстанционни търговски дела, които са 

образувани преди  01.01.2011 г. и не са приключили към 31.12.2012 г- 

т.д.160/010г; т.д.43/010г; т.д.98/010г.;242/010г.  

           Всички останали търговски дела , образувани пред ОС-Плевен за 

2011г и 2012г и преди този период са дела по несъстоятелност, които 

трябва да бъдат предмет на една бъдеща тематична проверка.      

 

 В хода на проверката на първоинстанционните търговски дела 

образувани преди 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012г., се 

установи, че са останели не приключени само 2 броя дела: 

- т.д.№160/2010г е образувано на 19.09.2010 г., с правно основание 

по чл.517 ал.4 от ГПК; с определение на основание чл.637 от ТЗ 

производството по делото е спряно;  

- т.д.№43/2010г е образувано на 22.02.2010г с правно основание по 

чл.537 от ГПК; с определение  по чл.229 ал.1 т.1 ГПК производството по 

това дело е спряно.  

Спрените два броя търговски дела  своевременно се администрират 

като се следи движението и на делото по преюдициалния спор. 

- т.д.№242/2010 г. е образувано на 28.12.2010 г., с правно основание 

по чл.124 от ГПК. Има постановено решение №83/16.04.2013 г. Като 

причина за забавено приключване  на тези дела следва да се посочи 

фактическата и правна сложност и най-вече непрецизното водене на 

делото и неспазване на  изискванията за двойната размяна на книжата. 

- т.д.№98/2010 г. е образувано на 03.04.2010 г., на доклад на съдия 

Силвия Кръстева, с правно основание по чл.124 от ГПК. Има 

постановено решение №118/13.06.2013г.          

По това дело първоначално е постановено определение по чл.131 от 

ГПК, а после делото е оставяно на няколко пъти без движение, а след това 

е продължила размяна на книжа по реда на чл.367 и сл. от ГПК. 

В разпорежданията на съдията не се сочи правното основание и не 

може да се установи процесуалния ред по който се разменят книжата.  

 

         По търговските дела проверката установи, че все още и при 

забавените дела в ОС-Плевен липсва прецизност при изготвянето на 

съдебните актове от закритите съдебни заседания - разпореждания и 
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определения по чл.367, чл.372, чл.373 от ГПК, както и по  чл. 129, ал. 2 от 

ГПК,  чл.229, чл. 29 ал. 3 вр. чл. 47, ал. 6 от ГПК и др. Разпорежданията 

от закритите съдебни заседания / з.с.з./ се изписват на ръка върху 

съответния входящ документ.        

          Като търговски дела се разглеждат и делата образувани по жалби 

срещу откази на длъжностното лице по регистрация при Търговския 

регистър по реда на чл.25 ал.2 ЗТР.   

Предоставената за нуждите на проверката деловодна справка сочи, че през 

2011 г. са образувани 45 броя дела , а през 2012 г.  в Окръжен съд - Плевен 

по жалби срещу откази на длъжностното лице по регистрация при 

Търговския регистър по реда на чл.25 ал.2 ЗТР  са образувани  65 броя 

дела. 

 

              Съдиите от ОС-Плевен бързо и  своевременно са се произнасяли 

по жалбите против отказите на длъжностните лица по регистрацията. 

По незначителен брой дела решенията са обжалвани пред Апелативен съд 

В.Търново. След обжалването по-голямата част от решенията са 

оставяни в сила от апелативния съд. 

 

 
         2. Образувани търговски дела през 2011 г. и несвършени към 

31.12.2011 г., както и образувани през 2012 г. и несвършени към 

31.12.2012 г., чието разглеждане е продължило над три месеца. 

     При проверката на произволно избрани дела се установи следното: 

      - т.д. № 1/2011  г., обр. на 03.01.2011 г., иск по чл. 108 ЗС, на доклад на 

съдия Светла Димитрова. С разпореждане №17 от 11.01.11 г. ИМ е 

оставена без движение, с дадени указания, чийто срок за изпълнение е 

удължен, по разпореждане на съда до 15.02.11 г.  Разпореждане по чл. 367, 

ал.1 ГПК /изписано на ръка върху молбата на ищеца/ е постановено на  

15.02.11 г., отговор на ИМ е постъпил на 08.03.11 г. На 09.03.11 г е 

постановено разпореждане по чл. 372 ГПК, съобщението за което е 

връчено на ищеца на 11.03.11 г. Няма постъпила допълнителна искова 

молба. На 04.04.11 г. е постановено определение по чл. 374 ГПК, има 

изготвен проект за доклад, делото е насрочено за разглеждане на 

18.04.2011 г., когато е даден ход и делото е отложено за събиране на 

доказателства. Проведени са с.з. на: 06.06.11 г. - отложено за събиране на 

доказателства и на 06.07.11 г. - даден е ход на устните състезания. 

Решението е обявено на 28.07.2011 г.;   

      - т.д. № 123/2011  г., обр. на 07.06.2011 г., иск с пр. основание чл. 517, 

ал.4 ГПК, на доклад на съдия Светла Димитрова. Във връзка с направено 

искане по чл. 389 ГПК, съдът с разпореждане от 08.06.2011 г. е изискал 

представяне на относими към искането доказателства в 3-дневен срок, с 

разпореждане от 09.06.11 г. срокът е удължен с една седмица. На 
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15.06.2011 г. е постановено определение по чл. 389 ГПК. На същата дата е 

постановено разпореждане, с което съдът е  разпоредил след получаване от 

ищеца на издадената в негова полза обезпечителна заповед, да се извърши 

размяна на книжата по чл. 367 ГПК. С Определение № 422 от 08.07.2011 г. 

е отменено частично, на осн. чл. 402 ГПК допуснатото обезпечение на 

предявен иск и е обезсилена в съответната й част издадената 

обезпечителна заповед. На 11.07.11 г. е постъпил писмен отговор от 

ответника и на същата дата е постановено разпореждане по чл. 372, ал.1 

ГПК. На 19.07.11 г. е постъпила допълнителна искова молба, препис от 

която е връчена на ответника за допълнителен отговор в двуседмичен срок. 

На 08.08.11 г. е постъпил отговор на допълнителната искова молба. Видно 

от протокол за избор на докладчик на 07.09.11 г. по делото е определен нов 

докладчик съдия Сахатчиева, тъй като съдия Димитрова е в 

продължителен отпуск за повече от един месец. От протокол за избор на 

докладчик от 28.09.11 г. е определен нов докладчик съдия Кръстева, 

поради това, че съдия Сахатчиева и съдия Димитрова са в отпуск по 

болест. С Определение № 576/10.10.2011 г., на основание чл. 119, ал.3 и чл. 

108, ал.1 ГПК, съдът е прекратил производството по настоящото дело и го 

е изпратил по подсъдност на Софийски градски съд. Същото е обжалвано и 

с Определение № 170 от 15.12.2011 г. по ч.т.д.№ 303/2011 г., по описа на 

Апелативен съд - Велико Търново е отменено, а делото върнато на ОС-

Плевен за продължаване на съдопроизводствените действия. На 09.01.2012 

г. е постановено определение по чл. 374 ГПК, има изготвен проект за 

доклад, делото е насрочено за 01.02.12 г., когато е приключило съдебното 

дирене, решението е обявено на 29.02.2012 г.; 

      - т.д. № 114/2012  г., обр. на 16.05.2012 г., с пр. основание чл. 422 ГПК, 

във вр. с чл. 535 и сл. ТЗ, на доклад на съдия Силвия Кръстева. С 

разпореждане от 17.05.12 г. ИМ е оставена без движение, с дадени 

указания, изпълнени с молба от 11.06.12 г. На 12.06.12 г. е постановено 

разпореждане по чл. 367, ал.1 ГПК /същото е изписано по диагонал на ръка 

върху ИМ/. На 27.06.12 г. е постъпил отговор на ИМ, на 28.06.12 г. е 

постановено разпореждане по чл. 372, ал.1 ГПК. На 18.07.12 г. е постъпила 

допълнителна ИМ, на 19.07.12 г. е постановено разпореждане по чл. 373 

ГПК. На 08.08.12 г. е постъпил отговор на допълнителната ИМ. На 

05.10.2012 г. /за периода 30.07.12 г. - 14.09.12 г. съдия Кръстева е в 

годишен отпуск/ е постановено Определение по чл. 374 ГПК, изготвен е 

проект на доклад, делото е насрочено за 07.11.12 г., когато е даден ход на 

делото и същото е отложено за доказателства. Проведени са с.з. на: 

05.12.12 г. - отложено, поради направено изменение на иска и неявяване на 

ответната страна; на 09.01.2013 г. - даден ход по същество, решението е от  

08.02.2013 г. 

       - т.д. № 146/2012  г., обр. на 12.07.2012 г., с пр. основание чл. 265 ЗЗД, 

във вр. чл. 79 ЗЗД, на доклад на съдия Стефан Данчев. ИМ е оставяна без 
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движение с определение от 27.07.12 г., впоследствие на два пъти, по молба 

на ищцовата страна съдът е продължавал срока за изпълнение на дадените 

указания. На 29.10.12 г. е депозирана консолидирана ИМ, оставена без 

движение с определение от 14.11.12 г. На 03.12.12 г. е постъпил отговор на 

консолидираната ИМ от ответника, а на 10.12.12 г. е постъпила молба от 

ищеца по изпълнение на указанията на съда за отстраняване нередовност 

на консолидираната ИМ, върху която ръкописно е написано разпореждане 

от 09.01.13 г. препис от молбата, заедно с приложенията към нея да се 

връчи на ответника за писмен отговор в двуседмичен срок. С разпореждане 

от 16.01.13 г. е указано препис от писмения отговор да се връчи на ищеца 

за евентуална допълнителна ИМ в двуседмичен срок. На 20.02.13 г. е 

постъпила допълнителна ИМ от ищеца, на 20.02.13 г. съдът е разпоредил 

препис от допълнителната ИМ да се връчи на ответника за допълнителен 

отговор в 2-седмичен срок. На 12.03.13 г. е постъпило възражение от 

ответника, препис от което е връчено на ищеца за сведение и становище, 

по разпореждане на съда от 02.04.13 г. На 02.04.13 г. е постановено 

определение по чл. 374 ГПК с подробен проект за доклад, делото е 

насрочено за 13.05.13 г., когато е даден ход на делото и същото е отложено 

за събиране на доказателства. Проведени са с.з. на 08.07.2013 г. и на 

23.09.13 г., отложени за събиране на доказателства. Към момента на 

проверката /27.09.13 г./ делото е висящо, насрочено за 28.10.13 г., 15.00 

часа.   

 
 Причините за неприключване на търговските дела в тримесечен 

срок са: двойната размяна на книжа, изискваща технологично време за 

осъществяването й; отлагането на делата за събиране на 

доказателства; насрочване на съдебно заседание след съдебната 

ваканция; 

 

  

           3. Обявени съдебни актове по търговски дела извън срока по чл. 

235, ал. 5, изр. първо ГПК през 2011 г. и през 2012 г. 

  

  

 От изготвените и предоставени справки се установи, че през 2011 

г. и 2012 г. НЯМА обявени съдебни актове, извън срока по чл. 235, ал.5, 

изр. първо  ГПК.  

 

 

        4. Търговските дела с отменен ход по същество и върнати в 

съдебно заседание през 2011 год.  и 2012 г.  - НЯМА 
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 5. Образувани частни-търговски дела по чл. 390 ГПК-

обезпечения на бъдещ иск.   

 От изготвената и предоставена за нуждите на проверката справка със 

статистически данни се констатира следното: 

 През 2011 г. са образувани и разгледани, по реда на чл. 390 ГПК, 49 

/четиредесет и девет/ броя частни търговски дела. 

 През 2012 г. са образувани и разгледани, по реда на чл. 390 ГПК, 38 / 

тридесет и осем/ броя частни търговски дела. 

 

        Проверката на случайно избрани дела установи следното: 

         - ч.т.д.№ 93/2011 г., обр. на 28.04.2011 год., от която дата е молбата;  

пр-во по чл. 390 от ГПК; при образуване съдия Силвия Кръстева, а в 

последствие и след последователни отводи на доклад на съдия Жанета 

Димитрова; има протокол от избор на докладчик. С Определения са се 

отвели последователно съдиите: Весела Сахатчиева, Силвия Кръстева, 

Светла Димитрова, Стефан Данчев, Рени Георгиева, Екатерина Панова, 

Цветелина Янкулова, Рени Спартанска, Методи Здравков, Татяна Бетова и 

Емилия Кунчева. С Определение № 337 от 02.06.2011 г., обявено в книгата 

за з.з. на осн. чл. 126, ал. 1 от ГПК съдът е прекратил производството по 

делото поради наличие на висящ спор между същите страни, на същото 

основание и със същото искане по ч.гр.д. № 500/2011 г., по описа на ПлОС; 

 - ч.т.д.№ 61/2011 г., обр. на 16.03.2011 год., от която дата е молбата;  

пр-во по чл. 390 от ГПК; при образуване съдия Силвия Кръстева на 

доклад на съдия Силвия Кръстева; има протокол от избор на докладчик. 

С Определение № 176 от 16.03.2011 г., обявено в книгата за з.з., съдът е 

допуснал обезпечение на бъдещ иск, определен е едномесечен срок за 

предявяване на иска и е наредил да се издаде обезпечителна заповед. 

Молителят е получил обезпечителната заповед на 17.03.2011 г. С 

Определение № 582 от 11.10.2011 г., по причина че не са представени 

доказателства, че бъдещия иск е предявен, е отменено Определение № 176 

от 16.03.2011 г.; 

 - ч.т.д.№ 25/2011 г., обр. на 02.02.2011 год., от която дата е молбата;  

пр-во по чл. 390 от ГПК; при образуване съдия Силвия Кръстева, на 

доклад на съдия Весела Сахатчиева; има протокол от избор на 

докладчик. С Определение № 88 от 03.02.2011 г., обявено в книгата за з.з. и 

потвърдено от ВтАС, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск, 

определен е едномесечен срок за предявяване на иска и е наредил да се 

издаде обезпечителна заповед. Молителят е получил обезпечителната 

заповед на 08.02.2011 г. С молба от 18.03.2011 г. са представени 

доказателства, че бъдещия иск е предявен; 

 - ч.т.д.№ 3/2011 г., обр. на 06.01.2011 год., от която дата е молбата; 

пр-во по чл. 390 от ГПК; при образуване съдия Силвия Кръстева на 

доклад на съдия Стефан Данчев; има протокол от избор на докладчик. С 
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Определение № 8 от 06.01.2011 г., обявено в книгата за з.з., съдът е 

допуснал обезпечение на бъдещ иск, определен е едномесечен срок за 

предявяване на иска и е наредил да се издаде обезпечителна заповед. 

Молителят е получил обезпечителната заповед на 07.01.2011 г. С 

Определение № 126 от 22.02.2011 г.,  потвърдено от ВтАС, по причина че 

не са представени доказателства, че бъдещия иск е предявен, е отменено 

Определение № 8 от 06.01.2011 г.; 

 - ч.т.д.№ 263/2011 г., обр. на 23.11.2012 год., от която дата е 

молбата; пр-во по чл. 390 от ГПК; при образуване съдия Стефан Данчев, 

на доклад на съдия Светла Димитрова; има протокол от избор на 

докладчик. С Определение № 802 от 27.11.2012 г., обявено в книгата за з.з., 

съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск, на осн. чл. 180 и чл. 181 от 

ЗЗД, е определил р-р на паричната гаранция, вносима в седмичен срок, е 

определил е едномесечен срок за предявяване на иска и е наредил да се 

издаде обезпечителна заповед. От 28.11.2012 г. има представен документ 

за внесена парична гаранция, след което е издадена обезпечителна заповед, 

която молителят е получил на 28.11.2012 г. С молба от 27.12.2012 г. са 

представени доказателства, че бъдещия иск е предявен. По молба от 

08.02.2013 г. и след представено извънсъдебно споразумение, с 

Определение № 264 от 26.03.2013 г., което определение е получено на 

28.03.2013 г.;  

 - ч.т.д.№ 4/2012 г., обр. на 10.01.2012 год., от която дата е молбата; 

пр-во по чл. 390 от ГПК; при образуване съдия Силвия Кръстева, на 

доклад на съдия Стефан Данчев; има протокол от избор на докладчик. С 

Определение № 17 от 11.01.2012 г., обявено в книгата за з.з., съдът е 

допуснал обезпечение на бъдещ иск, определен е едномесечен срок за 

предявяване на иска и е наредил да се издаде обезпечителна заповед. С 

молба от 13.02.2012 г. са представени доказателства, че бъдещия иск е 

предявен; 

 - ч.т.д.№ 24/2012 г., обр. на 21.01.2012 год., от която дата е молбата; 

пр-во по чл. 390 от ГПК; при образуване съдия Силвия Кръстева на 

доклад на съдия Силвия Кръстева; има протокол от избор на докладчик. 

С Разпореждания № 72 от 21.01.2012 г. и № 95 от 25.01.2012 г. е наредено 

да бъдат издадени исканите съдебни удостоверения. С молба от 30.01.2012 

г. са представени относимите доказателства. С Определение № 77 от 

30.01.2012 г., обявено в книгата за з.з., съдът е допуснал обезпечение на 

бъдещ иск, определен е двуседмичен срок за предявяване на иска и е 

наредил да се издаде обезпечителна заповед. Молителят е получил 

обезпечителната заповед на 31.01.2012 г. С молба от 13.02.2012 г. са 

представени доказателства, че бъдещия иск е предявен. По молба от 

08.03.2013 г. поради цялостно отхвърляне на предявените искове, с 

Определение № 281 от 01.04.2013 г. и на осн. чл. 402, ал. 2 от ГПК е 
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отменено Определение № 77 от 30.01.2011 г., с което е допуснато 

обезпечението; 

        - ч.т.д.№ 55/2012 г., обр. на 20.02.2012 год., от която дата е молбата; 

пр-во по чл. 390 от ГПК; при образуване съдия Силвия Кръстева, а в 

последствие на доклад на съдия Весела Сахатчиева; има протокол от 

избор на докладчик. С Определение № 139 от 21.02.2012 г., обявено в 

книгата за з.з., съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск, определен е 

месечен срок за предявяване на иска и е наредил да се издаде 

обезпечителна заповед. Молителят е получил обезпечителната заповед на 

28.02.2012 г. С Определение № 245 от 03.04.2013 г. е отменено 

Определение № 139 от 21.02.2012 г., с което е допуснато обезпечението и е 

обезсилена издадената обезпечителна заповед. 

 

 Проверката констатира, че когато няма депозирани искания за 

издаване на съдебни удостоверения или основания за отвод на състава на 

съда,  произнасянето по молбата за допускане на обезпечение на бъдещ 

иск е в повечето случай в деня на образуване на делото или на следващия 

работен ден.  Спазена е местната и родова подсъдност. При уважаване 

на молбата съдът е определял срок за предявяване на иска не по-дълъг от 

един месец, следил е стриктно дали е предявен бъдещия иск и 

своевременно е отменял допуснатите обезпечения при наличие на 

законовите предпоставки. 

                   

 

         6. Спрени търговски дела през 2011 г. и 2012 г. 

   

       Предоставената за нуждите на проверката деловодна справка 

сочи, че през 2011 г. и  през 2012 г в Окръжен съд – гр. Плевен са 

спрени производствата по 1 бр. дело, както следва – т.д. № 11/2011 г. и 

т.д. № 272/2012 г., при чиято проверка се установи следното: 

 

       При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 

 

 - т.д. № 272/2011 г., образувано на 08.12.2011 г.; иск по чл. 694 от ТЗ; 

при образуване съдия Силвия Кръстева на доклад на съдия Стефан 

Данчев; има протокол от избор на докладчик; ИМ е постъпила на 

08.12.2011 г.; С Разпореждане № 1547от 12.12.2011 г. и № 1563 от 

13.12.2011 г. е наредено да се изпратят преписи от ИМ и от уточнението на 

ответниците. Съобщенията са получени на 13.12.2011 г. и на 15.12.2011 г. 

Има писм. отговор от 28.12.2011 г. С Разпореждане № 1642 от 28.12.2011 г. 

е наредено да се връчи препис от отговора на ищеца. Съобщението е 

получено на 29.12.2011 г. Няма допълнителна ИМ - налага се извод, за 

извършена двойна размяна на книжа. С Определение № 46 от 
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20.01.2012 г., на осн. чл. 374, ал.1 и 2 е изготвен проект на доклад и е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 11.06.2012 г., на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, 

делото е спряно до приключване на преюдициалния спор по т.д. № 

272/2011 г. по описа на ВтАС. Справки за движението на преюициалния 

спор са изисквани на 24.10.2012 г. и на 18.09.2013 г. – делото е периодично 

администрирано;  

 - т.д. № 11/2011 г., образувано на 25.01.2011 г.; иск по чл. 74 вр. с чл. 

126, ал. 1 от ТЗ вр. с чл. 536, ал. 1, т. 1 от ГПК; при образуване съдия 

Силвия Кръстева, а в последствие на доклад на съдия Весела 

Сахатчиева; има протокол от избор на докладчик; ИМ е постъпила на 

25.01.2011 г.; С Разпореждане № 116 от 25.01.2011 г. е наредено да се 

изпратят преписи от ИМ на ответника. По молба от 22.02.2011 г., с 

Определения № 128 от 22.02.2011 г. и № 165 от 10.03.2011 г. е назначен 

особен представител на ответника. Съобщението е получено от особения 

представител на ответника на 22.03.2011 г. Има писм. отговор от 

05.04.2011 г. С Разпореждане № 471 от 06.04.2011 г. е наредено да се връчи 

препис от отговора на ищеца. Съобщението е получено на 20.04.2011 г. 

Има допълнителна ИМ от 02.05.2011 г., която с Разпореждане № 576 от 

с.д. е наредено да се изпрати копие на ответника - налага се извод, за 

извършена двойна размяна на книжа. С Определение № 319 от 

27.05.2011 г., на осн. чл. 374, ал.1 и 2 е изготвен проект на доклад и е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 24.10.2011 г., на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, 

делото е спряно до приключване на преюдициалния спор по гр.д. № 

216/2011 г. по описа на РС-Плевен. Справки за движението на 

преюициалния спор са изисквани на 15.11.2011 г., на 20.12.2011 г., на 

27.02.2012 г., на 02.04.2012 г., на 28.05.2012 г., на 03.07.2012 г., на 

05.10.2012 г., на 28.12.2012 г., на 22.02.2013 г., на 10.05.2013 г. и на 

30.07.2013 г. – делото е периодично администрирано.  

 

 Проверката на спрените търговски дела през 2011 г. и 2012 г.  

установи, че същите са системно администрирани – периодично – на 

всеки два-три месеца е извършвана проверка, относно обстоятелството 

дали е отпаднало основанието  за спиране, като по делата са прилагани 

съответните документи.  

 Като добра практика следва да бъдат отчетени 

обстоятелствата, че делата се образуват в деня на постъпване на ИМ, а 

съдебните заседания се насрочват в кратки срокове, като съда 

дисциплинира страните за своевременно упражняване на процесуалните 

им права.  
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 VІ. ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОС-  

ПЛЕВЕН 

             1. ЗА ОБРАЗУВАНЕТО ,  ДВИЖЕНИЕТО  И 

ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА през 2011 г.  и през 2012 г.  

               по образуване на делата. 

        Първоинстанционните граждански дела се  образуват в деня на 
постъпване на исковите молби в съда или най-късно на следващия ден.               
Проверката установи  ежедневно разглеждане, разпределение и образуване 
на постъпилите искови молби, както и своевременно произнасяне по 
първоначалната нередовност на исковите молби,  най-често за невнесена 
държавна такса.  Проверката  не  установи случаи, в които страните да са 

правили опити за превратно упражняване на права, изразяващо се в 
заобикаляне на принципа на случайния избор на докладчик, съответно 
съзнателно да са „търсили" конкретни състави, които да разгледат и 
постановят желания от тях резултат по споровете.                                     

Първоинстанционните търговски дела също се образуват в деня 
на постъпване на исковите молби в съда или най-късно на следващия ден. 
По редовността на исковите молби, във връзка с които са образувани 
проучените при проверката дела, съдебните състави от Търговско 
отделение са се произнасяли своевременно - най-често на следващия ден 
от образуването на производствата.  

      Въззивните граждански дела  се образуват в деня на 
постъпване на въззивните жалби в съда или най-късно на следващия ден, 

което е резултат от  добра организация на административната дейност на 
Окръжен съд - Плевен.                                                                                                      

 В ОС - Плевен не са констатирани злоупотреби с права при 
образуване на първоинстанционните  частни граждански и търговски дела, 
във връзка с  молбите за обезпечение на бъдещ иск по чл. 390 и сл. от 
ГПК, както и при образуване на първоинстанционни граждански и 
търговски дела по искови молби, съдържащи искане за допускане на 
обезпечение.   

 

                   по движение на делата 

 

Съдиите, разглеждащи  първоинстанционните  граждански и 

първоинстанционни  търговски дела,  са се произнасяли своевременно по 
редовността на исковите молби, като най-често това е ставало между 1 и 2 
дни от образуването на делата.  
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   В изолирани случаи се установяват по-големи периоди, 

обикновено съвпадащи с дни, определени за национални празници или 
съдебната ваканция.  

 Като цяло е налице стремеж към бързо администриране на 
исковите молби, които постъпват в съда. 
                В случаите, в които съдът не е констатирал нередовност на 
исковата молба е постановявал разпореждането си по чл. 131 от ГПК най-
късно между 2 и 4 дни от образуването на делото.   
                  По търговските  дела, образувани пред Окръжен съд - Плевен, 
съдебните състави са постановявали своите актове  по чл. 367, чл. 372, чл. 
373 от ГПК, свързани с двойната размяна на книжа по търговските спорове,  
в кратки срокове, характерни за актовете, с които съдиите са се 
произнасяли по редовността на молбите.   

              Малко по-големи периоди за произнасяне са били нужни на 
съдиите при постановяване на определенията по чл. 374 от ГПК, след 
постъпване на допълнителни отговори. По-дългият срок в този случай се е 
налагал с оглед подготовката на съда за разглеждане на делата в открито 
съдебно заседание, състояща се в много подробните проекти за доклади по 
делата, изготвяни от докладчиците в Търговско отделение.    
              В много малко случаи по някои дела се установяват и по-големи 
периоди за постановяване на определението по чл. 374 от ГПК, което се 
обяснява с подробните проекти за доклади, изготвяни от докладчиците по 
делата 

Първото съдебно заседание при първоинстанционните граждански 

дела е насрочвано до един месец след постановяване на определението по  

чл. 140 ГПК, а при отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани за 

след  месец, месец и половина /с изкл. на съдебната ваканция/. 

При търговските дела първо открито съдебно заседание е насрочвано най-

често за след месец от датата, на която е постановявано определението по 

чл. 374 от ГПК. Нови съдебни заседания, в случаите на отлагане, са 

насрочвани за месец до месец и половина, като по-големи периоди се 

установяват само през времето на съдебната ваканция.  

 

        В ОС-Плевен при по- голяма част от проверените дела актовете 

от закритите заседания /разпорежданията/ са написани на ръка и по 

диагонал върху съответните документи, което обстоятелство би 

затруднило създаването на електронно досие на делото, каквато 

тенденция съществува. 

     Проверката установи, че  едни съдии постановяват актове по 

чл.129, чл.131 от ГПК , респект. по чл. 367, по чл. 372 и по чл. 373 от 

ГПК като се  съобразяват със съответните изисквания на правната 

норма и ги отразяват в самия акт, а на  други съдии актовете са 

бланкетни и кратки, а на трети тези актове са кратка резолюция, 



 

 

41 

най-често изписана на ръка върху съответния документ.    Тези актове 

са неясни и нечетливи и неотговарящи на изискванията на чл.254 ал.2 

от ГПК. 

              Определенията по чл. 140  от ГПК  и  по чл. 374 от ГПК, с които 
съдът се е произнасял по доказателствените искания на страните и е 
насрочвал производствата в първо открито съдебно заседание, са 
постановявани в рамките на  2-3 дни след постъпване на отговор на 
исковата молба, съответно от изтичане на едномесечния срок, предвиден в 
чл. 131 от ГПК. 
                Установиха се и по-големи периоди за постановяване на 
определението по чл. 140 от ГПК /по много малък брой дела/, което се 

обяснява с подробните проекти за доклади, изготвяни от докладчиците по 
делата.  
                При първоинстанционните граждански дела първото открито 
съдебно заседание е насрочвано за след 1 месец от датата на 
определението по чл. 140 от ГПК и по чл. 374 от ГПК като изключения се  
установяват единствено в периодите, съвпадащи със съдебната ваканция.    
                В някои от случаите това са били причините,  поради които 
определени първоинстанционни производства са били  приключвани в срок 
по-голям от 3 месеца и те са отразени в обстоятелствената част на акта. 
                 При отлагане на делата за събиране на доказателства или поради 
други причини, нови дати са определяни за не по-късно от месец и 
половина от датата на заседанието, което се отлага.  

               Спрените производства се администрират редовно както с оглед 
извършването на справки, в случаите когато са спрени поради наличие на 
преюдициални спорове, така при постановено спиране по взаимно 
съгласие. 
              Спрените търговски дела са администрирани редовно като са 
правени редовни справки за хода на делата, когато производства са 
спирани поради наличие на преюдициални спорове. 
           От фактите, отразяващи уведомяването на страните за съответните 
процесуални действия на съда, респективно на другите участници в 
производствата, е видно, че служба „Съдебно деловодство" е извършвала 
своевременно задълженията си по изпращане на призовки и съобщения    
                 Първо открито съдебно заседание по делата е насрочвано до 

месец и половина от образуване на въззивното производство, както и в 
много по-кратки срокове.  
                 По спрените производства са извършвани своевременно 
необходимите процесуални действия, свързани с тяхното администриране. 
Служба „Съдебно деловодство" е изготвяла и изпращала своевременно 
призовките и съобщенията за страните по делата. 
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по приключване на делата.     

 

 От изготвените справки и проверка по срочните книги се установи, 

че през 2012 г.  и през 2011 г. има по 1 брой дело с отменен ход по 

същество – гр.д. № 675/2010 г. и гр.д. № 680/2011 г. 

          Незначителният брой дела с отменен ход по същество 
свидетелства за добра предварителна подготовка на съдиите -
докладчици по първоинстанционните граждански дела. 

При  първоинстанционните  търговски дела няма дела с отменен ход 
по същество през 2011г. и през 2012г, което налага извод за прецизна 
предварителна подготовка и проучване на делата от съдията-
докладчик.    

При  въззивните граждански дела през 2011 г. по  4 броя  въззивни 
граждански дела е постановено определение за отмяна на хода по 
съществото на спора,  а през 2012 г. по 15 броя дела е постановено 
определение за отмяна на хода по съществото на спора:  

Незначителният брой на дела с отменен ход по същество 
свидетелства за добра предварителна подготовка от страна на съдиите-
докладчици в ОС – Плевен при разглеждане на  първоинстанционните 
граждански дела . 
 От проверените по-горе дела се налага извода, че основна причина 

за отмяна на хода по същество е по инициатива на съда, поради 

допуснати процесуални нарушения и несвоевременно събиране на 

относимите доказателства, което свидетелства за недобра 

предварителна подготовка и проучване на делото от съответния съдия- 

докладчик.  

По молби, постъпили по реда на чл. 390 от ГПК- за обезпечения на 

бъдещи искове, се наблюдава устойчива тенденция - съдебните състави се 

произнасят в деня на образуване на делото, разбира се заради 

създадените организационни предпоставки от страна на 

административния ръководител на Окръжен съд - Плевен. Стриктно се 

съобразява местната и родова подсъдност. При уважаване на молбата 

съдът е определял срок за предявяване на иска не по-дълъг от един месец, 

следил е стриктно дали е предявен бъдещия иск и своевременно е отменял 

допуснатите обезпечения при наличие на законовите предпоставки. 

                     Констатира се тенденция в ОС - Плевен  по 

първоинстанционните граждански дела съдиите да се произнасят в 

месечния срок по чл. 235,  ал. 2 от  ГПК. Анализ, касаещ сроковете за 

обявяване на крайните съдебни актове, е направен в р. ІІІ, т. 3 от акта, 

отразяващ срочността на приключване на делата.  

           Преобладават въззивните граждански дела, при които забавата при 

постановяване на съдебния акт е в рамките на няколко дни, но не повече от 

един месец, като през 2012 г. значително е намалял броя на делата, 



 

 

43 

решенията по които са извън срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК.  

Подробен анализ е направен в раздел ІV, т.3 от акта. 

 По търговските дела за проверявания срок няма данни за просрочие 

при обявяване на съдебния акт по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК.  

 

           При спиране на производството по делата, на основание чл.182, ал. 
1, б."г" от ГПК /отм./,  съответно чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, в 
повечето случаи съдът   е   извършвал   периодично   справки   за  хода  
на   преюдициалните производства. 
     

             Производствата, образувани по реда на глава Двадесет и пета от 

ГПК чл. 310 и сл.- „Бързо производство",  предимно са  разглеждани и 

решавани в съответствие с предвидените в чл. 316 ГПК във вр. чл. 317 от  

ГПК.     

              Проверката не констатира нарушения, относно образуване, 

движение,  разглеждане и приключване на делата, по които са приложени 

особените правила на бързото производство.  

 

 

2. ЗА АДМИНИСТРАТИВНО - ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА 

СЪДА. 

             Документите, постъпващи по делата на различните отделения на 

Окръжен съд - Плевен и актовете на съответния състав са подреждани в 

добър хронологичен ред, с номериране на страниците. 

 В деловодствата и на отделенията, организиращи работата на 
съдебните състави – Първо гражданско-търговско и Гражданско-
въззивно, се установява своевременно изготвяне и изпращане на 
съобщенията. 

     Всички проверени съдебни книги за 2011 г. и 2012 г. са по 
утвърден образец и са водени съгласно изискванията на ПАРОАВАС.    

    В деловодствата на ОС – Плевен всички деловодни книги се водят 
на електронен и хартиен носител, по утвърдените от ВСС образци и се 
приключват  в края на всяка календарна година. 

    В ОС - Плевен е създадена добра организация на 

административната дейност. Тази изключително добра организация на 

административната дейност, позволява и контрол върху образуването, 

движението и приключването на делата, както и върху цялостната работа 

на съдебната администрация.  

    В изпълнение на предоставените от ЗСВ правомощия за                             

извършване  на проверки на дейността на магистрати от по-ниска степен 

съдилища, административният ръководител на ОС - Плевен и неговите 

заместници през 2011 г. и през 2012 г. , ежемесечно изискват и съответно 

се  изготвят справки за свършените дела с необявени съдебни актове в 
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законоустановения срок от всички районни съдилища на територията на 

Плевенски съдебен район. 

    Така председателят на съда е в течение за натовареността на 

съдиите, за бързината при решаването на делата и за срочността на 

изготвените съдебни актове.  

    Добрата организация на административната дейност в ОС Плевен, 

както и  добрата работа на съдиите по образуването и движението на 

делата като цяло, налага извода, че бързината на правораздаването и 

приключване на съдебните производства  в разумни срокове е  наложено 

като цел и стил и метод на работа на административния ръководител и на 

неговите заместници. 

 

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

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните препоръки: 

 

           1.Административният ръководител и председател на ОС  Плевен да 

упражни правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 12 ЗСВ, като  свика Общо 

събрание на съдиите от Първо гражданско  и Гражданско - въззивно 

отделение, на което  да се обсъдят констатациите  по настоящия акт.      

                 

           2. На Общо събрание на съдиите от  ОС-Плевен да се обсъди 
изработването и уеднаквяването на постановяваните актове от закрито 
съдебно заседание - разпореждания и определения по чл.129 ; чл.130; 
чл.131, чл.140;  чл.367 от ГПК, чл.374 и пр. от ГПК, за да се отстрани                     
/ преодолее/ порочната практика на  изготвяне непълни и немотивирани 
актове, постановявани в закрито съдебно заседание и  нарушаващи 
изискването на чл.254 ал.2 от ГПК. 

 

         В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, 

ал. 2, във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на ОС - Плевен да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение 

на дадените препоръки.  

 

          На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ, препис от Акта да се изпрати 

на административния ръководител на Окръжен съд – Плевен и на 

представляващия Висшия съдебен съвет.            

 

 

                                                         

                                         ИНСПЕКТОР: 

                                                        

                                         /ДИМАНА ЙОСИФОВА/ 
                                                                                                         


