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

план за провеждане на планови и контролни  проверки от Инспектората 

към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените 

отдели към окръжните прокуратури за 2013 г. и на основание  Заповед № 

ПП-01-101/17.10.2013 г. на Главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен 

съд - Левски,  с обхват на проверката - образуването, движението и 

приключването на първоинстанционни граждански дела за 2011 г. и 2012 г. 

Проверката се извърши за времето от 21.10.2013 г.  до 25.10.2013 г. 
от инспектор ДИМАНА ЙОСИФОВА  и експертите: Катя Христова и 
Георги Иванов.  

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 
проучване на делата и деловодните  книги,  анализ  на документацията и  

индивидуални разговори. 

І.  ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА  ДЕЙНОСТ  НА СЪДА 

        

          Кадрова обезпеченост 

 

Съгласно щатното разписание на Районен съд – Левски за 2011 г. и 

към датата на проверката – 29.03.2013 г.  в съда  има 4 щатни бройки за  

съдии, от които една щатна бройка за административен ръководител 

/председател на съда/ и три щатна бройки за съдия. Щатната численост от 

4-ма  съдии   е попълнена. 

През целия период от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г. в РС - Левски са 

били заети 4 щатни бройки – от съдиите Наташа Георгиева Панчева, 

Стойка Георгиева Манолова-Стойкова, Палмира Димитрова Атанасова и 

Маргарита Димитрова Димитрова. Реално през 2011 г. и от 01.01.2012 г. до 

23.09.2012 г.  съдия Панчева не е работила в РС Левски, тъй като е била 

командирована в РС - Плевен. 

Председател и административен ръководител на РС - Левски е  

съдия Палмира Атанасова. На тази длъжност съдия Атанасова е от 2004 г. 

Притежава ранг „съдия в апелативен съд”, на основание решение по 

протокол № 37/20.09.2012 г. на ВСС; 

Съдия Стойка Манолова-Стойкова притежава ранг „съдия в 

окръжен съд” – решение по протокол №37/28.10.1998 г. на ВСС; 

 Съдия Маргарита Димитрова притежава ранг „съдия в окръжен 

съд” – решение по протокол №11/15.03.2012 г. на ВСС; 

 Съдия Наташа Панчева – не е повишавана в ранг към момента на 

извършване на проверката.  



 

 

3 

 

Председателят на РС-Левски, съдия  Палмира Атанасова 

осъществява общо административно ръководство, представлява съда в 

отношенията с трети лица, разпределя работата между съдиите, ръководи и 

контролира работата на държавния съдебен изпълнител и на съдията по 

вписванията, участва в съдебни заседания, като сформира единият от двата 

граждански състава – другият граждански състав го сформира съдия 

Наташа Панчева. 

В съда е внедрена и работи система за случайно разпределение на 

делата - използва се програмният продукт LawChoice, разработен от ВСС. 

Приети са и Вътрешни правила  за случайно разпределение на делата, 

според които с програмния продукт работи председателят на съда Палмира 

Атанасова, а в негово отсъствие – съдия Стойка Манолова, определена за 

заместваща председателя на съда в случаите на отсъствие. Когато 

магистратите Атанасова и Манолова, имащи възможност да работят с 

програмния продукт за случайно разпределение на делата, едновременно 

отсъстват системният администратор да  осигури достъп до програмата на 

съдия Маргарита Димитрова, с оглед възможността за образуване на 

постъпилите дела и определяне на техния вид и съдия докладчик по тях 

съобразно принципа на случайния избор. 

В програмния продукт за РС-Левски са заложени видовете дела и 

съответните съдии, които ги разглеждат, съобразно издадените от 

председателя на съда заповеди относно съставите и разпределението на 

делата по състави. Делата се вкарват в програмата за случайно 

разпределение по реда на постъпването им в регистратурата на РС-Левски. 

Техническата дейност по разпределението на делата се извършва 

електронно на случаен принцип, чрез програмния продукт на ВСС за 

разпределение на делата „Law Choice”, като самото разпределение на 

делата се извършва от председателя на съда на неговия компютър. Срещу 

„с рег.(вх.)№:” се посочва входящият номер на документа, въз основа на 

който се образува делото, както и датата на постъпването му в съда, като за 

по-голяма бързина при вкарване на информацията се посочват датата, 

месеца и последните две цифри на годината, без да се поставят точки 

между тях (пример: „1234/101109”, където „1234” е входящият номер на 

документа, „10” – датата, „11” – месеца и „09” – годината на депозиране на 

документа). След като бъде регистрирано в програмата САС „Съдебно 

деловодство” от деловодителя „Регистратура” ново дело, същото се 

представя на разпределящия за вкарването му в програмата за случайно 

разпределение. От падащото меню „изберете тип” се отива на съответния 

вид дела и се прави възможният избор. Ако още преди да се вкара дадено 

дело в програмата за разпределящия е ясно, че е налице невъзможност на 

съдията (съдиите), който (които) съгласно разпределението на делата по 

материя, би следвало да разгледа (разгледат) дадено дело – напр. поради 
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продължително отсъствие на даден магистрат, или произнасяне от дадения 

магистрат като първа инстанция по дело, което се връща от въззивната за 

ново разглеждане от друг състав на съда и др. – от падащото меню 

„изберете тип” се отива, съобразно вида на делото, на позиция „нак. дело 

за друг състав” или „гр.д. за друг състав” (по който тип са заложени като 

възможни съдии-докладчици всички съдии), след което се прави 

съответното изключване на даден магистрат (дадени магистрати) при 

маркиране „не участват”, като в последващо отварящия се прозорец се 

прави обяснение с посочване на причините, поради които делото се 

разпределя по този начин. Такова обяснение се прави и в случаите, когато 

делото се отнася към съответния си тип, но е налице пречка (известна за 

разпределящия) за един от възможните магистрати да разгледа делото. 

Избраният съдия и датата на образуване на делото се вписват върху 

щемпела (поставен от деловодител върху входящия документ) с 

разпореждането за образуване на съответното дело, след което 

разпределящият се подписва. След всеки избор се прави разпечатка на 

протокола за разпределението от бутон „Протокол за едно дело”, който 

протокол се подписва и защипва от разпределящия върху гърба на 

предната корица на делото.  

Съгласно Заповед № №РД-89/09.11.2011г. и Заповед № РД -  150 

/07.11.2012 г. на административния ръководител на Окръжен съд - Плевен, 

на основание чл. 86 ал.1 т.6 от ЗСВ, е извършена проверка на 

организацията на дейността на съдиите в РС-Левски. По повод на 

извършените проверки са изготвени доклади  от проверяващите съдии  от 

ОС-Плевен - АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ - Председател на ОС-Плевен, 

Върбина Мълчиниколова и Жанета Димитрова, двете съдии в ОС - Плевен 

за 2011 г. и респективно Административен ръководител - Председател на 

ОС-Плевен Александър Григоров, съдия Стефан Данчев и съдия Красимир 

Петракиев, двамата заместник - председатели на ОС- Плевен  за 2012 г. 

Проверката не е констатирала пропуски както в работата на съдиите по 

гражданските дела, така и в рботата на съдебните служители. 

 

    Съдебни служители 

 

През 2011 г. и 2012 г. по щат в РС - Левски са били: четирима 

районни съдии, един държавен съдебен изпълнител, двама съдии по 

вписванията и 16 съдебни служители. В РС Левски има две щатни бройки 

за съдии по вписванията. През цялата 2011 г. и през цялата 2012 г. в 

Районен съд -Левски е била заета само едната щатна бройка за съдия по 

вписванията от Сашка Кирилова Юскулова. 

Към датата на проверката щатната численост на съда със служители 

е запълнена. Според щатното разписание на РС-Левски, през проверявания 

период са били назначени един административен секретар, един главен 
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счетоводител, един системен администратор, четирима съдебни секретари, 

четирима съдебни деловодители, един  съдебен деловодител – 

регистратура, един съдебен архивар, един съдебен деловодител – 

съдебноизпълнителна служба, един призовкар и един чистач. През 

отчетния период не са извършвани трансформации на длъжности и 

размествания на служители от една служба в друга.  
Функциите на служителите при съда са разпределени, съгласно 

Правилник за администрацията в районните, окръжните, 

административните,  военните и апелативните съдилища, публикуван в            
Д. В. бр.66/2009 г.,  в сила от 18.08.2009 г., като при необходимост на всеки 
служител се възлагат и допълнителни задачи от председателя на съда.   

   Проверката  на ИВСС установи добри условия  за работа на 

съдиите и съдебните служители в РС- Левски. Служителите притежават 

необходимите професионални качества, работят с чувство за отговорност, 

притежават морални качества за съдебен служител и работят добре в екип.  

             Постъпилите в съда книжа се образуват в дела, съгласно чл. 46 и сл. 

от Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища, при наличие на 

предвидените изисквания в  ГПК.       

След разпределението им, от председателя на съда, на принципа 

на случайния подбор, делата се докладват на определения съдия - 

докладчик в същия ден или най-късно на следващия ден.  

По гражданските дела съдията-докладчик извършва съответните 

процесуални действия по връчване на книжата, по подготовка на съдебните 

заседания и по насрочване на делата в открити съдебни заседания при 

стриктното спазване на  изискванията на Гражданския процесуален кодекс 

/ГПК/ и Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища /ПАРОАВАС/.                  

 Прилагането на  Наредба № 14/18.11.2009г  за реален достъп на 

органите на съдебната власт до НБД - „Население”, с цел  установяване 

на постоянен и настоящ адрес на призоваваните страни е УТВЪРДЕНА 

ПРАКТИКА В РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ В РС-ЛЕВСКИ. 

  В съда се водят всички деловодни книги, изискуеми съгласно Правилника 

за администрацията в районните, окръжните, административните, 

военните и апелативните съдилища /ПАРОАВАС/, а ИМЕННО: азбучен 

указател по граждански и наказателни дела;  описна книга по граждански и 

наказателни дела; книги за открити заседания по граждански и наказателни 

дела (по състави); книга за закрити и разпоредителни заседания по 

граждански и наказателни дела; книга за изпълнение на влезли в сила 

присъди и определения; книга за веществени доказателства; книга за 

получените и върнати призовки и съдебни книжа; книга за наложени 

глоби; календар за насрочените дела; входящ дневник; изходящ дневник; 

разносна книга; регистър на съдебните решения; регистър по ЗЗДН; 
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регистър по ЗДОИ; архивна книга. Води се и регистър на производствата 

по ЗЗДН.  

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 и в този вид се представиха на 

проверяващите и в този смисъл  изискването на чл. 50 от ПАРОАВАС 

деловодните книги да се водят на електронен и на хартиен носител, а  

книгата за призовките да се води на хартиен носител е спазено. Съгласно 

правилата, деловодните книги се приключват с изтичане на всяка 

календарна година.   

            Книгата от откритите съдебни заседания  за гражданските дела е 

обща за съдиите, разглеждащи гражданските дела. Относно състоянието на 

деловодната дейност в РС - Левски, имайки предвид повишените 

изисквания на новия ГПК, проверката установи, че в гражданското 

деловодство на съда, във връзка с подреждането и номерирането на 

книжата по делата и съответните актове на съдията от закрито  заседание - 

разпореждания или определения има системност, подреденост и 

прецизност - изключително добра  прецизност. 

  Настоящата проверка  на ИВСС  установи, че в Районен съд - 

Левски в сравнение със срочността при изготвяне на съдебните актовете, 

похвална е прецизността при изготвянето на съдебните актове от закритите 

съдебни заседания - разпореждания и определения 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./ са мотивирани и се изготвят  съгласно 

изискванията на чл. 254, ал. 2 от ГПК, много рядко са случаите на 

изписване на  резолюцията на съдията на ръка върху съответния входящ 

документ.  

Констатираното забавяне по приключването на делата в 3-

месечния срок през 2011 г. се е увеличило двойно през 2012 г., което както 

ще се види по-долу се дължи на обективни причини, които проверяващите 

възприеха.  

Отлично впечатление направи констатиранната липса на решения, 

постановени извън срока по чл. 235, ал.5 от ГПК, както и липсата на 

производства, по които са е отменян хода по същество. 

 Дадените указания от предходната проверка на ИВСС са 

изпълнени и се изпълняват, като предприети необходимите мерки с цел 

повишаване на професионалната квалификация на съдиите Палмира 

Атанасова и Наташа Панчева, като: 

През 2012 г. и през 2011 г. съдия Атанасова е посетила съответно 

семинарите „Приложение на семейния кодекс при действащото европейско 

законодателство”,  „Заповедното производство по ГПК и принудителното 
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изпълнение в ЕС”, „Имидж на магистрата. Съдебната власт и медиите”, 

„Учебен курс за ръководителите на съдебната система – лекции по 

управление на бюджет, обществени поръчки, управление на човешките 

ресурси, класифицирана информация, специални разузнавателни 

средства”, всички организирани от НИП. През същия период съдия 

Димитрова е посетила - пилотен семинар „Съдебни експертизи”; 

„Актуални въпроси, свързани с приложението на НПК” и „Съдебна 

психология. Разпит на непълнолетни.”, всички организирани от НИП и е 

взела участие в модул 2 на обучение „Противодействие на 

високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана 

престъпност”, организиран от Международна академия за обучение по 

киберразследвания.  

За съдия Панчева, която е била командирована в РС-Плевен, не беше 

налична информация относно посетени семинари. 

  

 
II. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

Като общ брой постъпили дела в РС - Левски се разглеждат 

новообразуваните дела,  получените по подсъдност дела  и делата, върнати 

от горната инстанция за продължаване на процесуалните действия или за 

ново разглеждане. Съгласно предоставените  годишни отчети на РС-

Левски, проверяващите , установяват, че: 

През  2011 г. в РС - Левски са разгледани  общо 1628 броя дела.                    

/ 1553 броя дела са постъпили през 2011 г. и 75 са били останали 

несвършени от предходни години/.  

Разгледаните граждански дела през 2011 г. са така разпределени по 

видове: 229  дела по общия исков ред, 40 дела по чл.310 от ГПК,                         

11  частно-граждански дела, 776 дела по чл.410 и чл.417, б.„в”-„з” от ГПК, 

11 дела от и срещу търговци, 5 административни дела по ЗСПЗЗ и 31 други 

граждански дела. Тенденция към увеличаване на броя на делата по чл.410 

и чл.417 от ГПК се отчита и през 2011 г.. 

Броят на свършените (решени и прекратени) граждански дела 

през 2011 г. е 1059. Приключени граждански дела със съдебен акт по 

същество са 928.  

Прекратените дела са 131 граждански дела, 12 бр са поради 

постигната между страните спогодба и 119 бр. по други причини / поради 

неподсъдност на РС-Левски и изпращането му на компетентния съд, както 

и оттегляне на искови молби/. Към 01.01.2012 г. са останали несвършени 

44 граждански дела. 

От разгледаните общо 1103 граждански дела през 2011 г., в края на 

отчетния период са останали несвършени само 44 дела.  
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През 2011 г. обжалваните граждански дела са 53, като от тях с 

потвърдени съдебни актове са 14 граждански дела, с отменени – 12 

граждански дела и с изменените са 18 граждански дела.  

Висящите обжалвани граждански дела в края на отчетния период са 

26 бр. 

Горната статистика позволява да бъдат направени следните изводи за 

натовареността на магистратите в РС – Левски: 

Средната месечна натовареност на един съдия на база 12 месеца при 

заети 4 щатни бройки и съответно възможни 48 човекомесеца е 33,92 дела 

при 28,08 дела за 2010 г.; 27,58 дела през 2009г. и 25,55 дела през 2008 г.  

Средната месечна натовареност при решените дела на един съдия на 

база 12 месеца при заети 4 щатни бройки и съответно възможни 48 

човекомесеца е 32,31 дела през 2011 г., при 26,83 дела през 2010 г., 25,57 

дела през 2009 г. и 21,50 дела през 2008 г. 

. 

В РС-Левски се прилага действително принципът на случайно 

разпределение на делата и еднакви по вид и тежест дела се разпределят 

между различните съдии, като всеки един от тях има както по-леки, така и 

по-тежки дела. Може да се приеме, че съдиите от Районен съд гр.Левски не 

само разглеждат и приключват делата в кратки срокове, но и 

постановените от тях актове са  качествени и добре мотивирани.  

Изрично в отчетния доклад за 2011 г. е посочено, че съдиите са 

разгледали гр.дела както следва: 

 

През  2012 г. в РС-Левски са разгледани  общо 1638 дела. От тях 

1561 дела са постъпили през 2012 г. и 77 са били останали несвършени от 

предходни години. 

 В сравнение с 2011 г.  делата през 2012 г. са се увеличили с десет, 

което може да бъде отчетено като незначителна тенденция към 

повишаване.   

Общият брой разгледани граждански дела през 2012 г. е 933, като от 

тях 44 дела са останали несвършени от предходен период и 889 са 

постъпили през 2012 г. 

 Разгледаните граждански дела през 2012 г. са разпределени по 

видове, така - 233  дела по общия ред, 38 дела по чл.310 от ГПК, 17  

частно-граждански дела, 595 дела по чл.410 и чл.417, б.„в”-„з” от ГПК, 11 

дела от и срещу търговци, 4 административни дела по ЗСПЗЗ и 35 други 

граждански дела. 

През 2012 г. е намаляло постъплението на делата по чл. 410 и чл. 417 

от ГПК – броят им е намалял със 181. 

 Броят на свършените (решени и прекратени) граждански дела 

през 2012 г. е 869, от които 842 дела са решени в 3-месечен срок, което 

прави 97%.  
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Със съдебен акт по същество са приключени 725 бр. граждански 

дела.  

Прекратени са били общо 251, от които 139 наказателни дела и 144 

граждански дела, от които 11 са поради постигната между страните 

спогодба и 133 по други причини. Най-честите причини за прекратяване 

на гражданските дела са прекратяване поради неподсъдност на РС-Левски 

и изпращането на компетентния съд, оттегляне на искови молби. Подават 

се и заявления за издаване на заповед за изпълнение срещу длъжници, 

които са починали преди подаване на заявлението, поради което тези дела 

се прекратяват като недопустими. 

Останалите към 01.01.2013 г. несвършени граждански дела са 64. 

От разгледаните общо 933 граждански дела през 2012 г., в края на 

отчетния период са останали несвършени само 64 дела.  

Обжалваните граждански дела са 37, от които с потвърдени съдебни 

актове са 24 граждански дела, с отменени – 9 граждански дела и 

изменените – 7 по граждански дела.  

Висящите обжалвани граждански дела в края на отчетния период са 

19 броя дела. 

 

Горните статистически данни водят на следните изводи относно 

натовареността на магистратите в РС- Левски за проверявания 

период: 

Средна месечна натовареност по отношение на делата за 

разглеждане (останали несвършени в началото на годината + постъпили 

през отчетния период) за  2012 г. на един съдия на база 12 месеца при заети 

4 щатни бройки и съответно възможни 48 човекомесеца е 34,13 дела при 

33,92 дела за 2011 г. и 28,08 дела за 2010 г.  

Средната месечна натовареност при решените дела на един съдия на 

база 12 месеца при заети 4 щатни бройки и съответно възможни 48 

човекомесеца е 32,31 дела през 2012 г.; 32,31 дела през 2011 г. и 26,83 дела 

през 2010 г. 
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ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ 

СРОКОВЕ 
 
 
         1. Първоинстанционни граждански 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 РС Левски образуваните първоинстанционни граждански дела  

преди 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012г.  са 2 броя , които 

към датата на проверката са приключени с определение за 

прекратяване. 

  гр.д. 98/1998г.,  е образувано на 18.03.1998г, по иск по чл.108 от ЗС 

на доклад на съдия Петракиев, впоследствие преразпределено на съдия 

Палмира Атанасова, при режима на стария ГПК;оставяно е без движение 

и първото 0.с.з. е на 15.06.1998г, делото е отлагано, поради неизготвяне на 

съдебните експертизи; обявено е за решаване на 21.01.1999г., а с 

определение от 04.02.1999г е отменен хода по съществото на спора и 

делото отново е насрочено в о.с.з  от съдия Пл.Цочев на 25.03.1999г., 

впоследствие , делото е пренасрочвано за 04.10.1999г., 16.12.1999г.; 

14.03.2000г и 08.05.2000г. Постановено е решение по съществото на спора 

№162/03.10.2000г; решението е обжалвано и с решение №505/28.09.2001г, 

на ОС-Плевен е обезсилено  и делото е върнато  на РС-Левски за ново 

разглеждане от нов състав, разпределено е на съдия Тихолов. При новото 

разглеждане, делото е оставено без движение и поради неизпълнение на 

указанията на съда с определение от 27.12.2001г, производството е 

прекратено; определението за прекратяване е обжалвано пред ОС-Плевен, 

последното е отменено и делото отново е върнато на РС-Левски за 

продължаване на процесуалните действия; повторно исковата молба е 

оставена без движение, след връщане на делото от ОС-Плевен с 

определение от 04.03.2002г; делото е насрочено в о.с.з. на 27.05.2002г., но 

за конституиране на  процесуален приемник на страната на ищеца, делото 

е отложено за 17.07.2002г., даден е ход по съществото на спора  и с 

определение от 09.08.2002г., е  постановено о.х.с. ; последователно са 

сменяни и докладчиците по делото, като делото е насрочвано в о.с.з. за 

27.09.2002г,19.11.2002г.; 13.02.2003г.; 15.07.2003г.; 24.11.2003г от съдия 

Рачева за събиране на доказателства, намиращи се в Общинска поземлена 

комисия-Левски, както и за изготвяне на геодезична експертиза, с 

определение от 13.06.2005г., производството е СПРЯНО от съдия Палмира 

Атанасова, на основание чл.182 ал.1”г” от ГПК/отм./, за периода от 

м.06.2005г до 01.10.2012, поради наличие на преюдициален спор- 

а.х.д.№3054/05г., по описа на Софийски градски съд, делото е 
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своевременно администрирано и след получена справка, че има 

постановено окончателно решение по преюдициалния спор, с определение 

от 01.10.2012г производството по делото е  ВЪЗОБНОВЕНО и делото е 

насрочено в о.с.з. за 22.10.2012г., по повод настъпила смърт при една от 

страните в процеса, с определение от 22.10.2012г производството отново е 

СПРЯНО , на основание чл.229 ал.1 т.2 от ГПК; поради наличие на 

предпоставките  на чл.230 ал.2 от ГПК с определение № 477/04.04.2013г, 

производството по делото е прекратено. 

          гр.д.99/1998г., е образувано на 18.03.1998г на доклад на съдия 

Стойка Манолова, а впоследствие преразпределено на съдия Палмира 

Атанасова, предявения иск е за ревандикация на земеделска земя в 

местността”Л” в землището на гр.Левски. Развива се по стария 

процесуален ред на ГПК/отм./; за периода от 1998г до 1999г. делото е 

имало 4 броя о.с.з., назначени са 2 броя експертизи и на 2 пъти са правени 

уточнения на исковата молба; през 2000г. е допуснато конституиране на 

нова страна в процеса, а на 08.05.2000г е даден ход по съществото на 

спора; постановено е решение на 03.10.2000г от съдия Уляна Хаджиева, 

това решение е обжалвано пред ОС-Плевен;  с решение №504/28.09.2001г 

на ОС-Плевен първоинстанционното решение е обезсилено и делото е 

върнато в РС-Левски на нов състав за ново разглеждане; при новото 

разглеждане, делото е оставяно без движение, за уточнения в 

обстоятелствената част на исковата молба, насрочено е в о.с.з. за 

09.11.2001г./л.176/; с определение №251827.12.2001Г. на съдия Тихолов, 

делото е прекратено; определението за прекратяване е обжалвано пред ОС 

Плевен, което е отменено и върнато на РС-Левски за продължаване на 

процесуалните действия.; след поредица от дадени указания от съда, на 

17.07.2002г е даден повторно ход по съществото на спора и делото е 

обявено за решаване; с определение от 09.08.2002г. е отменен хода по 

същество и делото отново е насрочено в о.с.з. за 26.11.2002г., като е 

отлагано за 13.02.2003г, 15.07.2003г., 26.05.2004г, поради смяна на 

председателите/докладчиците/ по делото, както и поради необходимост от 

изготвяне на геодезична и съдебно-техническа експертиза; с  молба от 

10.06.2005г е поискано спиране на делото; с определение на съдия  

Палмира Атанасова от 13.06.2005г на основание чл.182 ал.1”г”, 

производството по делото е СПРЯНО за периода 2005г до 2010г, когато с 

определение от 01.10.2010г., производството е ВЪЗОБНОВЕНО;, по повод 

настъпила смърт при една от страните в процеса, с определение от 

22.10.2012г производството отново е СПРЯНО , на основание чл.229 ал.1 

т.2 от ГПК; поради наличие на предпоставките  на чл.230 ал.2 от ГПК с 

определение № 477/04.04.2013г, производството по делото е прекратено. 
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     Проверените и разгледани по-горе дела,  са администрирани 
своевременно, но причината за неприключването им в разумен срок е 
спиране на производството, по два или три пъти, поради наличие на 
преюдициален спор, както и отлагане на делата, поради неизготвени в 
срок съдебни експертизи или за събиране на доказателстваи за 
конституиране на страни в процеса. 
         Като основни причини за продължителния период на разглеждане на 
тези дела е и фактическата им сложност. Това са  дела по повод спор за 
собственост на земеделски земи с много ФЛ на страната на ищеца и на 
ответника, които в хода на процеса умират и се налага конституиране 
на нови страни.Усложнението и забавянето са причинени най-вече, 
поради наличие на преюдициален спор – а.х.д., което се разглежда в 
Софийски градски съд, където също има усложнения в процеса и забавяне.   
            

   

              2. Образувани дела след 01.01.2011 г., респективно след 

01.01.2012 г. и неприключили към 31.12.2011 г., респ. към 31.12.2012 г., 

чието разглеждане е продължило повече от 3 месеца. 

 

 Общо  11 броя  са гражданските дела, образувани след 01.01.2011 

г. и неприключили към 31.12.2011 г., чието разглеждане е продължило 

повече от 3 месеца  и общо 22 броя са гражданските дела, образувани 

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

разглеждане е продължило повече от 3 месеца. 

 

 От проверените на случаен принцип дела се установи следното: 

 

 гр.д.№ 429/2012 г., образувано на 26.07.2012 г., иск с пр. 

основание чл. 26, ал.2 от ЗЗД, ведно с искане за налагане на 

обезпечителна мярка, на доклад на съдия Палмира Атанасова, има 

протокол от избор на докладчик. ИМ е постъпила на 26.07.2012 г. и 

от същата дата има разпореждане, с което ИМ е оставена без 

движение, като е дадено указание за вписването й. С Определение № 

728 от 26.07.2012 г. е допуснато исканото обезпечение, има издадена 

обезпечителна заповед, получена  на 01.08.2012 г. от пълномощник 

на молителя. С Определение № 807 от 22.08.2012 г. на осн.  чл. 131 от 

ГПК е наредено копие от ИМ да се изпрати на ответника за писм. 

отговор. С Разпореждане № 897 от 14.09.2012 г. е указано на ищеца 

да посочи коректен адрес за призоваване на ответника, което е 

изпълнено на 28.09.2012 г. Съобщението е връчено на 29.10.2012 г. 

Има писм. отговор от 22.11.2012 г. С Разпореждане № 1372 от 

11.12.2012 г. ИМ е оставена без движение и са дадени указания 

относно уточняване на исковата претенция, които са изпълнени на 

28.01.2013 г. На 01.02.2013 г. е постановено Определение № 137 по 
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чл. 140, ал.1 ГПК, изготвен е проект на доклад, делото е насрочено за 

25.02.2013 г., в което делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 от 

ГПК. По въззивна частна жалба Определението за спиране е 

отменено от ПлОС, а делото е върнато на 08.04.2013 г. за 

продължаване на съдопроизводствените действия. По молба от 

07.05.2013 г., с Разпореждане от 13.05.2013 г., производството по 

делото е оставено без движение и са дадени указания към ищеца за 

уточняване на собствеността върху процесните имоти, с оглед 

конституирането на съпругата на ответника като необходим другар. 

След изпълнени указания, с Определение № 562 от 21.05.2013 г. е 

конституирана съпругата на ответника като необходим другар и е 

наредено да й се връчи копие от ИМ, ведно с доказателствата, като е 

указано правото на писмен отговор. Съобщението е връчено на 

29.05.2013 г. Има писм. отговор от 01.07.2013 г. С Определение № 

843 от 15.08.2013 г. е изготвен доклад по делото, приети са писм. 

доказателства и е насрочено о.с.з. за 09.09.2013 г., когато делото е 

отложено за събиране на доказателства - назначена е СГЕ. В о.с.з. от 

14.10.2013 г. делото е счетено за разяснено. Към момента на 

извършване на проверката и преди да е изтекъл срока по чл. 235, ал. 

5 от ГПК, съдебният акт не беше постановен.      

 

гр.д.№ 695/2012 г., образувано на 14.11.2012 г., иск с пр. основание 

чл. 537, ал. 2 вр. с чл. 124, ал. 1 от ГПК – отрицателен установителен иск, 

на доклад на съдия Наташа Панчева, има протокол от избор на 

докладчик. ИМ е постъпила на 14.11.2012 г. и от с.д. . с разпореждане по 

чл. 131 ГПК е наредено копие от ИМ да се изпрати на ответника. 

Съобщението е получено на 19.11.2012 г. Има писм. отговор от 29.11.2012 

г. На 08.01.2013 г. е постановено Определение № 25 по чл. 140 ГПК, 

изготвен е проект на доклад, делото е насрочено за 05.02.2013 г. С 

Определение № 94 от 22.01.2013 г. е наредено да се изискат от нотариус 

Хр.К. документи, приложени към архив на НА, които са изпратени на 

31.01.2013 г. Насроченото о.с.з е отложено за събиране на доказателства. В 

о.с.з. от 12.03.2013 г. е открито производство по оспорване истинността на 

удостоверение за наследници, дадени са указания към в.л. относно 

задачите, предмет на е-зата. С Определение № 343 от 18.03.2013 г. е 

наредено да се представи оригинала на саморъчното завещание, предмет 

на е-зата, като е определен седмичен срок. От 12.04.2013 г. има молба за 

отлагане на делото, насрочено за 16.04.2013 г. О.с.з. е отложено и за 

събиране на доказателства. С Разпореждане № 472 от 23.04.2013 г. е 

наредено да се изиска от „Службата по вписванията” оригинал на 

саморъчното завещание. Поради неизпълнение на съдебно разпореждане за 

представяне на документи о.с.з. от 14.05.2013 г. е отложено, наредено е да 

се изискат обяснения от ръководителя на „Служба по вписванията”.  В 
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о.с.з. от 18.06.2013 г. не е прието заключението на в.л. и е назначено в.л. - 

графолог. В о.с.з. от 17.07.2013 г. делото е отложено, като е поставена 

допълнителна задача на в.л. В о.с.з. от 24.09.2013 г. делото е отложено 

поради неявяване на назначените в.л. Делото е отложено за 29.10.2013.  

 

Съдебните заседания се насрочват през месец - месец и половина.   

Като обективни причини за неприключилите в края на 2011 г. и 

съответно в края на 2012 г. производства по делата  могат да се 

посочат: оставяне на ИМ без движение, за отстраняване на 

констатирани нередовности, респ. продължаване на определения от съда 

срок по отстраняване на нередовностите; предмета на делата /напр. 

конституиране на необходими другари /; отлагане на делата за събиране 

на доказателства – неизготвени в срок съдебни експертизи или неявяване 

на в.л. за с.з.; спиране на делата при наличие на предпоставките по чл. 

229, ал. 1 от ГПК и изпращане на делата за осъществяване на 

инстанционен контрол. 

Първото по делото с.з. най-често е насрочвано до месец и половина, 

максимум два месеца след постановяване на определението по чл. 140 

ГПК /с изкл. на съдебната ваканция/. Постъпващите по делото книжа са 

администрирани своевременно. По всички проверени дела има изготвен 

проект на доклад.  

Добро впечатление направи обстоятелството, че в повечето случай 

разпорежданията и определенията се оформят при съобразяване с 

изискването на чл. 254, ал.2 от ГПК. 

 

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

първо ГПК. 

  

 От изготвените справки и извършената проверка по срочните 

книги за 2011 г. и за 2012 г. се установи, че в РС - Левски няма гр.дела, 

чиито акт да е постановен извън срока по чл. 235, ал. 5 от ГПК, което 

сочи на извод за отлична организация на работата на съдиите - 

докладчици. 

 

 

4. Дела с отменен ход по същество и върнати в съдебно заседание 

2011 г. и на 2012 г. 

 

В Районен съд - Левски за проверявания период 2011 г. и 2012 г. не се 

установиха граждански дела, по който да е отменян хода по същество 

и същите да са връщани във фазата на съдебното дирене,  което сочи 

на извод за добра предварителна подготовка на съдиите – докладчици  

по водените дела.  
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 5. Спрени производства през 2011 г. и през 2012 г. 

 

 През 2011 г. в Районен съд – Левски за 2011 г. се установиха 4 

бр. дела, а през 2012 г. – 10 броя дела, по които е постановено спиране 

на производството. 

  

 Бяха изискани и проверени следните дела, чиито анализ показа 

следното:  

 

 гр.д. № 264/2012 г., образувано на 10.05.2012 г., чл. 34 от ЗС вр. с 

чл. 341 и сл. от ГПК, на доклад на съдия Палмира Атанасова, има 

протокол от избор на докладчик; ИМ е постъпила на 10.05.2012 г. С 

Разпореждане № 443 от 11.05.2012 г. е наредено да се изпрати препис от 

ИМ, ведно с приложенията към нея на ответниците, като им е указано 

правото на отговор. Съобщенията са връчени на 16.05.2012 г. и на 

17.05.2012 г. Има писмен отговор от 19.06.2012 г. от тримата ответника. С 

Определение № 605 от 22.06.2012 г., на осн. чл. 140 от ГПК е изготвен 

проект на доклад и е насрочено о.с.з. за 06.08.2012 г. От 25.06.2012 г. има 

молба за отлагане на делото, която е уважена с разпореждане от с.д. В о.с.з. 

от 20.08.2012 г., на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, по молба на страните, 

пр-вото е спряно. С Определение № 275 от 01.03.2013 г., на осн. чл. 231, 

ал. 1 от ГПК и поради липса на молба за възобновяване в шестмесечния 

срок, пр-вото е прекратено.  

 

 гр.д. № 395/2012 г., образувано на 11.07.2012 г., иск с пр. осн. 

чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от ЗЗД, на доклад на съдия Палмира 

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

11.07.2011 г., и с разпореждане от с.д. като нередовна е оставена без 

движение, с указания за внасяне на ДТ. Указанията са изпълнени от 

13.07.2012 г. и с Разпореждане № 695 от с.д. е наредено препис от 

ИМ да се изпрати на ответника. Съобщението е връчено на 

20.07.2012 г. Има писм. отговор от 13.08.2012 г. С Определение № 

814 от 24.08.2012 г., на осн. чл. 140 от ГПК е изготвен проект на 

доклад и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 17.09.2012 г., на осн. чл. 229, 

ал. 1, т. 5 от ГПК, производството по делото е спряно  и е наредено 

периодично през 20 дни да се изисква справка от РП - Левски 

относно обстоятелството дали е приключило досъдебното 

производство. Справки са изисквани на 08.10.2012 г., на 29.10.2012 

г., на 19.11.2012 г., на 10.12.2012 г., на 02.01.2013 г., на 29.01.2013 г. 

и на 19.02.2013 г. От 20.02.2013 г. има информация за приключване 

на ДП, а с Определение № 770 от 23.07.2013 г. производството по 
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делото е възобновено и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 02.09.2013 г. е 

назначена СГЕ и за събиране на доказателства делото е отложено. В 

о.с.з. от 30.09.2013 г. делото е счетено за разяснено. Към момента на 

извършване на проверката и преди да е изтекъл срока по чл. 235, ал. 

5 от ГПК, съдебният акт не беше постановен.     

 

Анализът на проверените спрени  граждански дела сочи на извод, че 

същите са системно администрирани, с оглед проверка на 

обстоятелството дали е налична причината за тяхното спиране.  

Делата се образуват в деня на постъпване на ИМ. Постъпващите 

по делото книжа са администрирани своевременно. По всички проверени 

дела има изготвен проект на доклад.  

 

6. Дела, образувани по реда на чл. 390 от ГПК 

 

През проверявания период - 2011 г. и 2012 г., в РС – Левски са 

образувани и разгледани съответно 3бр. и 6 бр. дела по реда на чл. 390 

от ГПК. 

 

ч.гр.д.№ 77/2011 г., молбата е постъпила в регистратурата на съда 

на 10.02.2012 г., делото е обр. същия ден, на доклад на съдия Палмира 

Атанасова. С Определение № 137 от 10.02.12 г. е допуснал исканата 

обезпечителна мярка чрез налагане на Запор върху сметките на длъжника в 

„АБ” – клон България” - АД, определен е едномесечен срок за предявяване 

на иска. Съобщението на молителя е връчено на 16.02.2012 г., а от 

24.02.2012 г. има постъпила молба за изменение на Определение № 137, 

като при изменението се допусне обезпечение върху сметките на длъжника 

не в първоначално определената „АБ” – клон България” – АД, а върху тези 

в „УБ” АД. С Определение № 205 от с.д. молбата е уважена. Издадена е 

обезпечителна заповед, получена от молителя на 24.02.2012 г. От 

12.03.2012 г. е представено доказателство за иск, предявен в срок. 

 

ч.гр.д.№ 141/2012 г., молбата е постъпила в регистратурата на съда 

на 07.03.2012 г., делото е обр. същия ден, на доклад на съдия Стойка 

Манолова. С Определение № 233 от 07.03.12 г. е допуснал исканата 

обезпечителна мярка чрез налагане на възбрана върху имот на длъжника, 

определен е едномесечен срок за предявяване на иска. Издадената е 

обезпечителна заповед е получена  получена от молителя на 09.03.2012 г. 

От 23.03.2012 г. е представено доказателство за иск, предявен в срок. От 

26.03.2013 г. има молба от молителя за отмяна на наложената възбрана, 

която е уважена с Определение № 398 от 27.03.2013 г. 
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Проверката на делата установи, че съдиите са спазвали 

разпоредбите за родова и местна подсъдност, регламентирани в 

глава тридесет и четвърта от ГПК. 

През проверявания период делата са образувани в деня на 

постъпване на молбата в съда, като произнасянето по  нея е в 

същия ден. 

Съдът стриктно е следил за представяне на доказателство за 

предявен в срок иск, като в случай на непредставяне, служебно е 

отменял допуснатото обезпечение, на основание чл. 390, ал.3, изр. 

второ ГПК. 
            

7. Бързи производства по чл. 310 ГПК. 

 

 От изисканите и предоставени ни справки е видно, че в Районен 

съд-Левски през 2011 г. по реда на чл. 310 от ГПК са разгледани общо 

37 броя дела, а през през 2012 г. - 33 броя дела, от които на случаен 

принцип бяха изискани и бяха анализирани следните производства: 

 

 гр.д. № 253/2012 г., образувано на 03.05.2012 г.; иск с правно 

основание чл. 344, ал. 1, т.1 от КТ, чл. 344, ал. 1, т.2 КТ и чл. 344, ал. 1, т. 3 

КТ вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ; на доклад на съдия Палмира Атанасова; има 

протокол от избор на докладчик; ИМ е постъпила на 03.05.2012 г. и с 

Разпореждане № 417 от 03.05.2012 г. на съдия Стойка Манолова е 

наредено препис от ИМ да се изпрати на ответника. Съобщението е 

получено на 10.05.2012 г. Писмен отговор е постъпил на 07.06.2012. С 

разпореждане № 362 от 07.06.2012 г., на съдия Стойка Манолова е 

изготвен проект на доклад по делото и е насрочено о.с.з. На 25.06.2012 г. е 

проведено о.с.з. не е даден ход на делото и същото е отложено поради 

нередовна процедура по връчване на съобщенията. Изследвани са 

причините довели до отлагане на делото. Изискани са обяснения от 

виновното длъжностно лице станало причина за отлагане на делото. На 

06.08.2012 г. е проведено второ по ред съдебно заседание и е дадена 

възможност страните да сключат спогодба. На проведеното на 20.08.2012 

г. е даден ход по и е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Решение № 9 е постановено на 29.08.2012 г., в 

законоустановения срок. 

 

 гр.д. № 661/2012 г., образувано на 01.11.2012 г.; иск по чл. 344, ал. 1, 

т. 1-3 от КТ; на доклад на съдия Наташа Панчева, има протокол от избор 

на докладчик; ИМ е постъпила на 01.11.2012 г. С разпореждане от 

01.11.2012 г. на съдия Палмира Атанасова е  указано ищеца в 1 седмичен 

срок да посочи адрес за призоваване на ответника. На 08.11.2012 г. е 

връчено съобщението за  разпореждането на съда от 01.11.2012 г. На 
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12.11.2012 г. е постъпила молба с уточнение на адреса на ответника. С 

Определение  № 1162 от 12.11.2012 г. на съдия Палмира Атанасова е 

наредено препис от ИМ да се изпрати на ответника. Съобщението е 

получено на 22.11.2012 г. Има постъпил писмен отговор от 17.12.2012 г. С 

Разпореждане № 973 от 17.12.2012 г., е оставено без движение 

производството по делото и е даден 1 седмичен срок да се отстрани 

нередовността по исковата молба, като на страната са разяснени 

неблагоприятните последици по чл. 129, ал. 3 от ГПК. Постъпило е 

уточнение по исковата молба на 09.01.2013 г. С разпореждане от 

09.01.2013 г. е дадена последна възможност пороците по исковата молба да 

бъдат отстранени. На 18.01.2013 г. е постъпила втора молба с уточнение по 

исковата молба.  С разпореждане № 54 от 18.01.2013 г. е изготвен проект 

на доклад по делото, допусната е ССЕ и е насрочено о.с.з. На 29.01.2012 г. 

е проведено о.с.з. не е даден ход на делото поради нередовна процедура по 

призоваването. На о.с.з от 12.02.2013 г. е даден ход по и е даден ход по 

същество и делото е обявено за решаване. Решение № 22 е постановено на 

26.02.2013 г., в законоустановения срок. 

 

 Анализът на делата сочи, че същите се образуват в деня 

постъпване на ИМ. По повечето делата е съобразен срока, установен в 

чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК, а когато се е насрочвало разглеждане на 

делото извън законоустановения срок, съдът е извършвал процесуални 

действия свързани с отстраняване на нередовности по исковата молба. 

Съдиите са обявявали решението с мотивите в рамките на предвидения 

двуседмичен срок, стриктно спазвайки  разпоредбата на чл. 316 ГПК. 

 

8. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашно 

насилие /ЗЗДН/ и по Закона за закрила на детето /ЗЗДет./ 

Делата по ЗЗДН се разпределят на дежурен съдия. Делата за 2011 

г. по ЗЗДН са общо 6 бр., a за 2012 г. са общо 7 броя. На случаен 

принцип бяха разгледани следните дела:  

 

      - гр. д. № 200/2012 г., обр. на 11.04.2012 г., молба по чл. 18, ал.1, 

ЗЗДН, на доклад на съдия Палмира Атанасова има протокол от избор на 

докладчик;  Молбата до съда е постъпила на 11.04.2012 г. С определение  

№ 338 от 12.04.2012 г. е даден 1 седмичен срок на молителката да направи 

уточнения по подадената молба. С молба от 18.04.2012 г. са направени 

уточнения по подадената молба. С определение № 351 от 18.04.12 г. 

отново е даден 1 седмичен срок за отстраняване на пороците по 

представената молба. Съобщението до страната е получено на 19.04.2012 г. 
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С определение № 442 от 10.05.2012 г. производството по делото е 

прекратено на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК; 

 

 - гр. д. № 701/2012 г., обр. на 16.11.2012 г., по постъпила молба чрез 

РПУ гр. Левски, на доклад на съдия Наташа Панчева с правно основание 

чл. 8, ал. 1 от ЗЗДН. С определение № 1192 от  16.11.2012 г. молбата е 

оставена без движение и е даден 1 седмичен срок за отстраняване на 

нередовносттите. Съобщението с указанията на съда са получени на 

22.11.2012 г.  С определение № 1291 от 03.12.2012 г. производството по 

делото е прекратено на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК; 

 
Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие, са 

образувани в деня на постъпване на молбата по чл. 4 ЗЗДН. Съдът е 

действал своевременно при администрирането и приключването на 

делата, като стриктно е спазвал всички предвидени срокове. 

Делата по ЗЗДет. се разпределят на дежурен съдия. Делата за 2011 г. 

по ЗЗДет. са общо 21 бр., a за 2012 г. са общо 16 броя. На случаен принцип 

бяха разгледани следните дела:  

 

                - гр. д. № 239/2012 г., обр. на 27.04.2012 г., искане по чл. 26, 
ЗЗДет., на доклад на съдия Палмира Атанасова. Молбата е постъпила  на 
27.04.2012 г. С разпореждане от 27.04.2012 г. делото е насрочено за 
27.04.2012 г., В о.с.з. е изготвен доклад по делото, допуснати са и са 
приети писмени доказателства, даден ход по същество и е обявено 
решение № 45/27.04.2012 г.; 

 
                  - гр. д. № 446/2012 г., обр. на 02.08.2012 г., искане по чл. 26, 
ЗЗДет., на доклад на съдия Стойка Манолова. Молбата е постъпила  на 
02.08.2012 г. С разпореждане от 02.08.2012 г. делото е насрочено за 
02.08.2012 г., В о.с.з. е изготвен доклад по делото, допуснати са и са 
приети писмени доказателства, даден ход по същество и е обявено 
решение № 92/02.08.2012 г.; 
 
 - гр. д. № 700/2012 г., обр. на 16.11.2012 г., искане по чл. 26, 
ЗЗДет., на доклад на съдия Наташа Панчева. Молбата е постъпила  на 
16.11.2012 г. С разпореждане от 16.11.2012 г. делото е насрочено за 
16.11.2012 г., В о.с.з. е изготвен доклад по делото, прието е направеното 

изменение на иска, допуснати са и са приети писмени доказателства, даден 
ход по същество и е обявено решение № 45/27.04.2012 г.; 
 
                  - гр. д. № 797/2012 г., обр. на 06.12.2012 г., искане по чл. 26, 
ЗЗДет., на доклад на съдия Маргарита Димитрова. Молбата е постъпила  



 

 

20 

на 06.12.2012 г. С разпореждане от 02.08.2012 г. делото е насрочено за 

06.12.2012 г., когато е даден ход по същество и е обявено решение № 
185/06.12.2012 г., с което е изменена постановена мярка за закрила на 
детето; 
 
 
 При анализът на делата разглеждани по закона за закрила на 
детето се разкриват следните тенденции. Стриктно е съобразена 
разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от ЗЗДет. като заседанията са насрочвани 
в деня на постъпване на молбите.  По чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето съдът 
следва да се произнесе с решение в  едномесечен срок от образуването 
им. От разгледаните дела всички са приключили с постановено решение в 
рамките на деня на постъпване на молбата. Похвална е  изключителна 

експедитивност и организираност при извършване на процесуалните 
действия.  

   

   9. Заповедни производства по реда на чл. 410 ГПК и чл.417 ГПК. 

 
 През проверявания период – 2011 г. и 2012 г. са били образувани 

и разгледани съответно 428 бр. дела и 257 бр. дела по реда на чл. 410 

ГПК. 

 

ч.гр.д.№ 258/2012 г., образувано на 10.05.2012 г., производство по 

реда на чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Стойка Манолова. 

Заявлението е постъпило на 10.05.2012 г. На 10.05.2012 г., с Разпореждане 

№ 433 е наредено да се извърши справка в НБДН относно постоянния 

адрес на длъжника и от с.д. е издадена заповед за изпълнение по чл. 410, 

ал.1, т.1 ГПК, съобщението за издаването на която е връчено на длъжника. 

Няма постъпило възражение в законоустановения срок. Издаден е 

изпълнителен лист, получен от заявителя на 17.10.2012 г., за което е 

направена и съответното отбелязване върху Заявлението; 

 

ч.гр.д.№ 450/2012 г., образувано на 08.08.2012 г., производство по 

реда на чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Палмира Атанасова. 

Заявлението е постъпило на 08.08.2012 г. На 08.08.2012 г., с Разпореждане 

№ 772 е наредено да се извърши справка в НБДН относно постоянния 

адрес на длъжника и от с.д. е издадена заповед за изпълнение по чл. 410, 

ал.1, т.1 ГПК, съобщението за издаването на която е връчено на длъжника. 

Няма постъпило възражение в законоустановения срок. Издаден е 

изпълнителен лист, получен от заявителя на 17.10.2012 г., за което е 

направена и съответното отбелязване върху Заявлението; 
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ч.гр.д.№ 453/2012 г., образувано на 09.08.2012 г., производство по 

реда на чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Маргарита Димитрова. 

Заявлението е постъпило на 09.08.2012 г. На 09.08.2012 г., с Разпореждане 

№ 778 е наредено да се извърши справка в НБДН относно постоянния 

адрес на длъжника и от 10.08.2012 г.. е издадена заповед за изпълнение по 

чл. 410, ал.1, т.1 ГПК, съобщението за издаването на която е връчено на 

длъжника. Няма постъпило възражение в законоустановения срок. Издаден 

е изпълнителен лист, получен от заявителя на 08.10.2012 г., за което е 

направена и съответното отбелязване върху Заявлението; 

 

 
ч.гр.д.№ 705/2012 г., образувано на 16.11.2012 г., производство по 

реда на чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Наташа Панчева. Заявлението 

е постъпило на 16.11.2012 г. и от 19.11.2012 г.. е издадена заповед за 

изпълнение по чл. 410, ал.1, т.1 ГПК, съобщението за издаването на която е 

връчено на длъжника. Няма постъпило възражение в законоустановения 

срок. Издаден е изпълнителен лист, получен от заявителя на 28.01.2012 г., 

за което е направена и съответното отбелязване върху Заявлението; 

 

По всички производства е спазена местната подсъдност  по чл. 411, 

ал. 1 ГПК. 

Съдиите не винаги са спазвали стриктно тридневния срок по чл. 

411, ал.1, т.1 ГПК за разглеждане на заявлението в разпоредително 

заседание и издаване на заповед за изпълнение, като в повечето случай 

заявлението е разгледано и заповедтаза изпълнение са издавани в деня на 

постъпването им. След влизане на заповедта за изпълнение в сила, на 

основание чл. 416 ГПК, съдът е издавал изпълнителен лист, за което е 

правено надлежно отбелязване върху заповедта. 

  При заповедните производства по реда на чл.410 от ГПК, предвид 

нормата на чл. 411, ал. 1 от ГПК – заявлението да се подава по 

постоянния адрес на длъжника, е изисквана справка от НБДН относно 

това обстоятелство.     

 

 В РС – Левски през 2011 г. по реда на чл. 417 от ГПК са били 

образувани общо 348 бр. производства, а през 2012 г. – 338, като се 

наблюдава тенденция към незначително намаляване на техния брой. 

 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните 

частни граждански дела:   

 

              ч.гр.д.№ 2/2012 г., обр. на 05.01.2012 г., на доклад на съдия 

Палмира Атанасова; по чл. 417 от  ГПК. С определение на съда е 
извършена справка по чл. 411, ал. 1 от ГПК. На 06.02.2011 г. е издадена 

Заповед № 5 за изпълнение на парично задължение въз основа на 
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документ по чл. 417 от ГПК, както върху същия има отбелязване за  

издаването на ИЛ от 06.01.2012 г., получен на 19.01.2012 г. Има надлежно 
отбелязване за получаването на ИЛ върху представения документ; 

 

 ч.гр.д.№ 715/2012 г., обр. на 22.11.2012 г., на доклад на съдия 

Стойка Манолова; по чл. 417 от  ГПК. С определение на съда е 
извършена справка по чл. 411, ал. 1 от ГПК. На 21.11.2012 г. е издадена 
Заповед № 408 за изпълнение на парично задължение въз основа на 
документ по чл. 417 от ГПК, както върху същия има отбелязване за  
издаването на ИЛ от 23.11.2012 г., получен на 26.11.12 г. Има надлежно 
отбелязване за получаването на ИЛ върху представения документ; 

 

                 ч.гр.д.№ 692/2012 г., обр. на 13.11.2012 г., на доклад на съдия 

Палмира Атанасова; по чл. 417 от  ГПК. С определение на съда е 
извършена справка по чл. 411, ал. 1 от ГПК. На 14.11.2012 г. е издадена 
Заповед № 397 за изпълнение на парично задължение въз основа на 
документ по чл. 417 от ГПК, както върху същия има отбелязване за  
издаването на ИЛ от 14.11.2012 г., получен на 21.11.12 г. Има надлежно 
отбелязване за получаването на ИЛ върху представения документ;  

 

                 ч.гр.д.№ 824/2012 г., обр. на 12.12.2012 г., на доклад на съдия 

Маргарита Димитрова; по чл. 417 от  ГПК. С определение на съда е 
извършена справка по чл. 411, ал. 1 от ГПК. На 13.12.2012 г. е издадена 
Заповед № 5 за изпълнение на парично задължение въз основа на 
документ по чл. 417 от ГПК, както върху същия има отбелязване за  

издаването на ИЛ от 13.12.2012 г., получен на 04.01.2013 г. Има надлежно 
отбелязване за получаването на ИЛ върху представения документ; 

 

   
При подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение въз 

основа на извлечение от счетоводни книги, на основание чл. 417, т. 2 от 

ГПК, съдът е издавал Заповедта и Изпълнителният лист в рамките на 

деня или в деня следващ образуването на делото. Добро впечатление 

прави прецизното администриране от страна на съда на производството 

обективирано в определение постановяващо извършване на справка за 

постоянния адрес на длъжника. За издадения изпълнителен лист има 

отбелязване върху заповедта за изпълнение, а за получаването му има 

върху представения документ.   
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 ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД- 

ЛЕВСКИ: 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Гражданските дела в Районен съд - Левски се образуват в деня на 
постъпване на исковите молби в съда или най-късно на следващия ден. 

В хода на проверката не се установиха случаи на опити от страните 

за превратно упражняване на процесуални права, изразяващи се в стремеж 
за заобикаляне на принципа на случаен подбор в РС-  Левски. 

Задължението за проверка на редовността на исковите молби е 
осъществявано своевременно от съдиите, разглеждащи гражданските 
дела, които са образувани в деня на постъпване на ИМ. Съдиите са 
постановявали разпореждания по администрирането в деня на постъпване 
на ИМ или на следващия работен ден от образуване на производствата, но 
най-често това е ставало още на следващия ден. 

Производствата по молби, постъпили по реда на чл. 390 от ГПК за 

обезпечаване на бъдещ иск, както и в производствата по чл. 410 и чл. 417 

от ГПК, и тези по ЗЗДет. и ЗЗДН, се образуват в деня на постъпване на 

съответното искане /молба, заявление/. 

Тези срокове са характерни и за производствата, образувани по 

реда на глава двадесет и пета от ГПК - „Бързо производство", като от 

проучените дела се установява, че делата в Районен съд - гр. Левски се 

образува в деня на постъпване на исковата молба. 

2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 

           При общите  искови производства  проверката установи, че съдиите  
постановяват актове по чл. 131 от ГПК, като ги съобразяват със 
съответните изисквания на правната норма и ги отразяват в самия акт. 
            Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдиите са се  
произнасяли по доказателствените искания на страните и са насрочвали 
производствата в първо открито съдебно заседание, са постановявани  

своевременно след постъпване на отговор на исковата молба, съответно от 
изтичане на едномесечния срок, предвиден в чл. 131 от ГПК. 

            В много малко случаи по някои дела се установиха и по-

големи периоди за постановяване на определението по чл. 140 от ГПК, 

което се обяснява с съдебната ваканция. Отлично впечатление направиха  

подробните проекти за доклади, изготвяни от докладчиците по делата, 

както и обстоятелството, че в повечето случай разпорежданията и 

определенията се оформят при съобразяване с изискването на чл. 254, ал.2 

от ГПК. 
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Най-често първо открито съдебно заседание е насрочвано за след   

месец и половина, макс. до два месеца от датата на определението по чл. 
140 от ГПК, като изключения се установяват единствено в периодите, 
съвпадащи със съдебната ваканция. 

В общия случай, при отлагане на делата за събиране на 
доказателства или поради други причини, следващо съдебно заседание е 
насрочвано за след месец и половина или по-кратък период. Насрочване 
на следващо съдебно заседание за след 1 до2 месеца се установява само в 
случаите на периоди, съвпадащи със съдебната ваканция.  

Производства по Закона за защита от домашното насилие 

 

Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие, са 
образувани в деня на постъпване на молбата по чл. 4 ЗЗДН. Съдът е 

действал своевременно при администрирането и приключването на 
делата, като стриктно е спазвал всички предвидени срокове. 

 Производства по Закона за закрила на детето.  

При анализът на делата разглеждани по закона за закрила на детето 
се разкриват следните тенденции. Стриктно е съобразена разпоредбата на 
чл. 28, ал. 3 от ЗЗДет. като заседанията са насрочвани в деня на 
постъпване на молбите.  По чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето съдът следва да се 
произнесе с решение в  едномесечен срок от образуването им. От 
разгледаните дела всички са приключили с постановено решение в 
рамките на деня на постъпване на молбата. Похвална е  изключителна 
експедитивност и организираност при извършване на процесуалните 
действия.  

Производства по Глава двадесет и пета чл. 310 и сл. от ГПК-

„Бързо производство". 

 

Гражданските делата по исковете, визирани в хипотезата на чл. 310 

от ГПК в РС - Левски се образуват в деня на постъпване на ИМ. По 

повечето от тях е съобразен срока, установен в чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК, а 

когато се е насрочвало разглеждане на делото извън законоустановения 

срок, съдът е извършвал процесуални действия свързани с отстраняване на 

нередовности по исковата молба. Съдиите са обявявали решението с 

мотивите в рамките на предвидения двуседмичен срок, стриктно спазвайки  

разпоредбата на чл. 316 ГПК. 
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Спрени дела 

 

В Районен съд - Левски спрените граждански дела са 
администрирани своевременно и редовно, с оглед проверка на 
обстоятелството дали е налична причината за тяхното спиране. 

  
 
3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

 

Общи искови производства 

 
Анализът на движението на делата, образувани преди 01.01.2010 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г., сочи като основна причина за техния 

продължителен период на разглеждане, спирането им поради наличие на 

преюдициални спорове, както и поради фактическата и правна сложност 

на делата, която обуславя необходимост от извършване на повече от една 

експертиза или конституиране на нови страни или необходими другари в 

процеса.  

В РС - Левски за проверявания период - за 2011 г. и 2012 г.,  няма 

дела с отменен ход по същество, което сочи на извод за добра 

предварителна подготовка на съдията-докладчик по водените дела.  

 От справката, предоставена от Районен съд - Левски отразяваща 

обявяването на съдебни решения, в отклонение от срока по чл. 235, ал. 5, 

изр. 1-во от ГПК, проверката също констатира липса на дела, чиито 

съдебни актове са постановени при забава на законово установения срок. 

Съдиите от Районен съд – Левски образуват делата в деня 
постъпване на ИМ. По повечето делата е съобразен срока, установен в чл. 
312, ал. 1, т. 1 от ГПК, , а когато се е насрочвало разглеждане на делото 
извън законоустановения срок, съдът е извършвал процесуални действия 

свързани с отстраняване на нередовности по исковата молба. 

Заповедни производства  

По заповедните производства, инициирани със заявления по чл. 410 

от ГПК, съдът се е произнасял в деня на постъпване на заявлението, което 

сочи на извод за стриктно съобразяване със срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК/. 

Предвид нормата на чл. 411, ал. 1 от ГПК – заявлението да се подава по 

постоянния адрес на длъжника, съдиите са изисквали справка от НБДН 

относно това обстоятелство, което направи добро впечатление.     

 При подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение въз 

основа на извлечение от счетоводни книги, на основание чл. 417, т. 2 от 

ГПК, съдът е издавал Заповедта и Изпълнителният лист в рамките на деня 
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или в деня следващ образуването на делото. Добро впечатление прави 

прецизното администриране от страна на съда на производството 

обективирано в определение постановяващо извършване на справка за 

постоянния адрес на длъжника. За издадения изпълнителен лист има 

отбелязване върху заповедта за изпълнение, а за получаването му има 

върху представения документ.   

 

   4. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА 
СЪДА. 

Проверката установи добър ред в организацията на дейността на 
служба „Съдебно деловодство", част от която е дейността по 
своевременното изготвяне и изпращане на книжа, съобщения и призовки. 
Ръководителят на службата е изпълнявал своевременно задълженията си 
по чл. 18 от ПАРОАВАС, като е поддържал добрата организация в 
работата.    

    Всички проверени съдебни книги за 2011 г. и 2012 г. са по 
утвърден образец и са водени съгласно изискванията на ПАРОАВАС.    

    В деловодствата на РС - Левски 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 РС - Левски 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.  

       
     На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 
към Висшия съдебен съвет дава следните ПРЕПОРЪКИ:  

                      

1. Председателят на РС - Левски, с оглед на правомощията, визирани 

в чл. 80 ЗСВ, да предприеме необходимите мерки: 

- по създаването на административни и организационни условия за 

обсъждане на резултата от проверката в РС-Левски, както  и да предвиди 

допълнителна професионална квалификация и специализация на съдиите 

от РС-Левски. 

            - с оглед на направения от проверката извод,  за добрата и 
похвална работа на председателя на РС-Левски съдия Палмира 
Атанасова, разглеждаща и граждански дела, за  създадената добра 
организация на административната дейност и за добрата й работа  по  
движението и приключването на  гражданските дела  в разумен срок и за 
прецизността,  пълнотата и мотивирането на актовете,  постановявани в 
закрито съдебно заседание - разпореждания и определения, съобразени с 



 

 

27 

изискването на чл. 254, ал.2 от ГПК, на основание чл. 86 ал.1 т. 8 от 

ЗСВ, председателя на ОС-Плевен да създаде административни и 
организационни условия за допълнителна професионална специализация 
на съдия Палмира Атанасова, чрез участието й в съвместните срещи със 
съдии от Плевенския съдебен  район, така и чрез участието й в семинарни 
обучения, организирани от Националния институт на правосъдието 
/НИП/. 
                В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, 
ал. 2, във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на PC – Левски да уведоми 
главния инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в 
изпълнение на препоръките. 
 
               Препис от Акта да се изпрати на административния ръководител 

на Районен съд - Левски, на административния ръководител на Окръжен 
съд - Плевен и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

            

 

                                      ИНСПЕКТОР:  

 

                                      /ДИМАНА ЙОСИФОВА/ 

                                                                

 


