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           На основание заповед № ТП-01-3 от 28.02.2011г. на Главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена 

тематична проверка  в Районен съд –Габрово относно прилагане на Закона 

за закрила на детето /ЗЗД/  в производствата, образувани по Семейния 

кодекс /СК/,  както и относно  противоречивата практика по определяне и 

събиране на държавни такси по някои от същите дела, образувани през 

2010г. 

          Проверката бе извършена  от инспектор  МИЛКА ВАРНОВА - 

ИТОВА и експерт МАРИЯ ТОДОРОВА. 

          Проверката бе извършена  в периода  от 07.03.2011г. до 11.03.2011г. 

и препис от заповедта бе връчена на председателя на Районен съд –

Габрово–съдия Диана Петракиева. 

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И: 

 

          І. Дела, приключващи с разрешение от районния съдия или 

районния съд. 

               1.За проверявания период 01.01.2010г. – 31.12.2010г. в Районен 

съд –Габрово няма образувани дела по чл.6, ал.2 СК  - разрешение на 

районния съдия за сключване на брак от непълнолетно лице, навършило 

шестнадесет години. 

               2. В Районен съд –Габрово няма образувани дела за проверявания 

период и по чл.26, изр.2 СК – разрешение на районния съдия за 

извършване на разпореждане със семейното жилище – лична собственост 

на единия съпруг при липса на съгласие от другия съпруг, ако двамата 

съпрузи нямат друго жилище-обща собственост или лична собственост на 

всеки един от тях. 

               3.По чл.127, ал.1 СК – утвърждаване на родителско споразумение 

относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, 

личните отношения с детето и издръжката му – образувани са четири броя 

частни граждански  дела. 

          По ч.гр.д. №№ 787/2010г., ч.гр.д. №880/2010г., ч.гр.д. 

№1887/2010г. е внесена държавна такса в размер на 25 лева по всяко едно 

от делата, като по последното дело д.т. е внесена при депозиране на 

молбата в съда, по първото дело съдът се е произнесъл по дължимата д.т. с 

решението си, а по второто дело д.т. е внесена след разпореждане на съда 

преди утвърждаване на споразумението. По ч.гр.д. №968/2010г. 

държавната такса е внесена при депозиране на молбата в съда и е в размер 

на 30 лева. 
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                 4.По чл.130, ал.3  и ал.4 СК – извършването на действия на 

разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка 

и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с 

разрешение на районния съдия по настоящия му адрес, ако разпореждането 

не противоречи на интереса на детето / ал.3/. По ал.4 на чл.130 СК е 

предвидено, че по изключение обезпечение на чужди задължения чрез 

залог или ипотека може да се извърши по реда на ал.3 при нужда или 

очевидна полза за детето или при извънредни нужди на семейството. През 

2010г. в РС –Габрово има образувани  63 броя  частни граждански дела 

по чл.130 СК. От тях на случаен принцип са проверени: 

Ч.гр.д.№751/2010г., ч.гр.д.№2773/2010г., ч.гр.д.№1931/2010г., 

ч.гр.д.№1748/2010г., ч.гр.д.№1086/2010г., ч.гр.д.№841/2010г., 

ч.гр.д.№751/2010г., ч.гр.д. №211/2010г., ч.гр.д. №647/2010г. -  всички 

дела са образувани по молби за разрешение по чл.130 ал.3 от СК за теглене 

на суми до 1000 лева от детски влог на непълнолетен или малолетен. 

Образувани са като частни граждански дела в деня на подаване на молбата 

или заявлението. Няма приложен протокол за избор на съдия докладчик. 

Съгласно утвърдените от административния ръководител – председателя 

на Районен съд – Габрово - съдия Диана Петракиева Вътрешни правила за 

случайно разпределение на делата в РС – Габрово, т.VІ, на основание 

заповед №217/22.10.2008г. на председателя на РС – Габрово, на дежурен 

граждански съдия, определен по седмичен график, незабавно се докладват 

молбите за разрешения по СК и молбите за издаване на удостоверения за 

теглене от детски влог.   С кратка, немотивирана ръкописна резолюция 

върху молбата  дежурните съдии се произнасят по искането в деня на 

образуване на делото, без нарочно определение или решение. Въз основа 

на резолюцията се издава съдебно удостоверение, подписано от съдията. 

Внесените по тези дела   държавни такси   са в размер на 25лв., като се 

събира  и такса от 5лв. за съдебно удостоверение. При искане за 

разрешение за теглене от детски влог на по-малки суми  молителите са 

освобождавани от внасянето на ДТ след представяне на декларация за 

семейно и имотно състояние. По  29/двадесет и девет/ от общо 

образуваните частни граждански дела по чл.130 СК са събрани държавни 

такси, а по останалите 34/тридесет и четири/ броя дела молителите са 

освободени от задължението за внасяне на д.т. По някои от делата, по 

които молителите са освободени от внасяне на д.т., е събрана такса по пет 

лева за издаване на съдебно удостоверение при дадено разрешение/ ч.гр.д. 

№№ 161/2010г., 22982010г., 254/2010г., 647/2010г.,93882010г., 

112182010г., 1930/2010г.2586/2010г., 3051/2010г., а по други не е събирана 

и тази такса.  

          По ч.гр.д №211/2010г., образувано по молба  от непълнолетен със 

съгласие на родител, исканото разрешение е за теглене на сума от 36,27 

лева от детския влог, необходима за закупуване на  лекарства. 
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          По тези дела не е изисквано становище от Д „СП”. Дежурният съдия 

се произнася по молбата след изслушване на молителите, включително 

непълнолетното лице, но това не се отразява формално като процесуално 

действие на съда. 

Ч.гр.д. №98/2010г., разгледано от съдия Гергана Антонова по дежурство. 

Делото е образувано на 18.01.2010г. по постъпила на същия ден в съда 

молба вх. №270  от непълнолетен със съгласието на двамата му родители 

за разрешение да продаде собствен недвижим имот. С разпореждане от 

датата на образуване на делото съдията възлага становище на Отдел 

„Закрила на детето” /О „ЗД”/ при Д”СП” – гр.Габрово и след постъпване на 

социалния доклад, с определение от з.з. на 22.01.2010г. разрешава 

разпоредителното действие с недвижимия имот на непълнолетния. 

Липсват доказателства за пазарна цена, за актуална данъчна оценка, като 

не е посочена и цената на имота по предстоящата сделка, чието 

разрешение се иска. 

Ч.гр.д. №449/2010г., разгледано от съдия Велемира Димитрова по 

дежурство. Делото е образувано на 10.03.2010г. по постъпила в съда на 

същата дата молба вх. №1381 от пълномощник на майката, действаща 

лично за себе си и като законен представител на малолетното си дете, с 

която молба се иска разрешение за продажба на съсобствен между майката 

и детето недвижим имот. С определение от з.з. на 18.03.2010г. съдът 

отказва да даде разрешение за продажба на притежаваните от малолетното 

дете идеални части  от описания в молбата недвижим имот поради липса 

на местна компетентност  на Габровския районен съд. В мотивите на 

определението е конкретизирано, че детето и майката  живеят на 

територията на Руската Федерация и нямат настоящ адрес на територията 

на Република България и в частност в община Габрово. 

          Видно от изготвената от Габровския районен съд справка за делата 

по чл.130, ал.3 и ал.4 СК / приложение №1/, само по две от общо 

разгледаните 63 броя дела през 2010г. е изискан социален доклад от Д”СП” 

– ч.гр.д. №98/2010г. и ч.гр.д. №668/2010г. 

 

           ІІ. Дела по чл.126, ал.2 и чл.163, ал.2 СК през 2010г. няма 

образувани. 

 

          ІІІ. Дела по искови производства, вкл. изменение на мерки при 

промяна в обстоятелствата. 

                1.По чл.49 СК – развод при дълбоко и непоправимо 

разстройство на брака. През 2010г. в Районен съд –Габрово са образувани 

всичко 76 броя дела, от които на случаен принцип са проверени пет броя 

дела за развод, когато от брака има  малолетни или непълнолетни деца. 

          По тези дела Д”СП” се призовава и изготвяне на социален доклад със 

становище се възлага само по изрично искане на страните, при спор между 
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родителите относно упражняването на родителските права и по преценка 

на съда за конфликт на интереси. Децата се изслушват, когато са 

навършили десет години в присъствие на социален работник. 

                2.По чл.50 СК - развод при сериозно и непоколебимо съгласие 

на съпрузите. Образуваните в Районен съд –Габрово през 2010г. дела са 68 

броя. Проверени са пет броя дела, по които от брака има родени деца и те 

са малолетни или непълнолетни към датата на подаване на молбата в 

районния съд. 

          По тези дела Д „СП” не се призовава, не се възлага изготвяне на 

социален доклад със становище. Не се изслушват децата, навършили десет 

години. Според съдиите, разглеждащи делата, при наличие на 

споразумение между родителите, това само би забавило процеса. 

          По делата за развод се събират държавни такси при образуването и 

се определят окончателни държавни такси според изхода на делото при 

стриктно спазване на разпоредбите на чл.6 и  чл.7 от Тарифа за държавните 

такси, които се събират от съдилищата по ГПК. 

               3.По чл.59, ал.9 СК  – ако обстоятелствата се изменят, съдът по 

молба на единия от родителите, по искане на дирекция „Социално 

подпомагане” / Д”СП”/ или служебно може да измени постановените по-

рано мерки във връзка с родителските права и да определи нови. През 

2010г. са образувани 4 броя граждански дела, като към датата на 

проверката едно от тях е прекратено, поради оттегляне на иска и едно е 

обездвижено до внасяне на д.д. в размер на 80 лева. Проверени са: 

Гр.д.№101/2010г. -промяна на упражняването на родителските права. Не е 

призована ДСП, страните са заявили, че не държат на изготвянето на 

социален доклад от ДСП и съответно не е изготвено такова становище. 

Детето е изслушано без задължителното присъствие на социален работник. 

Гр.д.№3015/2010г. -промяна на упражняването на родителски права. В 

определението с доклада по чл.140 от ГПК е възложено на ДСП да изготви 

социален доклад и е призована за с.з. В списъка на страните за 

призоваване, ДСП е посочена като „страна”. 

               4.По чл.123, ал.2 СК - при разногласие между родителите 

относно упражняването на родителските права и задължения те могат да се 

обърнат към медиатор или да предявят иск пред районния съд по 

настоящия адрес на детето, който решава спора след изслушване на 

родителите, а при необходимост -  и на детето. Образувани през 2010г. –

пет броя граждански дела. Проверени са: 

Гр.д.№857/2010г. В доклада по чл.140 от ГПК е възложено на ДСП да 

изготви социален доклад. Призована е за с.з. като „страна”. 

Гр.д.№2330/2010г. - разрешение за издаване на международен паспорт, 

както и за пребиваване на детето в чужбина. С определение по чл.140 от 

ГПК е разпоредено да се изготви социален доклад от ДСП. ДСП е 
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призована за с.з. и е изслушано становището на социален работник в 

открито съдебно заседание. 

 

               3.По чл.127, ал.2 СК  - при непостигнато между родителите 

споразумение, спорът се решава от районния съд по настоящия адрес на 

детето, който се произнася относно местоживеенето на детето, 

упражняването на родителските права, личните отношения с детето и 

издръжката му съгласно чл.59, 142, 143 и 144 СК. В Районен съд – Габрово 

са образувани 14 дела през 2010г., от които са проверени: 

Гр.д.№138/2010г. - за определяне на лични отношения на бащата с детето. 

Постановено е решение без да е призована ДСП и без представен доклад от 

ДСП. 

Гр.д. №226/2010г. – Образувано на 01.02.2010г. по постъпила в съда на 

същата дата искова молба вх. №602 и разпределено на съдия Кремена 

Големанова, видно от приложения протокол за избор на докладчик. От 

майката на малолетното дете, родено на 17.07.2007г. от фактическото 

съжителство на родителите, е предявен иск за определяне местоживеенето 

на детето при нея, предоставяне упражняването  на родителските права  по 

отношение на детето и за осъждане на бащата да заплаща ежемесечна 

издръжка на детето. Ответникът не подава писмен отговор и не се явява по 

делото. С определение №663  по чл.140 ГПК, в з.з. на 15.03.2010г., 

съдията-докладчик разпорежда да се изготви социален доклад от ДСП – 

Габрово със становище при кой от двамата родители е в интерес на детето 

да има местоживеене, като бъдат съобразени и обсъдени поставените в 

исковата молба въпроси. ДСП не е призована да се яви в насроченото на 

22.04.2010г. о.с.з., но се явява социален работник, който е изслушан като 

свидетел, постъпилият в съда социален доклад е приет и делото е обявено 

за решаване. В решение №233/10.05.2010г. съдът се е позовал на 

социалния доклад и становището на ДСП. Към исковата молба е 

приложена вн.б. за внесена д.т. в размер на 30 лева за образуване на 

делото, а с решението ответникът е осъден да заплати дължимата д.т. 

върху издръжката. 

Гр.д. №1026/2010г. - Образувано на 27.05.2010г. по постъпила в съда на 

същата дата искова молба вх. №3041 и разпределено на съдия Гергана 

Антонова, видно от приложения протокол за избор на докладчик. Предявен 

е иск с правно основание чл.127, ал.2 СК от бащата на малолетното дете, 

родено при съвместното съжителство с майката – ответница. С 

определение №1863 от з.з. на 15.07.2010г. съдията – докладчик  възлага на 

ОЗД при Д”СП” – Габрово да изготви социален доклад относно най-добрия 

интерес на детето и  разпорежда призоваване на Д”СП” – Габрово за 

насроченото на 30.09.2010г. о.с.з. В проведеното на 30.09.2010г. с.з  

явилият се социален работник е изслушан и е приет постъпилия социален 

доклад със становище. В мотивите на  решение №478/21.10.2010г. съдът се 
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позовава на приетия социален доклад. Към исковата молба е приложена 

вн.б. за внесена д.т. в размер на 30 лева за образуване на делото, а с 

решението ответникът е осъден да заплати дължимата д.т. върху 

издръжката. 

Гр.д. №2988/2010г. – По постъпила в съда искова молба вх. 

№3568/17.06.2010г., на същата дата  е образувано гр.д. №1210/2010г., 

разпределено на съдия Гергана Антонова. Предявен е иск по чл.127, ал.2 

СК от майката на роденото през 2009г. по време на фактическо 

съжителство. малолетно дете срещу бащата – ответник. След постъпване 

на писмения отговор от ответника и направено с него възражение за 

неподсъдност на делото, съдията-докладчик с определение от з.з. на 

27.08.2010г. прекратява производството по делото и го изпраща по 

подсъдност на Районен съд – Сливен. С определение  от з.з. на 

12.11.2010г., постановено по в.ч.гр.д. №327/2010г. по описа на Габровския 

окръжен съд, обжалваното определение на РС –Габрово е отменено и 

делото е върнато на съда за продължаване на съдопроизводствените 

действия. След връщането му, на 15.12.2010г. делото е преобразувано в 

гр.д. №2988/2010г. С определение №3602 по чл.140 ГПК от з.з. на 

17.12.2010г. съдията – докладчик  възлага на ОЗД при Д”СП” – Габрово 

изготвянето на социален доклад относно това при кого от родителите е в 

най-добър интерес на детето да бъде отглеждано и възпитавано и при 

какви лични контакти с другия родител.За насроченото на 08.02.2011 г. 

о.с.з. не е разпоредено призоваване на ДСП. На 07.02.2011г. в съда 

постъпват социални доклади от ДСП – Сливен и ДСП – Севлиево, 

съответно по настоящите адреси на детето и родителите. В о.с.з. на 

08.02.2011г. страните постигат уреждане на спора чрез спогодба, която 

съдът одобрява и прекратява производството по делото. Видно от 

протокола от с.з. постъпилите социални доклади не са докладвани от 

съдията и не са приети. В протокола не е отразено дали се явява 

представител на ДСП, която е вписана в списъка на лицата за призоваване 

за с.з. 

Гр.д. №1458/2010г. – Изпратено по подсъдност от РС – Димитровград, 

постъпило в Габровския районен съд на 14.07.2010г., когато е образувано. 

Разпределено на съдия Велемира Димитрова. Предявен е иск по чл.127, 

ал.2 СК от бащата на роденото на 10.02.2008г., по време на фактическо 

съжителство с ответницата  малолетно дете. В исковата молба е направено 

искане за постановяване на привременни мерки на основание чл.127, ал.3 

СК. С разпореждане №1889 от з.з. на 16.07.2010г., в производството по 

чл.140 ГПК, съдията-докладчик назначава социален доклад, който да бъде 

изготвен от ОЗД при ДСП – Габрово и даде отговор на въпросите: „В 

интерес на детето ли са исканите привременни мерки?” и „В интерес на 

детето ли е да се предостави упражняването на родителските права на 

бащата?”. Посочено е, че по искането за привременни мерки съдът ще се 
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произнесе в първото по делото заседание след предоставяне на социалния 

доклад от ДСП. ДСП е призована за насроченото на 21.09.2010г. о.с.з. В 

проведеното на 21.09.2010г. с.з. за ДСП се явява социалният работник 

изготвил приложения по делото социален доклад на ДСП- Габрово, към 

който е приложен и  социален доклад от ДСП – Димитровград, по 

настоящия адрес на  ищеца. Съдът не дава ход на съдебното дирене по 

делото, предвид евентуалното присъединяване на гр.д. №849/2010г. по 

описа на ГРС, намиращо се по частна жалба в ГОС, по което иск по чл.127, 

ал.2 СК е предявила майката на малолетното дете – ответница по гр.д. 

№1458/2010г. Даден е  ход на производството по чл.127, ал.3 СК, изслушан 

е социалния работник, изготвил представения от ДСП социален доклад, 

който е приет по делото. Съдията-докладчик се произнася по искането за 

привременните мерки с мотивирано определение в о.с.з. и отлага делото за 

26.10.2010г. В о.с.з. на 26.10.2010г. страните постигат спогодба, която 

съдът одобрява и производството по делото е прекратено. 

Гр.д. №1733/2010г. - Образувано на 25.08.2010г. по постъпила в съда на 

същата дата искова молба вх. №4871 и разпределено на съдия Велемира 

Димитрова, видно от приложения протокол за избор на докладчик. Ищцата 

е освободена от задължението за внасяне на д.т. на основание чл.83, ал.2 

ГПК. Предявен е иск по чл.127, ал.2 от майката на две малолетни деца, 

родени съответно през 2007г. и 2009г., по време на фактическо 

съжителство с ответника – баща. С разпореждане №3034 по чл.140 ГПК от 

з.з. на 12.11.2010г. съдията насрочва о.с.з. на 17.01.2011г., като изрично в 

мотивите на акта е записано, че не е необходимо назначаване на социален 

доклад, тъй като от страна на особения представител на ответника  няма 

искане за предоставяне упражняването на родителските права на бащата. 

ДСП не е уведомена, не е призована. 

                4. По чл.133, ал.1 вр. чл.131 или чл.132 СК – производство за 

ограничаване и за лишаване от родителски права. През 2010г. в Районен 

съд – Габрово  са  образувани четири дела, които са проверени: 

Гр.д. №139/2010г. – Делото е образувано на 26.01.2010г. по постъпила в 

съда на същата дата искова молба от Д”СП” – Ловеч, представлявана от 

старши юрисконсулт и е разпределено на съдия Велемира Димитрова. 

Предявен е иск с правно основание  чл.132, ал.1, т.2 СК  срещу майката на 

непълнолетно дете – родено на 31.03.1994г. с баща – неизвестен. 

Лишаването на майката от  родителски права се иска, тъй като без 

основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава 

издръжка. Към исковата молба е приложен социален доклад на Д”СП” – 

Ловеч. С определение № 763 по чл.140 ГПК от з.з. на 24.03.2010г. съдията 

– докладчик  назначава социален доклад по поставена в мотивите на акта 

задача, който да се изготви от Д”СП” – Габрово и разпорежда за 

насроченото на 22.04.2010г. о.с.з. да се призоват  ДСП - Ловеч, ДСП – 

Габрово, ответницата и непълнолетното дете. Производството е проведено 



 9 

с участието на прокурор от РП – Габрово. В с.з. на 22.04.2010г. се явява 

представляващия ДСП – Ловеч юрисконсулт, явява се изготвилия социален 

доклад социален работник от ДСП – Габрово, както и непълнолетната. 

След приемане на социалните доклади съдът изслушва социалния 

работник от ДСП – Габрово, както и непълнолетното лице. Делото е 

обявено за решаване и с решение №237 от 14.05.2010г. искът е уважен и на 

основание чл.132 ,ал.1, т.2 СК  майката е лишена от родителски права по 

отношение на непълнолетната си дъщеря, определен е режим на лични 

контакти и майката е осъдена да заплаща месечна издръжка. Ответницата е 

осъдена да заплати освен д.т. върху определената издръжка и д.т. в размер 

на 25 лева за образуване на делото. Разпоредено е преписи от влязлото в 

сила решение да бъдат изпратени на община – Габрово и ДСП – Габрово  

на основание чл.136 СК за предприемане на мерки за учредяване на 

настойничество. 

Гр.д. №1849/2010г. – образувано на 15.09.2010г. по постъпила на 

10.09.2010г. в съда искова молба вх. №5154 от Д”СП” – Габрово, 

представлявана от директора и е разпределено на съдия  Радосвета 

Парапанова. Производството е проведено с участие на прокурор от РП – 

Габрово. Предявен е иск с правно основание чл.132, ал.1, т. 1 и 2 СК, за 

лишаване от родителски права на баща /майката е починала/ на 

непълнолетно дете, родено на 11.06.1993г. В о.с.з. на 12.10.2010г., наред с 

всички писмени доказателства е приет и социален доклад на ДСП –

Габрово, за която се явява главен експерт. Изслушано е непълнолетното 

дете. С решение №502 от 13.10.2010г. бащата е лишен от родителски права 

по отношение на непълнолетната си дъщеря на основание чл.132, ал.1,т.1 и 

2 СК. Наредено е препис от влязлото в сила решение да бъде изпратен на 

община Търговище за вписване  на лишаването от родителските права, 

както и на Д”СП” – Габрово за предприемане на подходящи мерки и 

учредяване на настойничество по отношение на непълнолетната. 

Гр.д. №1850/2010г. – образувано е по искова молба от ДСП-Габрово, 

представлявана от директора и разпределено на съдия Кремена 

Големанова. Производството е проведено с участието на прокурор от РП – 

Габрово. Предявен е иск с правно основание чл.132, ал.1, т.1 и 2 СК, за 

лишаване от родителски права на баща на непълнолетна, родена на 

12.09.1994г. /майката е починала/. С исковата молба е представен социален 

доклад на ДСП – Габрово, приет с определението на съда по чл.140 ГПК в 

з.з. на 01.11.2010г. Съдът насрочва делото в о.с.з. на 25.11.2010г. с 

призоваване на страните, като изрично не е посочено призоваване на 

непълнолетната. В проведеното на 25.11.2010г. с.з. представител на 

редовно призованата ДСП- Габрово не се явява, не се явява и 

непълнолетната. Делото е обявено за решаване и с решение №616, 

постановено на 13.12.2010г. съдът уважава предявения иск и лишава 

бащата от родителски права на основание чл.132, ал.1, т.1 и 2 СК, определя 
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режим на лични контакти, осъжда ответникът да плаща ежемесечна 

издръжка, както и да заплати д.т. по сметка на съда в размер на 50 лева. 

Гр.д. №2294/2010г. -  образувано по постъпила в съда на 27.10.2010г. 

искова молба вх. №6245 от Д”СП” – Габрово, представлявана от директора 

и разпределено на съдия Радосвета Парапанова. Предявен е иск по чл.132, 

ал.1, т.2 СК, за лишаване от родителски права на майка по отношение на 

две деца –момче, родено на 11.02.2006г. и момиче, родено на 26.02.2007г. 

Майката е подписала нотариално заверена декларация, с която е дала 

съгласие за пълно осиновяване на децата. В семейството е имало още едно 

дете, което е осиновено. Производството е проведено с участие на 

прокурор от РП – Габрово. В о.с.з. на 30.11.2010г., редовно призованата 

ДСП – Габрово не изпраща представител. Съдът приема приложените към 

исковата молба социални доклади на ДСП – Габрово и на ЦСКП към SOS 

Детски селища Трявна – два броя. С решение №631/03.12.2010г. съдът 

уважава предявения иск и лишава майката от родителски права  по 

отношение на двете малолетни деца. Режим на лични контакти не е 

определен. 

                  5. По чл.143, ал.2, чл.143, ал.4  и чл.150 СК – за определяне на 

първоначална издръжка, за определяне на добавка към определената по 

съдебен ред издръжка при осъществяване на заместваща грижа и за 

увеличаване на определена по съдебен ред издръжка на малолетни и 

непълнолетни. В Районен съд –Габрово през 2010г. са образувани общо 51 

броя дела за издръжки.  

          Проверени са делата: гр.д. №2184/2010г., гр.д. №2215/2010г., гр.д. 

№2828/2010г., гр.д. №2343/2010г., гр.д. №2749/2010г., гр.д. №1902/2010г. 

и гр.д. №2896/2010г., гр.д. №2984/2010г., гр.д. №2081/2010г., гр.д. 

№2277/2010г., гр.д. №2383/2010г., гр.д. №1848/2010г., гр.д. №1976/2010г. 

и гр.д. №1686/2010г. и гр.д. №94/2010г.  По нито едно от делата ДСП не е 

уведомявана, не е призовавана, нито са изисквани или възлагани социални 

доклади или становища. Според съдиите това би довело до отлагане на с.з. 

и неспазване на процесуалните срокове, тъй като делата за издръжки се 

разглеждат по реда на бързото производство. 

                    6. Дела  по чл.124, ал.3, по чл.128, ал.1 от СК през 2010г. 

няма образувани. По чл.127а, ал.2 СК през 2011г. към датата на 

проверката в РС –Габрово няма образувани дела. 

 

 

А Н А Л И З        И      О Б О Б Щ Е Н И Е : 

 

          В Закона за закрила на детето е уредено участието в процедури на 

детето, чиито права и интереси се засягат, а така също участието в 

процедури, засягащи права или интереси на деца, на компетентните органи 

за закрила на детето. 
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          Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.1 от Закона за закрила на детето, 

във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат 

права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е 

навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите 

интереси. Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да 

бъде изслушано в зависимост от степента на неговото развитие. 

Решението за изслушване се мотивира. /чл.15, ал.2 ЗЗДт/  Може да бъде 

направен основателен извод, че следва да се мотивира и решението на 

съдебния или административен орган, когато навършилото 10-годишна 

възраст дете не се изслушва поради възможна увреда на интересите му от 

това изслушване. 

          Законът императивно задължава съда, преди изслушване на детето, 

да осигури необходимата информация, помагаща му да формира мнението 

си, както и да уведоми детето за евентуалните последици от неговите 

желания, от поддържаното от него мнение, както и за всяко  свое решение 

– чл.15, ал.3 ЗЗДт. Съдът осигурява подходящо обстановка  за изслушване 

на детето, съобразена с неговата възраст.  При изслушването и 

консултирането на детето, задължително присъства социален 

работник  от дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес 

на детето, а при необходимост – и друг специалист. По разпореждане на 

съда, изслушването на детето се извършва и в присъствието на родител, 

настойник, попечител, друго лице, което полага грижи за детето, или друг 

близък, когото детето познава, с изключение на случаите, когато това не 

отговаря на интереса на детето. Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.8 

детето има право на правна помощ и жалба във всички производства, 

засягащи неговите права или интереси. 

          Специализиран орган за провеждане на политиката за закрила на 

детето в общината е дирекция „Социално подпомагане” /ДСП/, в която се 

създава отдел за закрила на детето/ОЗД/. Функциите на ДСП са уредени с 

разпоредбата на чл.21 ЗЗДт. Съгласно т.14 на чл.21 ЗЗДт ДСП предява 

искове за лишаване или ограничаване на родителски права в интерес на 

детето или встъпва като страна във вече заведени производства. 

          По всяко дело съдът уведомява  ДСП по настоящия адрес на 

детето, като за уведомлението се прилагат разпоредбите на ГПК. ДСП  

изпраща представител, който изразява становище, а при невъзможност 

предоставя доклад. Безспорно е, че тази разпоредба/чл.15, ал.6 ЗЗДт/ на 

закона е императивна. В тези случаи ДСП изготвя писмени доклади и 

становища, като преди представянето на искащия орган /съда/ с доклада  се 

запознават родителите, настойниците, попечителите или другите лица, 

които полагат грижа за детето, както и детето, навършило 14 години, ако 

това не би навредило на неговия интерес. Лицата, които изпълняват 

функциите на представител по смисъла на чл.15, ал.6 ЗЗДт се определят от 

директора на ДСП.         
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          При уредбата на развода поради разстройство на брака и на развода 

по взаимно съгласие законодателят е вменил задължение на съда да 

провери дали са защитени интересите на децата преди да пристъпи към 

утвърждаване на споразумението на съпрузите по чл.49, ал.4 и по чл.51, 

ал.1 СК. В тези случаи, предвид разпоредбите на чл.49, ал.5 и чл.51, ал.2 

СК, съдът може да поиска становище от дирекция „Социално 

подпомагане”.   

           Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2 СК, когато не се постигне 

споразумението по ал.1, съдът служебно постановява при кого от 

родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването 

на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези 

права, както и режима на лични отношения между децата и родителите и 

издръжката на децата. Тези въпроси съдът решава, след като прецени 

всички обстоятелства с оглед интересите на децата като: възпитателските 

качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към 

децата, желанието на родителите, привързаността на децата към 

родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети 

лица-близки на родителите, социалното обкръжение и материалните 

възможности. В чл.59, ал.6 СК изрично е предвидено, че съдът изслушва 

родителите, както и децата при условията на чл.15 от Закона за закрила на 

детето и взема становище от дирекция „Социално подпомагане”. 

          В Габровския районен съд, съдиите, разглеждащи делата за развод, 

когато от брака има родени малолетни или непълнолетни деца, са 

установили еднаква трайна практика по приложението на разпоредбите по 

чл.15, ал.1 и ал.6 от Закона за закрила на детето, както и на разпоредбите 

по чл.49, чл.51 и чл.59, ал.6 СК. По делата по чл.49 СК  Д”СП” се 

призовава и изготвяне на социален доклад със становище се възлага само 

по изрично искане на страните, при спор между родителите относно 

упражняването на родителските права и по преценка на съда за конфликт 

на интереси. Децата се изслушват, когато са навършили десет години, в 

присъствие на социален работник. По делата по чл.50 и 51 СК  Д „СП” не 

се призовава, не се възлага изготвяне на социален доклад със становище. 

Не се изслушват децата, навършили десет години. Различието в  подхода, 

възприето от всички съдии в Габровския районен съд, се определя от това, 

дали с решението си ще утвърждават постигнатото по чл.49, ал.4, респ. по 

чл.51,ал.1 СК между съпрузите споразумение, вкл. относно родителските 

права, или с решението си ще се произнасят служебно по тези въпроси, 

предвид разпоредбата на чл.59, ал.2 СК. Съдиите се позовават на 

разпоредбите на чл.49, ал.5 СК и на чл.51, ал.2 СК, които наистина нямат 

задължителен характер, но с оглед изискването за преценка дали 

интересите на децата са добре защитени с постигнатото споразумение, 

което съдът утвърждава, стриктното спазване на разпоредбите на чл.15, 

ал.1 и ал.6 от Закона за закрила на детето не би трябвало да подлежи на 
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тълкуване. Само при участие на Д”СП” по тези дела, съдът би могъл да 

узнае и за възможни предприети вече защитни мерки по ЗЗДт. по 

отношение на децата. 

          Когато съдът изслушва деца по делата за развод, това се извършва 

при спазване на реда и при  условията на  чл.15 ЗЗДт. 

          В производствата по Глава девета „Отношения между родители и 

деца” на СК се констатира противоречива практика на съдиите от 

Габровския районен съд, разглеждащи делата. 

          В Районен съд – Габрово, по тази глава от СК, са образувани дела по 

чл.123, ал.2 СК,  по  чл.127, ал.2 СК и  по  чл.133, ал.1 вр. чл.131 или 

чл.132 СК. Съгласно разпоредбата на чл.138 СК, в производствата по Глава 

девета от СК, детето се изслушва при условията на чл.15 от Закона за 

закрила на детето. Становище от дирекция „Социално подпомагане”, 

съгласно разпоредбата на чл.127, ал.3 СК е предвидено да се поиска от 

съда, когато той определя привременни мерки в интерес на детето по 

искане на родителя, в производството по чл.127, ал.2 СК. В производствата 

за ограничаване и лишаване от родителски права, в които искът може да 

бъде предявен и от дирекция „Социално подпомагане” пред районния съд 

по настоящия адрес на детето, изрично е предвидено, че по делото, 

независимо по чие искане е образувано, се изслушва представител на 

дирекция „Социално подпомагане”. Съдът взема предвид становището на 

дирекцията при определяне на подходящи привременни мерки в интерес 

на детето. В разпоредбата на чл.136 СК е предвидено задължение на съда 

да изпраща препис от решението по чл.131 и чл.132 СК на Д”СП” по 

настоящия адрес на детето, с оглед предприемане на подходящи мерки и 

при необходимост за изготвяне на предложение за учредяване на 

настойничество или попечителство. 

          По проверените дела, образувани по искане по чл.123, ал.2 СК 

/децата са малолетни, под 10-годишна възраст/, съдът винаги изисква 

социален доклад със становище от съответната „Д”СП”, в о.с.з. се 

изслушва и социалния работник, изготвил възложения от съда доклад. По 

гр.д. №857/2010г. дирекцията е призована като „страна”. 

         Противоречива е практиката на съда  по образуваните  по чл.127, ал.2 

СК дела:  

 По гр.д. №138/2010г. и гр.д. №1733/2010г. компетентната 

Д”СП” не е уведомявана, не е призовавана и не е 

изискван социален доклад, нещо повече, в акта на съда по 

чл.140 ГПК по гр.д. №1733/2010г. изрично е записано, че не 

е необходимо назначаване на социален доклад, тъй като от 

страна на особения представител на ответника  няма искане 

за предоставяне упражняването на родителските права на 

бащата, т.е. липсва спор между страните.  
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 По гр.д. №226/2010г. и по гр.д. №2988/2010г. съдът 

възлага изготвянето на социален доклад със становище, 

но не призовава Д”СП” в о.с.з.  В о.с.з. по гр.д. 

№226/2010г. явилият се социален работник е разпитан като 

свидетел  и постъпилият социален доклад е приет по делото. 

По гр.д. №2988/2010г., производството по което е 

прекратено след одобряване на постигнатата между 

страните спогодба, постъпилите социални доклади не са 

приети.  

 По гр.д. №1026/2010г. и гр.д. №1458/2010г. съдът е 

възложил изготвяне на социален доклад със становище, 

съответната „Д”СП” е призована да се яви в о.с.з. и 

явилият се социален работник е изслушан. 

          Налага се извод, че уведомяването и изобщо участието на Д”СП” по 

този вид дела е според  преценката на съдията-докладчик и зависи от 

наличието или липсата на спор между родителите. Интересите и правата на 

детето и степента на засягането им като че ли не стоят в основата на 

преценката на съдията. 

          В производствата по чл.133 СК всички образувани в РС – Габрово и 

проверени дела са приключили с решение за лишаване от родителски 

права. По тези производства съдът стриктно спазва разпоредбите на чл.138 

СК и чл.15 ЗЗДт. Изключение се констатира по гр.д. №1850/2010г., по 

което навършилата 10-годишна възраст непълнолетна не е призована и не е 

изслушана при липса на мотиви за това. По всички тези дела съдът е 

изпълнявал и задължението си по чл.136 СК. 

          В производствата за издръжка на малолетни или непълнолетни 

практиката на съдиите от Габровския районен съд е непротиворечива и 

трайна. По нито едно от делата ДСП не е уведомявана, не е призовавана, 

нито са изисквани или възлагани социални доклади или становища. 

Според съдиите това би довело до отлагане на с.з. и неспазване на 

процесуалните срокове, тъй като делата за издръжки се разглеждат по реда 

на бързото производство. Тъй като по тези дела безспорно се засягат 

интереси и права на деца, разпоредбата на чл.15 ЗЗДт би следвало да се 

прилага, като съответната Д”СП” бъде уведомявана за образуваното 

производство. 

          Голямата част от образуваните общо 63 броя частни граждански дела 

по чл.130, ал.3 или ал.4 СК в Габровския районен съд са образувани по 

молби за разрешение по чл.130 ал.3 от СК за теглене на суми в различен 

размер от детски влог на непълнолетен или малолетен. Делата се образуват 

в деня на подаване на заявлението за разрешение, разпределят се на 

дежурен съдия и се докладват незабавно. С кратка, немотивирана 

ръкописна резолюция върху молбата  дежурните съдии се произнасят по 

искането в деня на образуване на делото, без нарочно определение или 
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решение. Въз основа на резолюцията се издава съдебно удостоверение, 

подписано от съдията.  Дежурният съдия се произнася по молбата след 

изслушване на молителите, включително непълнолетното лице, но това не 

се отразява формално като процесуално действие на съда. По тези дела не 

е изисквано становище от компетентната Д”СП”, нито пък становище на 

Д”СП” е прилагано към заявленията за разрешение за теглене на суми от 

детски влог, независимо от размера на сумата. Само по две от общо 

разгледаните 63 броя частни граждански дела през 2010г. е изискан 

социален доклад от Д”СП” – ч.гр.д. №98/2010г. и ч.гр.д. №668/2010г. По 

тези дела искането визира разрешение за разпоредителни действия с 

недвижим имот, собственост на детето.  

          Налага се извод, че критерият, който съдът използва при преценката 

си относно прилагането на разпоредбата на чл.15 ЗЗДт в този вид 

производства, е степента на засягане на правата и интересите на детето. 

Както бе отразено по-горе, голяма част от делата по чл.130 СК са 

образувани по искания за теглене на различни по размер суми от детски 

влог, често пъти и за минимални суми. Това обременява дейността на съда 

с неприсъщи социални функции. Би било добре  чрез  промени в закона да 

се предвиди или минимален размер на сумата, за чието теглене от детския 

влог се изисква разрешение по закон от районния съд, като се даде 

възможност или на родителите да охраняват детския интерес, или пък 

разрешението до този минимален праг да се дава от Д”СП” по настоящия 

адрес на детето, а не от районния съд. Би могло да се обсъди и вариант 

разрешенията за теглене на суми от детски влог да се дават изцяло от 

съответната Д”СП”.  

 

  

    Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, 

ал. 2 от Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен 

съвет дава следните  

 

 

                                          ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

       1.Препоръчва на председателя на РС – Габрово да упражни   

правомощията си по чл.80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо 

събрание на съда, на което: 

 да запознае съдиите с констатациите и изводите на 

настоящия акт,  

 да се анализира и обобщи нееднаквата практика на съда 

във връзка с прилагането на разпоредбите на чл.15 от 

Закона за закрила на детето по делата, образувани по 
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Семейния кодекс, по които се засягат права и интереси на 

децата. 

 

        2.  Препоръчва на съдиите от РС –Габрово, по всяко дело в 

производство по Семейния кодекс, по което се засягат права и 

интереси на детето,  да уведомяват  Дирекция «Социално 

подпомагане» по настоящия адрес на детето за изпращане на 

представител в съдебно заседание, който да изрази становище или 

при невъзможност – за  представяне на  социален доклад по делото, 

съгласно изискването по чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето; 

 

              Определя двумесечен срок, считано от получаване на акта за 

резултати от извършената тематична проверка,  за изпълнение на дадените 

препоръки. 

              На основание чл.58, ал.4 ЗСВ административният ръководител на 

Районен съд –Габрово следва да уведоми Главният инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за предприетите действия и мерки 

по изпълнение на препоръките. 

 

              На основание чл.54, ал.1, т.7 ЗСВ да се изпрати сигнал до 

Министерство на правосъдието за обсъждане на законодателна промяна   

в разпоредбата на чл.130, ал.3 от Семейния кодекс, касаеща режима на 

разрешение на действията  « теглене на суми от детски влог»  и по-

конкретно – определяне на минимален праг при запазване на 

компетентността на районния съд по настоящ адрес на малолетния или 

непълнолетния или промяна на компетентния орган от районен съд на 

дирекция «Социално подпомагане» по настоящ адрес на малолетното 

или непълнолетното лице. 

 

               На основание чл.58, ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия акт да се 

изпрати на председателя на Районен съд –Габрово, който да запознае с него 

съдиите и предвид възможността по чл.58, ал.3 ЗСВ за възражения до 

Главния инспектор на ИВСС. 

 

На основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ  екземпляр от настоящия акт да 

се изпрати на Висшия съдебен съвет. 

 

               

                     

                                      ИНСПЕКТОР:                                                       

                                                                         МИЛКА ИТОВА 
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