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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 2014 г. и на основание  Заповед № 

ПП-01-62/12.05.2014 г. на Главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен 

съд – гр. Добрич,  с обхват на проверката - образуването, движението и 

приключването на гражданските дела за 2012 г. и 2013 г . 

       Проверката се извърши за времето от 26.05.2014 г.  до 31.05.2014 г. от 
инспектор ДИМАНА ЙОСИФОВА  и експертите: АДРИАНА ТОДОРОВА 
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 

         По щатното разписание за 2012 г. и 2013 г. РС - гр. Добрич е с 19  
/деветнадесет/ щатни бройки за  съдии, от които една щатна бройка за 
административен ръководител - председател на съда.  

Административен ръководител - председател на РС – гр. Добрич 

е  съдия Веселин Монов, който е втори мандат председател на съда. 

Заместник на административния ръководител, заместник председател на 

съда е съдия Петър Монев. 

     В РС-гр. Добрич има сформирани две колегии – гражданска и 
наказателна. 

Гражданските съдии по щат в РС-гр. Добрич са: Павлина Нейчева 

Паскалева, Станимир Тодоров Ангелов, Мартин Стоянов Стаматов,  

Светлана Тодорова Димитрова - Кирякова, Любомир Иванов Генов, 

Албена Петрова Колева, Анна Великова Александрова, Соня Тодорова 

Дженкова, Стела Иванова Тонева, Петя Колева Петкова.  

Съдия Петя Колева Петкова е командирована и работи в Районен съд 

– гр. Варна, считано от 18.10.2010 г., съгласно Заповед № 377/05.10.2010 г. 

на административния ръководител – председател на Апелативен съд – гр. 

Варна. 

Съдия Веселин Иванов Николов е съдия в наказателна колегия, но по 

здравословни причини, на Общо събрание на съдиите от 14.06.2013 г., е 

взето решение на съдия Николов да се разпределят само частни 

граждански дела, заповедно производство по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК. 
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Съдия Мирослава Неделчева Райчева е съдия по щат в РС-Варна, но 

е командирована и работи като граждански съдия в РС - гр. Добрич, 

съгласно Заповед № 378/05.10.2010 г. на административния ръководител - 

председател на Апелативен съд – гр. Варна, считано от 18.10.2010 г. 

На основание решение на ВСС по протокол № 22/31.05.2012 г., на 

длъжност районен съдия в РС - гр.Добрич е назначен Мартин Стаматов, 

считано от 20.08.2012 г. Впоследствие същият е командирован в РС-Варна 

за  периода 01.09.2012 г. - 01.12.2012 г., на основание заповед № 

413/29.08.2012 г. на административния ръководител - председател на 

Апелативен съд – гр. Варна. 

Към 31.12.2013 г.: 

Съдия Станимир Ангелов е с общ юридически стаж 15 г. 10 м. 14 д. 

притежава  ранг “съдия в АС”; 

Съдия  Анна Великова е с общ юридически стаж 14 г. 05 м. 15 д. 

притежава  ранг “съдия в АС”; 

Съдия Мартин Стаматов е с общ юридически стаж 07 г. 02 м. 14 д., 

без ранг; 

Съдия  Светлана Кирякова е с общ юридически стаж 20 г. 05 м. 08 д. 

притежава  ранг “съдия в АС”; 

съдия Соня Дженкова е с общ юридически стаж 11 г. 00 м. 28 д. 

притежава  ранг “съдия в ОС”; 

съдия Любомир Генов е с общ юридически стаж 08 г. 09 м. 09 д. 

притежава  ранг “съдия в ОС”; 

съдия Албена Колева е с общ юридически стаж 09 г. 07 м. 19 д. 

притежава  ранг “съдия в ОС”; 

съдия Павлина Паскалева е с общ юридически стаж 15 г. 10 м. 07 д. 

притежава  ранг “съдия в АС”; 

съдия Стела Тонева е с общ юридически стаж 16 г. 04 м. 28 д. 

притежава  ранг “съдия в АС”; 

съдия Мирослава Неделчева е с общ юридически стаж 17 г. 03 м. 26 

д., притежава  ранг “съдия в ОС”; 

съдия Веселин Николов е с общ юридически стаж 15 г. 07 м. 03 д. 

притежава  ранг “съдия в АС”. 

 

В РС - гр.Добрич са сформирани следните граждански състави: 

І състав – съдия Станимир Ангелов 

ІІ състав – съдия Анна Великова 

ІІІ състав – съдия Мартин Стаматов 

ІV състав – съдия Светлана Кирякова 

VІ състав – съдия Соня Дженкова 

ІХ състав – съдия Любомир Генов 

Х състав – съдия Албена Колева 

ХІІ състав – съдия Павлина Паскалева 
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ХІV състав – съдия Стела Тонева 

ХVІІІ състав – съдия Веселин Николов 

ХХІ състав – съдия Мирослава Неделчева 

 

Председателят на РС - гр. Добрич съдия Веселин Монов 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 – разглежда наказателните дела. 

 

Съдебни служители и съдебно деловодство. Принцип на 

случайния подбор при  разпределение на делата 

 

          През проверявания период, до 28.03.2013 година, съдебната 

администрация в РС –  Добрич наброява 39 щатни бройки.  

       Съдебната администрация  е структурирана в съответствие с 

Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища /ПАРОАВАС/. 

 Работата на съдебната администрация в Районен съд - Добрич е 

организирана съобразно Закона за съдебната власт и Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища. 

  С решение на ВСС по протокол №12/28.03.2013 г. щатното 

разписание е редуцирано с една бройка за длъжността „съдебен архивар”, 

като останалите 38 бройки са разпределени за: съдебен администратор /той 

и служител по сигурността на информацията/; гл. счетоводител; системен 

администратор; административен секретар; 16 броя са  съдебни секретари 

– протоколисти; 1 брой е  съдебен секретар - протоколист, който е и  

касиер; 1 брой деловодител „Регистратура”; 11 броя съдебни 

деловодители;  1 брой призовкар, който е и куриер,  и чистач;  и още 

призовкари – 2 броя и  прислужник /чистач/ - 2 броя. 

Съотношението между магистрати по щатно разписание и съдебни 

служители е 19/38.  

Администрацията се ръководи от съдебен администратор. 

Административният секретар подпомага съдебния администратор при 

изпълнение на функциите му, като изпълнява и други задължения, свързани 

с документооборота и административното обслужване, възложени му от 

председателя на съда или от съдебния администратор. 

 Служба «Съдебни секретари»  изпълнява стриктно възложените 

дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебно заседание. 

Изготвя и прилага към делата протоколите от съдебните заседания в 

указания в ПАРОАВАС срок, подготвя формуляри, графици и др. 

документи. Изпълнява срочно задачите по изготвяне на справки, 
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подготовка на актовете на съда за публикуване в Интернет-страницата на 

съда, както и в Регистъра по чл. 235, ал.5 от ГПК.  

Служба "Съдебни секретари" активно участва в осигуряването на 

непрекъснатост на работното време на деловодствата и регистратурата, 

като осъществява компетентно заместване на отсъстващите в посочените 

звена служители. 

 Служба «Деловодство» изпълнява дейностите по осигуряване на 

производството по висящите дела и влезлите в сила съдебни актове. 

Участва в прилагането на графика за ползване на едночасова почивка в 

служба "Бюро съдимост". Поддържа деловодните книги, регламентирани в 

ПАРОАВАС, както и регистри на влезлите в сила съдебни актове, регистър 

за вписване на лицата, обявени за местно или общодържавно издирване, 

регистър за обжалвани съдебни актове и резултати от по-горни инстанции. 

Паралелно с горното, службата изгражда своевременно електронната база 

данни, необходима като база за внасяне на информация от етапите на 

съдопроизводство по делата. 

  Служба «Регистратура» - служителят в регистратурата поддържа на 

хартиен носител и в електронен вид регистрите за входящата и изходящата 

кореспонденция. 

 Служба «Архив» - след намаляване на щатната бройка на съда чрез 

съкращаване на длъжността "съдебен архивар", с решение на ВСС по 

протокол № 12/28.03.2013г. службата се представлява от съдебни 

секретари Стела Димова и Диана Димитрова, както и Милена  Атанасова  - 

той куриер, призовкар и прислужник /от 11.02.2013г./, които изпълняват 

стриктно възложените им задължения. Същите извършват преглед на 

книжата по свършените дела в деловодствата "Гражданска колегия" и 

"Наказателна колегия", успоредно изготвят справки по архивираните дела. 

Едновременно с това подпомагат лицата, на които е възложено да 

извършват преглед и обработване на архивните дела с изтекъл срок на 

съхранение. 

 Служба «Връчване на призовки и съдебни книжа» - призовкарите 

осъществяват връчване на призовките и съдебните книжа, съгласно 

процесуалните правила. 

Организацията и осъществяването на работата на съдебната 

администрация при Районен съд- Добрич е в съответствие с изискванията, 

посочени в Правилника за администрацията  в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища. Службите, които 

работят с граждани и адвокати, имат работно време от 9 до 17 часа, без 

прекъсване.  

В по-голямата си част съдебните служители са с дългогодишен стаж 

в съдебната система, притежават необходимите професионални качества, 

работят с чувство за отговорност, в екип, при условията на 

взаимозаменяемост.  
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В работата си съдебните служители проявяват старание, усвояват 

новите технически средства. Част от тях са участвали в курсове за 

подобряване на професионалната квалификация, което следва да продължи 

и през 2014 година. 

В РС- Добрич се използва внедрената САС „Съдебно деловодство”, 

която обхваща наказателно и гражданско отделения, служба 

„Регистратура” и служба „Архив”. За автоматизиране дейностите на 

съдебните служители в "Служба по връчване на призовки и съдебни 

книжа" е въведен в експлоатация модул "Съдебен призовкар", вграден във 

функциониращата в съда система САС "Съдебно деловодство". 

Техническото и програмното оборудване в Районен съд- Добрич е на 

добро ниво – всички работни места са окомплектовани с компютри и 

принтери, съдебните зали са оборудвани с озвучителни системи и 

звукозаписни такива, а посредством външни информационни табла е 

постигнато улесняване информираността на участниците в делата. 

 

Делата в Районен съд- Добрич се образуват своевременно. В съда е 

внедрена и работи система за случайно разпределение на делата. Приети са 

и Вътрешни правила за случайно разпределение на делата.   

През проверявания период всички постъпили в Районен съд - Добрич 

граждански дела са били разпределяни на принципа на случайния избор 

чрез програмата  „Law choice”.  

Със Заповед  № 81/22.06.2006 г. на административния ръководител – 

председател на съда са регламентирани движението на книжата, по които 

се образуват граждански и наказателни дела, както и поредността на 

разпределящите съдии. 

Със Заповед № 300/05.11.2009 г. на административния ръководител – 

председател на съда е възложено на съдия Петър Монев, зам. председател 

на съда, да разпределя гражданските дела, при спазване на Вътрешните 

правила за случайното разпределение на делата, както и да изготвя 

графика на дежурния съдия от гражданска колегия. 

В РС-Добрич има разписани Вътрешни правила за случайното 

разпределение на делата, които се прилагат, считано от 11.12.2009 г. 

Разпределението на постъпилите граждански и наказателни дела се 

извършва в хронологична последователност, по входящ номер на 

документа. Гражданските дела се разпределят ежедневно в часови график, 

както следва: 11.00 ч. – 11.30 ч.; 14.00-14.30 ч. и 16.00 ч.- 16.30 ч. 

Постъпващите в съда молби и искания, налагащи произнасяне в деня 

на постъпването им или в кратък срок, се докладват своевременно, извън 

посочения график, с оглед разпределянето им. 

След приключване на разпределението се изготвят протоколи на 

хартиен носител, които се подписват от съдията, извършил 
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разпределението, като се отбелязва неговото име. Същите се съхраняват в 

нарочен том за съответната календарна година. 

Копие от протоколите за извършеното разпределение се прилага към 

съответното дело. 

Съдия се изключва от случайния избор, само в случай на ползване на 

платен годишен отпуск поради временна нетрудоспособност, полагащ се 

платен годишен отпуск, както и в предвидените от закона случаи. Промяна 

и преразпределение на определения съдия-докладчик се прави при отвод 

или друга обективна причина, налагаща продължително отсъствие, като 

причината за преразпределение задължително се мотивира от 

разпределящия. 

 В Районен съд – Добрич, за проверявания период и съгласно чл.50 и 

сл.от ПАРОАВАС/отм./  се водят следните видове деловодни книги   и  

регистри по граждански дела: 

     1. Входящ регистър; 

     2. Изходящ регистър; 

3. Азбучен указател за образуваните граждански дела;  

4. Описна книга; 

5. Книга за открити заседания – отделна за всеки граждански състав; 

6. Книга за закрити и разпоредителни заседания – отделна за всеки 

граждански състав; 

7. Книга за получени и върнати призовки и др.съдебни книжа; 

8. Регистър на съдебните решения по чл.235 ал.5 от ГПК ; 

9. Архивна книга; 

10. Регистър   по ЗЗДН; 

11.   Книга за приемане и отказ от наследство на основание чл. 49 от 

Закона за наследството; 

12. Книга за издадени изпълнителни листа; 

 

II. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 Всички дела са разпределяни чрез внедрената програма Law Choise, 

предоставена за ползване от Висшия съдебен съвет, при спазване на 

принципа на случайния подбор и съгласно изискванията на ЗСВ. Към 

всяко новообразувано дело се прилага протокол на хартиен носител от 

програмата за случайно разпределение на делата за извършеното 

разпределение, който се подписва от разпределящия съдия, а в края на 

работния ден се разпечатва справка за извършените разпределения на дела, 

която се прилага и съхранява в нарочна папка. 

          

 През 2012 г. са постъпили за разглеждане  4596 броя граждански 

дела /новообразувани/, разпределени по материя както следва: вещни 
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искове - 36 броя; делби - 38 броя; облигационни искове - 570 броя; трудови 

спорове - 69 броя; административни дела - 11 броя; издръжка и изменение 

на издръжката - 59 броя; дела по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК - 2945 броя; 

искове по СК - 534 броя; други дела – 334 броя; 

 Общият брой граждански дела за разглеждане през 2012 г. е 5278 

броя. 
         Свършените през 2012 г. граждански дела са 4685 броя дела, от които 

с решение са приключили 4119 бр., а с определение за прекратяване са 

приключили 566 броя. 

         Свършените в срок до 3 месеца са 4239 броя дела, което е 90%. 

        В края на годината са останали несвършени общо 593 бр. дела. 

 

 През 2013 г. са постъпили за разглеждане /новообразувани/ 5385 

броя дела, разпределени по материя както следва: вещни искове - 41 броя; 

делби - 52 броя; облигационни искове - 646 броя; трудови спорове - 47 

броя; административни дела - 5 броя; издръжка и изменение на издръжката 

- 78 броя; дела по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК - 3687 броя; искове по СК - 

470 броя; други дела – 359 броя; 

 Висящите към 01.01.2013 г. дела са 593 броя или общо за 

разглеждане през 2013 г. - 5978 броя дела. 

 Свършените през 2013 г. граждански дела са 5386 броя дела, от 

които с решение са приключили 4792 броя, а с определение за 

прекратяване са приключили 594 броя. 

 Свършените в срок до 3 месеца са 5004 броя дела, което е 93%. 

 В края на годината са останали несвършени общо 592 броя дела. 

 

 

 
            ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ГРАЖДАНСКИ 
ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ.   
 

1. Първоинстанционни граждански дела, образувани преди 

01.01.2012г. и неприключили към 31.12.2013г. 

 

От представената деловодна справка се установи, че 34 / тридесет и 

четири/ броя дела са образувани преди 01.01.2012 и са останали 

неприключени към 31.12.2013г. 

 Към датата на проверката са останали неприключени 25 броя дела  

от които 11 броя дела са делби, които са с приключена първа фаза, а при 

втората фаза на делбата са внесени в архив, поради това са дадени като 

неприключени.  

Реално към датата на проверката  неприключени остават                      

14 броя дела  от които  5 броя дела са спряни и 9 броя дела са висящи. 
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 На случаен принцип бяха изискани следните  граждански дела: 

 

        -гр.д. 879/1996г., образувано е по искова молба от 03.06.1996г.; към 

датата на проверката делото е на доклад на съдия Станимир Ангелов; 

делото е образувано  по иск  с правно основание чл.14 ал.4 ЗСПЗЗ; за 

първото о.с.з  на 29.01.1997г докладчик е съдия Г.Жечева, а за следващите 

съдебни заседания до 11.08.2000г. докладчик е съдия М.Кадикянов; от 

1997г. до 2000г., датата на постановяване на първото съдебно решение 

делото е било многократно отлагано поради нередовно призоваване на 

страните, като през 1999г е разпоредено и призоваване на една от страните 

чрез Държавен вестник /л.61/, през 2000 г. е постановено Решение 

№773/11.08.2000г.; решението е обжалвано пред ОС-Добрич с въззивна 

жалба от 04.01.2001г; по повод на жалбата първоинстанционното решение 

е изпратено на ОС-Добрич на 05.12.2002г.; решението е обезсилено с 

Решение №226/22.06.2004г на ОС-Добрич и върнато на РС-Добрич на 

24.06.2004г за ново разглеждане от нов състав; при новото разглеждане 

докладчик по делото е съдия  Станимир Ангелов; о.с.з. е насрочено за 

25.10.2004г, но не е даден ход на делото, което последователно е отлагано 

5 пъти през 2005г /л.23т.І/,7 пъти през 2006г, като в о.с.з. на 31.01.2007г е 

даден ход по същество/л.186/; с определение №58/16.03.2007г е отменен 

хода по същество и делото е насрочено в о.с.з. за 25.04.2007г., отложено е 

за 30.05.2007г и с определение  в о.с.з. от 30.05.2007г производството по 

делото е СПРЯНО за конституиране на страни в процеса по реда на чл.120 

от ГПК/отм./; в продължение на 4 години и половина производството е 

било спряно л.225/; с определение от 02.03.2011г., производството е 

възобновено и са конституирани нови страни в процеса, делото е 

насрочено в о.с.з. за 04.04.2011г.; отново с определение  от 04.04.2011г. 

производството по делото е СПРЯНО, също за конституиране на нови 

страни в процеса/ л.304/; с определение от 27.04.2011г производството по 

делото е възобновено и делото е насрочено в о.с.з. за 30.05.2011г.; поради 

нередовно призоваване на страните и за събиране на доказателства , делото 

е отлагано за: о.с.з. за 06.07.2011г., за 03.10.2011г., за 14.11.2011г.,                          

за 19.12.2011г., за 25.01.2012г., за 27.02.2012г., за 02.04.2012г.,                                   

за 07.05.2012г., за 04.06.2012г., за 09.07.2012г., за 26.09.2012г.,                                  

за 05.11.2012г., за 19.12.2012г.,/л.365-л.771,т.ІІ/; с определение от 

19.12.2012г., производството по делото е СПРЯНО на основание чл.182 

ал.1”б” от ГПК/отм./, възобновено е на 25.01.2013г, конституирани са  

нови страни в процеса и делото е насрочено за о.с.з. за 04.03.2013г., за 

събиране на доказателства и поради нередовно призоваване на страните, 

делото е отлагано за 10.04.2013г., за 15.05.2013г., за 01.07.2013г., за 

30.09.2013г., за 04.11.2013г., за 18.12.2013г., за 03.02.2013г.,, като на 

последното о.с.з. делото е обявено за решаване; решението е постановено 

на 25.02.2014г., и е влязло в сила на 14.05.2014г. 
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       -гр.д. 41/1997г., делото е образувано по подадена  на 04.01.1997г., 

искова молба за делба  на недвижими имоти, разпределено е на съдия 

Кадикянов; първото о.с.з. е на 14.05.1997г.,като е отлагано през цялата 

1997г до м.март 1998г за събиране на доказателства; с определение от 

25.03.1998г., делото е обявено за решаване; след една година е постановено 

определение  на 08.01.1999г., с което се о.х.с. и делото се насрочва в о.с.з. 

за 10.03.1999г.,/л.42/; отлагано е в  три поредни заседания и в о.с.з. от 

28.04.1999г., делото е обявено за решаване; постановено е решение №504 

/09.09.1999г с което е допусната делбата /л.504/; делото е обжалвано пред 

ОС-Добрич, по повод на жалбата на 29.03.2000г., делото е изпратено на 

ОС-Добрич; въззивната инстанция частично изменя решението и допуска 

делбата , делото е върнато на 14.11.2000г., на РС-Добрич; повече от две 

години не се извършват процесуални действия, след това с разпореждане 

делото е внесено в архив; едва  през 2012г  по молба на страните  е 

поискано да се пристъпи към втора фаза на делбата/л.83/;                                      

при втората фаза на делбата делото е на доклад на съдия  Соня Дженкова, 

насрочено е за о.с.з. за 28.05.2012г., с разпореждане от същата дата делото 

е оставено без движение за конкретизране на страните в процеса/л.140/; 

делото е насрочено в о.с.з.  на 17.09.2012г/л.169/, като с определение от 

същата дата е производството по делото е  СПРЯНО , поради наличие на 

преюдициален спор- гр.д.1805/2012г по описа на РС-Добрич; с 

определение от 18.06.2013г., производството е възобновено и делото е 

насрочено за о.с.з. за 19.09.2013г.,/л.189/; конституира по реда на чл.120 от 

ГПК/отм./ нови страни в процеса- съсделители и дава указания за 

призоваване  чрез Д.в.; с разпореждане от 31.10.2013г  назначава особен 

представител, като  за целта се изпраща уведомително писмо до 

адвокатската колегия в Добрич ; с определение от 19.12.2013г  за особен 

представител  е назначен адв. Р.Г. от ДАК /л.236/;, междувременно  с 

определение от 25.02.2014г., е допуснато обезпечение на предявения иск  

по чл.30 ал.3 ЗС и делото е насрочено за о.с.з. за 27.03.2014г., отложено е 

за 14.04.2014г., поради неизготвяне на експертизата; обявено е за решаване 

на 14.04.2014г, решението  по извършване на делбата и изнасяне на имота 

на публична продан е  обявено на 13.05.2014г.  

            -гр.д. 1918/2005г., образувано е по искова молба за делба на 

недвижим имот от 04.11.2005г; като делото е разпределено на съдия 

Албена Колева; делото е насрочено в о.с.з. на 08.12.2005г.,обявено е за 

решаване и има постановено Решение №460/16.12.2005г/л.21/; по втора 

фаза на делбата  с разпореждане от 22.04.2009г. е указано на страните да 

внесат депозит за възнаграждение на вещото лице; с определение  от 

10.03.2010г., се конституират  съделители по реда на чл.120 от ГПК/отм./ и 

делото е насрочено в о.с.з. за 20.04.2010г., дават се указания към 

експертизата и към страните за допълнителен депозит; делото се внася в 

архив, поради неизготвена експертиза и невнесени допълнителни такси. 
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      -гр.д. 3279/2008г., образувано е по искова молба от 30.12.2008г., по 

предявен иск по чл.124 от ГПК; съдия при образуване на делото е Стела 

Тонева, с разпореждане от 05.01.2009г., делото е  оставено без движение за 

вписване на исковата молба , а впоследствие и за внасяне на държавна 

такса;, разпореждането по чл.131 от ГПК е от 30.01.2009г., с отговора на 

исковата молба е предявен и насрещен иск; определението по чл.140 от 

ГПК е от 24.03.2009г., делото е насрочено в о.с.з,  за 29.04.2009г., а 

впоследствие, поради отвод  делото е преразпределено на съдия Светлана 

Кирякова; насрочено е в о.с.з. за 01.06.2009г./л.83/; с определение от 

01.06.2009г, производството по делото е СПРЯНО на основание чл.229 

ал.1 т.4 от ГПК, до приключване на гр.д.1248/09г по описа на РС-Добрич; с 

определение от 15.07.2013г производството по делото е възобновено и 

делото е насрочено в о.с.з. за 30.09.2013г.,, поради отказ от иска с 

определение от 30.09.2013г., производството по гр.д.3279/08г е прекратено. 
 
Причината за неприключването на тези дела в разумен срок е 

спирането  на производството, по някои  дела на два пъти, при наличие на 
различните хипотези на чл.182 ГПК/отм./ и  на чл. 229, ал.1 т.4 ГПК . 
          Като основни причини за по-продължителния период на 
разглеждане на изолирания брой  дела образувани преди 01.01.2012г и 
неприключили към 31.12.2013г.. са лошото администриране на делата 
образувани още при действието на стария ГПК, както и фактическата 
сложност на делата, налагаща отлагането им за събиране на 
доказателства, за конституиране и призоваване на страните в процеса. 
 
  

               2. Образувани дела след 01.01.2012 г., респективно след 

01.01.2013 г. и неприключили към 31.12.2012 г., респ. 31.12.2013 г., 

чието разглеждане е продължило повече от 3 месеца, считано от датата 

на постановяване на определението по чл. 140 ГПК. 

 

 Общо  225 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, считано от датата на постановяване на определението 

по чл. 140 ГПК.  

 Общо 178 броя са гражданските дела, образувани след 01.01.2013 г. 

и неприключили към 31.12.2013 г., чието разглеждане е продължило 

повече от 3 месеца, считано от датата на постановяване на определението 

по чл. 140 ГПК. 

 От проверените на случаен принцип дела се установи следното:  

 - гр.д.№ 490/2012 г., образувано на 13.02.2012 г., предявени 

облигационни искове, на доклад на съдия Соня Дженкова. С 

разпореждане от 22.02.2012 г. е констатирано, че ИМ е нередовна, поради 

което на основание чл. 129, ал.2 ГПК е оставена без движение и са дадени 

указания по изправяне на нередовността, изпълнени с молба от 05.03.12 г. 
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На 06.03.2012 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, на 03.05.12 г. 

и на 20.07.2012 г. са постъпили писмени отговори на ИМ от ответниците 

по делото. На 27.08.12 г. е постановено разпореждане /би следвало да е 

определение/ по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад, делото е 

насрочено за 01.10.12 г., когато ход на делото не е даден, поради служебна 

ангажираност на процесуалния представител на ищеца и на процесуалния 

представител на един от ответниците по делото. С.з. от 11.10.12 г. е 

отложено за събиране на доказателства /разпит на свидетели и изготвяне 

на съдебно-техническа експертиза/; с.з. от 05.11.12 г. – отложено за 

събиране на доказателства /изготвяне на съдебна поръчка и разпит на 

свидетели/; с.з. от 13.12.12 г. – отложено, тъй като назначената съдебна 

поръчка не е върната от Софийски районен съд. В с.з. от 24.01.2013 г. е 

приключило разглеждането на делото, решението е обявено на 25.02.2013 

г.  

       - гр.д.№ 1166/2012 г., образувано на 29.03.2012 г., с пр. основание чл. 

422 ГПК, във вр. с чл. 59 ЗЗД, на доклад на съдия Албена Колева. На 

02.04.2012 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, на 11.05.12 г. е 

постъпил писмен отговор на ИМ. На 16.05.12 г. е постановено определение 

по чл. 140 ГПК, изготвен е проект на доклад, делото е насрочено за 

08.06.12 г., когато е отложено за събиране на доказателства /назначена е 

съдебно техническа експертиза/. Проведеното с.з. на 21.09.12 г. е отложено 

поради това, че не е представено заключение от вещото лице; с.з. от 

26.10.12 г. е отложено за събиране на доказателства, тъй като съдът е 

констатирал, че са налице данни по делото за обективно възпрепятстване 

на страните за снабдяване на необходимите документи, както и на вещото 

лице за извършване на назначената експертиза; Проведени са с.з. на 

23.11.12 г. – отложено, тъй като вещото лице не е получило нужната за 

изготвяне на експертизата информация; с.з. на 27.11.2012 г. е отложено за 

събиране на доказателства; с.з. от 18.12.12 г. е отложено за събиране на 

доказателства /назначена е съдебно икономическа експертиза/. В с.з. от 

25.01.2013 г. е приключило разглеждането на делото, решението е обявено 

на 25.02.2013 г. 

- гр.д.№ 140/2013 г., образувано на 10.01.2013 г., с пр. основание чл. 

34 ЗС, чл. 27 и чл. 28 СК, във вр. с чл. 341 и сл. ГПК - делба на движими 

вещи, на доклад на съдия Светлана Кирякова. С разпореждане от 

11.01.13 г. ИМ е оставена без движение, с дадени указания до ищеца, 

изпълнени с молба от 23.01.2013 г. На 29.01.13 г. е постановено 

разпореждане по чл. 131 ГПК, отговор на ИМ е постъпил на 06.03.13 г. На 

15.03.13 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, има изготвен проект 

на доклад, делото е насрочено за 24.04.13 г., когато ход на делото е даден и 

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

20.05.13 г. – отложено за събиране на доказателства /назначена е съдебно-
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счетоводна експертиза/; на 17.06.13 г. е даден ход на делото на делото по 

същество, решението е обявено на 17.07.2013 г. 

- гр.д.№ 348/2013 г., образувано на 24.01.2013 г., иск с пр. основание 

чл.  422 ГПК, на доклад на съдия Мирослава Неделчева. На 08.02.13 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, в законовоустановения срок 

няма постъпил отговор на ИМ. На 10.05.13 г. е постановено определение 

по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 20.06.13 г., когато същото е 

отложено, поради неспазване на 7-дневния срок за изготвяне на 

заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза  по чл. 199 

ГПК. Проведено е с.з. на 17.10.13 г. - делото е отложено за становище на 

ответника по представено писмено доказателство от ищеца. В с.з. от 

12.12.13 г. е  даден ход по същество, решението е обявено на 13.01.2014 г.  

  - гр.д.№ 2770/2013 г., образувано на 24.06.2013 г., с пр. основание 

чл. 422, ал.1 ГПК, във вр. с чл. 415, ал.1 и чл. 410, ал.1, т.1 ГПК, на доклад 

на съдия Мартин Стаматов. На 02.07.13 г. е постановено разпореждане по 

чл. 131 ГПК, в законовоустановения срок няма постъпил отговор на ИМ. С 

разпореждане от 12.08.13 г. производството по делото е оставено без 

движение, поради констатирана нередовност на ИМ, с дадени указания до 

ищеца, изпълнени с молба от 29.08.13 г. На 27.09.13 г. е постановено 

определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 28.10.13 г., когато е 

даден ход на делото, същото е отложено за събиране на доказателства. 

Проведено е с.з. на 25.11.13 г. - делото е отложено за събиране на 

доказателства. В с.з. от 16.12.13 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 15.01.2014 г. 

 

Като обективни причини за неприключилите в края на 2012 г. и 

съответно в края на 2013 г. производства по делата  могат да се 

посочат: оставяне на ИМ без движение, за отстраняване на 

констатирани нередовности; предмета на делата /при фактическа и 

правна сложност, напр. делба/; отлагане на делата за събиране на 

доказателства, или поради неизготвена в срок съдебна експертиза. 

Гр.д.№ 140/2013 г. е образувано на 10.01.2013 г. и е приключило в рамките 

на същата година. 

Проверка на редовността на исковата молба е извършвана в 

рамките на един до петнадесет дни от образуване на делото. 

Първото по делото с.з. е насрочвано до месец и половина след  

постановяване на определението по чл. 140 ГПК /с изкл. на съдебната 

ваканция/. Постъпващите по делото книжа са администрирани 

своевременно. При преобладаващия брой проверени дела има изготвен 

проект на доклад. При отлагане на делата следващо съдебно заседание е 

насрочвано най-често за след месец /с изключение на съдебната ваканция/.  
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      3.  Обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо 

ГПК. 

 От изготвените справки и извършената проверка по срочните 

книги за 2012 г. и за 2013 г. се установи следното: 

 

              През 2012 г. по 22 броя граждански дела решенията са обявени 

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

  През 2013 г. по 5 броя граждански дела решенията са обявени 

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

   На случаен принцип бяха изискани и прегледани следните дела:  

 -гр.д. № 2651/06 г. – образувано на 22.12.2006 г., иск по чл. 278 от 

ГПК/отм./ за делба на имот, на доклад на съдия  Константин Иванов, при 

образуване на делото, а впоследствие, с разпореждане на адм. ръководител 

от 25.09.2007г. преразпределено на съдия Павлина Паскалева; Исковата 

молба е депозирана на 21.12.2006 г.; с разпореждане от 27.12.2006г делото 

е оставено без движение до вписване на исковата молба; с разпореждане от 

30.03.2007 г.  е насрочено о.с.з.; проведеното на 09.05.2007 г. о.с.з. е 

отложено поради нередовно призоваване на страните; проведеното на 

30.05.2007 г. о.с.з. е отложено за събиране на нови доказателства и 

извършване на СГЕ; проведеното на 05.07.2007 г. о.с.з. е отложено за 

събиране на нови доказателства и извършване на СТЕ; проведеното на 

04.10.2007 г. о.с.з. е отложено за събиране на нови доказателства, 

изслушване на вещото лице по изготвената СТЕ и извършване на СГЕ; 

проведеното на 04.12.2007 г. о.с.з. е отложено за събиране на нови 

доказателства и извършване на допълнителна СТЕ; проведеното на 

04.03.2008 г. о.с.з. е отложено за събиране на нови доказателства и е 

дадена възможност на вещото лице да извърши допълнителната СТЕ; на 

проведеното на 17.06.2008 г. о.с.з. вещото лице по назначената 

допълнителната СТЕ е заменено с ново вещо лице, като на последното е 

дадена възможност да даде заключение по допуснатата допълнителна СТЕ; 

проведеното на 14.10.2008 г. о.с.з. е отложено за събиране на нови 

доказателства; на проведеното на 18.11.2008 г. о.с.з. е даден ход по 

същество; с решение № 54 от 19.01.2009 г. е допуснато извършването на 

съдебна делба; с разпореждане на съда от 03.02.2009 г. е насрочено о.с.з. 

по повод подадена молба от 27.01.2009 г. за ПОФГ; на 05.03.2009 г. е 

проведено о.с.з. по повод подадената молба за ПОФГ в решението на съда 

от 19.01.2009 г.; с решение № 27 от 19.03.2009 г. е допусната поправка на 

ОФГ в решение № 54 от 19.01.2009 г. на ДРС; с разпореждане на съда от 

06.04.2009 г. е върната подадената на 05.02.2009 г. въззивна жалба поради 

неотстраняване на нередовности и процесуалните действия са продължени 

във втората фаза на делбата; с определение на съда от 12.05.2009 г. е 

допуснато изготвянето на СТЕ и е насрочено о.с.з.; проведеното на 

26.01.2010 г. о.с.з. е отложено за събиране на нови доказателства и е 
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дадена възможност на вещото лице да изготви допуснатата СТЕ; 

проведеното на 09.03.2010 г. о.с.з. е отложено за събиране на нови 

доказателства и изготвяне на допусната допълнителна СТЕ; на 

проведеното на 29.04.2010 г. о.с.з. с протоколно определение № 12 на 

основание чл. 182, б. „а” от ГПК е спряно производството по делото; с 

определение от 05.10.2010 г. производството по делото е възобновено и е 

насрочено о.с.з.; проведеното на 03.11.2010 г. о.с.з. е отложено за събиране 

на нови доказателства и е дадена възможност на вещото лице да извърши 

допълнителната СТЕ; проведеното на 21.12.2010 г. о.с.з. е отложено за 

събиране на нови доказателства и е допусната  за извършване тройна СТЕ; 

проведеното на 22.02.2011 г. о.с.з. е отложено поради несвоевременно 

внасяне на депозит за извършване на допуснатата тройна СТЕ; 

проведеното на 12.04.2011 г. о.с.з. е отложено предвид направено искане от 

страните за сключване на съдебна спогодба; проведеното на 07.06.2011 г. 

о.с.з. е отложено предвид включването на всички страни по делото в 

участие в съдебната спогодба; проведеното на 11.10.2011 г. о.с.з. е 

отложено  за извършване  на допусната СТЕ, предвид направено искане за 

възлагане на имот; проведеното на 06.12.2011 г. о.с.з. е отложено за 

събиране на нови доказателства;  на проведеното на 28.02.2012 г. о.с.з. е 

даден ход по същество; решение № 74  с което е извършена делба на 

процесните имоти е обявено на 23.04.2012 г. - 25 дни след срока, 

установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 - гр.д. № 4336/2011 г. – образувано на 17.09.2011 г., иск по чл. 292 

от КТ, на доклад на съдия Светлана Кирякова; исковата молба е 

депозирана на 17.09.2011 г.; с разпореждане от 17.09.2011 г. е указано 

препис от исковата молба, ведно с доказателствата към нея да се изпрати 

на ответника съгласно разпоредбата на чл. 131 от ГПК; с определение от 

26.10.2011 г. по чл. 140 от ГПК е насрочено о.с.з.; проведеното на 

28.11.2011 г. о.с.з. е отложено за събиране на нови доказателства и 

изготвяне на допуснатата в съдебното заседание ССЕ; на проведеното на 

06.02.2012 г. о.с.з. е даден ход по същество; решение № 7, т. VI, е обявено 

на 03.05.2012 г. – 1 месец и 27 дни след срока, установен в чл. 235, ал. 5, 

изр. 1 от ГПК. 

 - гр.д. № 4699/2011 г. – образувано на 10.10.2011 г., иск по чл. 292 

от КТ, на доклад на съдия Светлана Кирякова; исковата молба е 

депозирана на 10.10.2011 г.; с разпореждане от 12.10.2011 г. е указано 

препис от исковата молба, ведно с доказателствата към нея да се изпрати 

на ответника съгласно разпоредбата на чл. 131 от ГПК; с определение от 

22.11.2011 г. по чл. 140 от ГПК е насрочено о.с.з.; проведеното на 

23.01.2011 г. о.с.з. е отложено за събиране на нови доказателства и 

изготвяне на допуснатата в съдебното заседание ССЕ; на проведеното на 

27.02.2012 г. о.с.з. е даден ход по същество; решение № 8, т. VI, е обявено 
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на 03.05.2012 г. – 1 месец и 4 дни след срока, установен в чл. 235, ал. 5, 

изр. 1 от ГПК. 

 -гр.д. № 1167/12 г. – образувано на 29.03.2012 г., иск по чл. по чл. 

415 от ГПК вр. чл. 59 и чл. 89 от ЗЗД, на доклад на съдия Павлина 

Паскалева; исковата молба е депозирана на 29.03.2012 г.; с разпореждане 

от 06.04.2012 г. е указано препис от исковата молба, ведно с 

доказателствата към нея да се изпрати на ответника съгласно разпоредбата 

на чл. 131 от ГПК; с определение от 28.05.2012 г. по чл. 140 от ГПК е 

насрочено о.с.з.; проведеното на 12.06.2012 г. о.с.з. е отложено за събиране 

на нови доказателства и изготвяне на допуснатата в съдебното заседание 

СТЕ;  с разпореждане насроченото за 25.09.2012 г о.с.з. е отсрочено за 

23.10.2012 г.; проведеното на 23.10.2012 г. о.с.з. е отложено за събиране на 

нови доказателства, като е дадена и възможност на вещото лице чрез 

съдебно удостоверение да се снабди с документи необходими му за 

изготвяне на експертизата;  проведеното на 04.12.2012 г. о.с.з. е отложено, 

като е дадена и възможност на вещото лице да се снабди с документи 

необходими му за изготвяне на експертизата; проведеното на 05.02.2013 г. 

о.с.з. е отложено за събиране на нови доказателства и изготвяне на 

допуснатата ССЕ;  проведеното на 12.03.2013 г. о.с.з. е отложено поради 

несвоевременно внасяне на депозит за извършване на допуснатата ССЕ; на 

проведеното на 25.04.2013 г. о.с.з. е даден ход по същество; решение № 

72, т. V, е обявено на 30.05.2013 г. – 5 дни след срока, установен в чл. 235, 

ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 -гр.д. № 759/13 г. – образувано на 21.02.2013 г., иск по чл. 79, ал. 1 

от ЗЗД на доклад на съдия Светлана Кирякова; исковата молба е 

депозирана на 21.02.2013 г.; с разпореждане от 21.02.2013 г. е указано 

препис от исковата молба, ведно с доказателствата към нея да се изпрати 

на ответника съгласно разпоредбата на чл. 131 от ГПК; с определение от 

09.05.2013 г. по чл. 140 от ГПК е насрочено о.с.з.; проведеното на 

12.06.2013 г. о.с.з. е отложено за събиране на нови доказателства и 

изготвяне на допуснатата СГЕ;  проведеното на 01.07.2013 г. о.с.з. е 

отложено за събиране на нови доказателства и изготвяне на допуснатата 

допълнителна задача към изготвената СГЕ;  на проведеното на 16.09.2013 

г. о.с.з. е даден ход по същество; решение № 86, т. IX, е обявено на 

25.10.2013 г. – 9 дни след срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 -гр.д. № 2180/13 г. – образувано на 17.05.2013 г., иск по чл. 415 от 

ГПК вр. чл. 211, ал. 5, т. 2 от ЗМВР на доклад на съдия Светлана 

Кирякова; исковата молба е депозирана на 16.05.2013 г.; с разпореждане 

от 21.05.2013 г. е указано препис от исковата молба, ведно с 

доказателствата към нея да се изпрати на ответника съгласно разпоредбата 

на чл. 131 от ГПК; с определение от 19.07.2013 г. по чл. 140 от ГПК е 

насрочено о.с.з.; на проведеното на 13.09.2013 г. о.с.з. е даден ход по 
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същество; решение № 32, т. X, е обявено на 05.11.2013 г. – 22 дни след 

срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 От предоставени детайлни разпечатки от електронната деловодна 

система на Добрички районен съд за граждански дела № 1321/2012 г. и 

гражданско дело № 3876/2012 г.  се установи следното:  

 -гр.д. № 1321/13 г. – образувано на 12.04.2012 г., по облигационен 

иск на доклад на съдия Светлана Кирякова; исковата молба е 

депозирана на 12.04.2013 г.; по делото на проведеното на 04.03.2013 г. 

о.с.з. е даден ход по същество; решение е обявено на 12.04.2013 г. – 8 дни 

след срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 -гр.д. № 3876/13 г. – образувано на 08.11.2012 г., по облигационен 

иск на доклад на съдия Павлина Паскалева; исковата молба е 

депозирана на 08.11.2013 г.; по делото на проведеното на 21.05.2013 г. 

о.с.з. е даден ход по същество; решение е обявено на 26.06.2013 г. – 5 дни 

след срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 

Анализът на данните сочи, че за проверения период обявените 
актове извън срока по чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК за 2013 г. 
сравнение с 2012 г. значително намаляват. Ако през 2012 г. са 
постановени общо за РС-Добрич 22 акта извън срока по чл. 235, ал.5, изр. 
първо от ГПК, то за 2013 г. те са общо 5 на брой. Следва да се 
отбележи, че преобладават случаите, в които се късае за забава в 
рамките на период до 10 дни. За проверявания период само 2 дела обявени 
през 2012 г. са със забава повече от 1 месец над срока по чл. 235, ал.5, 
изр. първо от ГПК. Установи се, че няма актове на съда обявени повече 
от 2 месеца след срока посочен в чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК. 
Анализът на данните сочи, че като цяло съдиите от Районен съд – 
Добрич спазват срока по чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК. 

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

през 2012 г. и 2013 г. 

 

 В Районен съд - Добрич има 22 броя граждански дела с отменен ход 

по същество през 2012 г. и 19 броя  граждански дела с отменен ход по 

същество през 2013 г. 

          На случаен принцип бяха изискани и прегледани следните дела::  

 -гр.д. № 5912/2010 г. – образувано на 25.11.2010 г., по иск за делба, 

на доклад на съдия Мирослава Неделчева. Исковата молба е депозирана 

на 25.11.2010 г. Във фазата на извършване на делбата в съдебното 

заседание от 22.12.2011 г. делото е обявено за решаване. С определение № 

28/16.01.2012 г. е констатирано, че предложения проект за делба, относно 

два от процесните недвижими имоти не е изпратен за одобрение на ОСЗ 

Добрич и ОСЗ Тервел, с оглед, на което съдът приема, че делото е 
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неизяснено от фактическа страна, отменя даденият ход по същество и 

връща делото в о.с.з. Проведеното о.с.з. на 16.02.2012 г. е отложено за 

събиране на нови доказателства и изготвяне на допълнителна СТЕ. 

Проведеното на 29.03.2012 г. о.с.з. е отложено предвид обстоятелството, че 

няма отговор от ОСЗ Тервел на изпратеният проект за делба. В съдебно 

заседание от 03.05.2012 г. делото е обявено за решаване. Постановено е 

решение № 73, т. VI от 21.05.2012 г. 

-гр.д. № 1753/2011 г. – образувано на 11.04.2011 г., иск по чл.86, ал. 

1 от ЗЗД, на доклад на съдия  Весела Гълъбова, при образуване на 

делото, а впоследствие, с протокол за случаен избор от 04.05.2011г. 

преразпределено на съдия Анна Великова. Исковата молба е депозирана 

на 11.04.2011 г. С Разпореждане от 11.05.2011 г. се указва да се изпрати 

препис от исковата молба на другата страна. С определение от 21.01.2012 

г. е изготвен доклад по делото в смисъла на чл. 140 от ГПК и е насрочено 

о.с.з. В съдебното заседание от 08.05.2012 г. делото е обявено за решаване. 

С молба постъпила в съда на 07.06.2012 г. са посочени нови факти. С 

определение № 216/08.06.2012 г. е констатирано, че твърдените с молбата 

от 07.06.2012 г. факти са от значение за решаване на делото и делото е 

върнато в о.с.з. за събиране на новите доказателства. В съдебно заседание 

от 03.07.2012 г. делото е обявено за решаване. Постановено е решение № 

95, т. VIII от 09.07.2012 г. 

-гр.д. № 3832/2011 г. – образувано на 02.08.2011 г., по облигационен 

иск, на доклад на съдия Станимир Ангелов. Исковата молба е депозирана 

на 02.08.2011 г. С разпореждане от 07.11.2011 г. се указва да се изпрати 

препис от исковата молба на другата страна. С определение от 23.12.2011 

г. е насрочено о.с.з. В съдебното заседание от 07.05.2012 г. делото е 

обявено за решаване. С Определение № 215/01.06.2012 г. е констатирано, 

че делото е неизяснено от фактическа страна и е указано на ищеца да 

представи доказателства, отменен е даденият ход по същество и делото е 

върнато в о.с.з. В съдебно заседание от 27.06.2012 г. делото е обявено за 

решаване. Постановено е решение № 83, т. VIII от 06.07.2012 г. 

-гр.д. № 4251/2011 г. – образувано на 13.09.2011 г., по облигационен 

иск, на доклад на съдия Стела Тонева. Исковата молба е депозирана на 

13.09.2011 г. С разпореждане от 01.11.2011 г. се указва да се изпрати 

препис от исковата молба на другата страна. С определение от 10.01.2012 

г. е насрочено о.с.з. В съдебното заседание от 21.03.2012 г. делото е 

обявено за решаване. С определение № 151/20.04.2012 г. е констатирано, 

че предявения от ищеца иск е процесуално недопустим, отменен е 

даденият ход по същество и производството по делото е прекратено.  

-гр.д. № 5242/2011 г. – образувано на 31.10.2011 г., по иск за делба, 

на доклад на съдия Соня Дженкова. Исковата молба е депозирана на 

28.10.2011 г. С разпореждане от 06.12.2011 г. се указва да се изпрати 

препис от исковата молба на другата страна. С Определение от 24.04.2012 
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г. е насрочено о.с.з.  В съдебното заседание от 17.12.2012 г. по делото са 

приети доказателства за извършена публична продан на процесния 

недвижим имот и възлагането му от ЧСИ на трето лице, даден е ход на 

делото по същество и делото е обявено за решаване. С определение № 

25/17.01.2013 г. е констатирано, че предявения от ищеца иск е процесуално 

недопустим, предвид представените в последното по делото о.с.з. 

доказателства, отменен е даденият ход по същество и производството по 

делото е прекратено.  

-гр.д. № 6069/2011 г. – образувано на 12.12.2011 г., иск по КТ, на 

доклад на съдия Светлана Кирякова. Исковата молба е депозирана на 

12.12.2011 г. С разпореждане от 13.12.2011 г. се указва да се изпрати 

препис от исковата молба на другата страна. С определение от 22.02.2012 

г. е насрочено о.с.з.   В съдебното заседание от 23.04.2012 г. е даден ход на 

делото по същество и делото е обявено за решаване. С молба постъпила в 

съда на 26.04.2012 г. подадена от процесуалния представител на ответника 

е направено искане дадения ход по същество да бъде отменен предвид 

обстоятелството, че не е присъствал на последното съдебно заседание. 

Като причини за неприсъствието му в о.с.з. от 23.04.2012 г.,  адвоката на 

ответника е посочил транспортен инцидент. С определение от 04.05.2012 г. 

отменен е даденият ход по същество и делото е върнато в о.с.з. В съдебно 

заседание от 13.06.2012 г. делото е обявено за решаване. Постановено е 

решение № 23, т. IX от 13.07.2012 г. 

-гр.д. № 1540/2013 г. – образувано на 11.04.2013 г., иск по чл. 32, ал. 

2 от ЗЗД, на доклад на съдия Светлана Кирякова. Исковата молба е 

депозирана на 11.04.2013 г. С разпореждане от 18.04.2013 г. се указва да се 

изпрати препис от исковата молба на другата страна. С определение от 

04.06.2013 г. е насрочено о.с.з.   В съдебното заседание от 28.10.2013 г. е 

даден ход на делото по същество и делото е обявено за решаване. С 

разпореждане от 13.11.2013 г. е констатирана нередовност в исковата 

молба, дадени са указания за отстраняването на нередовността в 7-дневен 

срок и е отменен  даденият ход по същество. С молба от 25.11.2013 г. са 

отстранени нередовностите по исковата молба. С определение от 

17.01.2014 г. е насрочено о.с.з.  В съдебно заседание от 09.04.2014 г. 

делото е обявено за решаване. Постановено е решение № 14, т. V от 

29.04.2014 г. 

-гр.д. № 3498/2013 г. – образувано на 06.08.2013 г., иск по чл. 38, ал. 

4 от ЗГР, на доклад на съдия Албена Колева. Исковата молба е депозирана 

на 06.08.2013 г. С определение от 07.08.2013 г. е насрочено о.с.з.   В 

съдебното заседание от 24.09.2013 г. е даден ход на делото по същество и 

делото е обявено за решаване. С определение от 30.09.2013 г. е 

констатирано, че съдебният състав не е събрал всички необходими 

доказателства от значение за решаването на делото и делото е върнато в 
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о.с.з.  В съдебно заседание от 17.10.2013 г. делото е обявено за решаване. 

Постановено е Решение № 85, т. X от 18.11.2013 г. 

 

 Анализът на делата, по които е постановен отменен ход по 

същество в РС - Добрич сочи, че за проверявания период - 2012 г. и 2013 г. 

41 дела са с отменен ход по същество. Като причина за отмяна на хода 

по същество е процесуалната недопустимост на предявените искове 

поради липса на правен интерес. В проверените дела се констатират 

случаи на изначална липса на правен интерес и случаи, в които правния 

интерес отпада в хода на производството по делото. Други причини за 

отмяна на хода по същество при проверените дела е недостатъчно 

задълбочената предварителна подготовка, поради което, за в 

бъдеще съдията-докладчик трябва да положи усилия в тази насока.  

 

             5. Спрени производства през 2012 г. и през 2013 г. 

              От изготвените справки и извършената проверка по срочните 

книги  се установи, че през 2012 г. в Районен съд - Добрич по 91 броя 

граждански дела съдът е постановявал спиране на производството, а през 

2013 г. производството по 50 броя граждански дела е спирано. 

       На случаен принцип бяха изискани и прегледани следните дела::  

 

 -гр.д. № 3082/2009 г. – образувано на 28.07.2009 г., по иск за делба, 

на доклад на съдия Соня Дженкова. Исковата молба е депозирана на 

31.10.2011 г. С разпореждане  от 31.08.2009 г. по чл. 131 от ГПК се указва 

да се изпрати препис от исковата молба на другата страна. С определение 

от 09.10.2009 г. по чл. 140 от ГПК е насрочено о.с.з.  В съдебно заседание 

на 02.01.2010 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, 

ал. 1, т.4 от ГПК. По делото е приложена справка относно хода и 

движението на преюдициалния спор. От справката е видно, че 

преюдициалния спор е приключил с влязъл в сила съдебен акт от 

20.09.2010 г. С определение от 20.10.2010 г. производството по делото  е 

възобновено. С определение от 20.12.2010 г. производството по делото 

отново е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т.4 от ГПК. По делото 

периодично са прилагани справки за хода и движението на преюдициалния 

спор. С определение от 22.12.2011 г. производството по делото  е 

възобновено. С определение от 23.07.2012 г. е прекратено производството 

по делото.  

-гр.д. № 3250/2012 г. – образувано на 18.09.2012 г., по облигационен 

иск, на доклад на съдия Анна Великова. Исковата молба е депозирана на 

18.09.2012 г. С разпореждане  от 19.09.2012 г. по чл. 131 от ГПК се указва 

да се изпрати препис от исковата молба на другата страна. С определение 

от 27.10.2012 г. по чл. 140 от ГПК е насрочено о.с.з.  В съдебно заседание 

на 27.11.2012 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, 
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ал. 1, т.1 от ГПК, като е указано, че съобразно разпоредбата на чл. 231, ал. 

1 от ГПК ако страните не поискат възобновяването му в шестмесечен срок 

производството по делото ще бъде прекратено. С определение от 

10.06.2013 г. производството по делото е прекратено.  

-гр.д. № 3405/2012 г. – образувано на 01.10.2012 г., по облигационен 

иск, на доклад на съдия Любомир Генов. Исковата молба е депозирана на 

01.10.2012 г. С разпореждане  от 09.10.2012 г. по чл. 131 от ГПК се указва 

да се изпрати препис от исковата молба на другата страна. С определение 

от 17.12.2012 г. по чл. 140 от ГПК е насрочено о.с.з.  В съдебно заседание 

на 18.02.2013 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, 

ал. 1, т.1 от ГПК. С определение от 19.09.2013 г. производството по делото 

е прекратено на основание чл. 231, ал. 1 от ГПК.  

-гр.д. № 5484/2011 г. – образувано на 11.11.2011 г., по облигационен 

иск, на доклад на съдия Албена Колева. Исковата молба е депозирана на 

15.12.2010 г. в Софийски районен съд. С определение от 29.07.2011 г. 

образуваното производство в Софийски районен съд е прекратено и делото 

е изпратено на РС-Добрич. Делото от Софийски районен съд е постъпило в 

РС-Добрич на 11.11.2011 г. С определение от 18.11.2011 г. по чл. 140 от 

ГПК е насрочено о.с.з. В съдебно заседание от 03.02.2012 г. делото е 

обявено за решаване. Постановено е решение № 57, т. III от 05.032011 г. На 

21.03.2012 г. е постъпила молба от ответника по делото, в която е 

посочено, че има висящо производство по несъстоятелност в ОС-Добрич. 

С определение от 20.04.2012 г. производството по делото е спряно на 

основание чл. 637 от ТЗ.  С разпореждане от 29.10.2012 г. е указано да се 

изиска информация от ОС-Добрич относно обстоятелството дали 

вземането предмет на спора по гр. д. № 5484/2011г. по описа на РС-

Добрич. С определение от 27.11.2012 г. на основание чл. 637, ал. 3 от ТЗ 

производството по делото е възобновено, като е указано препис от 

решението по делото да се връчи на синдика на обявеното в 

несъстоятелност дружество.  

-гр.д. № 567/2013 г. – образувано на 13.02.2013 г., по облигационен 

иск, на доклад на съдия Станимир Ангелов. Исковата молба е депозирана 

на 13.02.2013 г. С разпореждане  от 18.02.2013 г. по чл. 131 от ГПК се 

указва да се изпрати препис от исковата молба на другата страна. С 

определение от 03.04.2013 г. по чл. 140 от ГПК е насрочено о.с.з. В 

съдебно заседание на 01.07.2013 г. производството по делото е спряно на 

основание чл. 229, ал. 1, т.1 от ГПК. С определение от 08.01.2014 г. 

производството по делото е прекратено на основание чл. 231, ал. 1 от ГПК. 

-гр.д. № 963/2013 г. – образувано на 08.03.2013 г., по иск по чл. 49 от 

ЗЗД, на доклад на съдия Мирослава Неделчева. Исковата молба е 

депозирана на 28.02.2013 г. По повод постъпилата искова молба на 

01.03.2013 г. е образувано гр. д. № 863/2013 г. по описа на РС-Добрич. С 

определение от 08.03.2013 г. на основание чл. 210, ал. 2 от ГПК  
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производството по делото е разделено, като е указано отделеното 

производство да се докладва на председателя на съда за избор на 

докладчик. С определение от 11.03.2013 г. производството по делото е 

спряно на основание чл. 229, ал. 1, т.4 от ГПК по повод преюдициален 

спор в РС-Добрич. Няма данни за извършвани справки приложени по 

делото. С разпореждане от 04.02.2014 г. производството по делото  е 

възобновено, като е указано на ищеца в седмодневен срок да заяви дали 

поддържа предявения иск. С определение от 11.02.2014 г. производството 

по делото е прекратено.  

-гр.д. № 1206/2013 г. – образувано на 20.03.2013 г., по иск по чл. 108 

от ЗС, на доклад на съдия Стела Тонева. Исковата молба е депозирана на 

20.03.2013 г. С разпореждане от 21.03.2013 г. е указано да се отстранят 

нередовности по исковата молба. С молба подадена на 12.04.2013 г. от 

ищеца са отстранени констатираните нередовности в исковата молба. С 

разпореждане  от 12.04.2013 г. по чл. 131 от ГПК се указва да се изпрати 

препис от исковата молба на другата страна. С определение от 30.05.2013 

г. по чл. 140 от ГПК е насрочено о.с.з. В съдебно заседание на 21.06.2013 г. 

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

С определение от 18.12.2013 г. производството по делото е прекратено на 

основание чл. 231, ал. 1 от ГПК. 

 

Анализът на проверените спрени  граждански дела показва, че 

спрените дела са системно администрирани относно хода и движението 

на преюдициалните спорове в съдебни институции различни от РС-

Добрич. Делата са проверявани дали са налице обстоятелства за 

тяхното възобновяване/прекратяване. 

Установи се, че проверените спрени дела са възобновявани веднага 

след отпадане на правното основание по чл. 229 от ГПК. 

Следва да се отбележи практиката на РС-Добрич, установена със 

заповед на председателят на съда по спрените дела да се извършва 

ежемесечна справка от деловодители от деловодства”Гражданска 

колегия”, която да се докладва на съдебния администратор и 

председателя на съда.  

 

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

бъдещ иск  през 2012 г. и 2013 г. 

         През 2012 г. в РС-Добрич са образувани 47 бр. дела по чл. 390 ГПК, а 

през 2013 г. - 42 бр. дела. 

          При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 

- ч.гр.д.№ 1548/2012 г., делото е обр. на 09.05.12 г. в същия ден, в 

който е депозирана молбата в съда, на доклад на съдия Павлина 

Паскалева. С разпореждане от 09.05.12 г. съдът е оставил молбата без 

движение, с дадени указания, изпълнени с молба от 11.05.12 г. С 
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определение от същата дата съдът е допуснал обезпечителна мярка и е 

определен едномесечен срок за предявяване на иска. Издадена е 

обезпечителна заповед, получена от представител на молителя на 14.05.12 

г. Има представено доказателство за предявен в срок иск. На 02.08.13 г. е 

постъпила молба за отмяна на допуснатото обезпечение, с представено 

доказателство за това, че производството по делото е прекратено. Препис 

от молбата е изпратена на молителя, на основание чл. 402, ал.1 ГПК за 

становище в срок. С определение от 18.09.13 г. съдът е отменил 

допуснатата обезпечителна мярка. 

          - ч.гр.д.№ 2137/2012 г., делото е обр. на 27.06.12 г. в същия ден, в 

който е депозирана молбата в съда, на доклад на съдия Соня Дженкова. С 

определение от 28.06.12 г. съдът е отхвърлил молбата за допускане 

обезпечение на бъдещ иск като неоснователна. Постановеното 

определение е обжалвано, по реда на инстанционния съдебен контрол пред 

ОС-Добрич, който с определение от 20.07.2012 г. по ч.гр.д.№ 562/2012 г. е 

отменил обжалвания съдебен акт и е допуснал обезпечение на бъдещ иск, 

определен е едномесечен срок за предявяване на иска. С определение от 

15.02.13 г. РС-Добрич е отменил допуснатото обезпечение, поради 

непредставяне на доказателства за предявен в срок иск, на основание чл. 

390, ал.3, изр. второ ГПК. 

- ч.гр.д.№ 282/2013 г., обр. на 22.01.13 г., молбата е постъпила в съда 

на 22.01.13 г., на доклад на съдия Любомир Генов. С определение от 

същата дата е допусната исканата обезпечителна мярка и е определен 

двуседмичен срок за предявяване на иска. Издадена е обезпечителна 

заповед, получена от пълномощник на молителя на 23.01.13 г. Има 

представено доказателство за предявен в срок иск.  

 - ч.гр.д.№ 868/2013 г., обр. на 01.03.13 г., молбата е постъпила в съда 

на 01.03.13 г., на доклад на съдия Павлина Паскалева. С определение от 

04.03.13 г. съдът е оставил без уважение молбата, като неоснователна. 

- ч.гр.д.№ 1996/2013 г., обр. на 30.04.13 г., молбата е постъпила в 

съда на 30.04.13 г., на доклад на съдия Анна Великова. С разпореждане от 

същата дата молбата е оставена без движение, с дадени указания до 

молителя по отстраняване на недостатъците, изпълнени с молба от 

27.05.2013 г. С определение от 27.05.2013 г. съдът е оставил без уважение 

молбата, като неоснователна. 

- ч.гр.д.№ 3141/2013 г., обр. на 16.07.13 г., молбата е постъпила в 

съда на 16.07.13 г., на доклад на съдия Станимир Ангелов. С 

разпореждане от същата дата, изписано саморъчно и нечетливо, по 

диагонал върху молбата, същата е оставена без движение, с дадени 

указания до молителя по отстраняване на недостатъците, изпълнени с 

молба от 22.07.13 г. С определение от същата дата е допусната исканата 

обезпечителна мярка и е определен двуседмичен срок за предявяване на 

иска. Издадена е обезпечителна заповед, получена от пълномощник на 
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молителя на 24.07.2013 г. Няма представено доказателство за предявен в 

срок иск, поради което, на основание чл. 390, ал.3, изр. второ ГПК съдът 

служебно е отменил допуснатото обезпечение. 

 - ч.гр.д.№ 4141/2013 г., обр. на 24.09.13 г., молбата е постъпила в 

съда на 24.09.13 г., на доклад на съдия Светлана Кирякова. С 

определение от 25.09.13 г. е допусната исканата обезпечителна мярка и е 

определен двуседмичен срок за предявяване на иска. Издадена е 

обезпечителна заповед, получена от пълномощник на молителя на 26.09.13 

г. Има представено доказателство за предявен в срок иск.  

- ч.гр.д.№ 5125/2013 г., обр. на 06.12.13 г., молбата е постъпила в 

съда на 06.12.13 г., на доклад на съдия Мирослава Неделчева. С 

разпореждане от същата дата, изписано саморъчно, по диагонал върху 

молбата, същата е оставена без движение, с дадени указания до молителя 

по отстраняване на недостатъците, по изпълнението на които е постъпила 

молба от 10.12.13 г. С разпореждане от същата дата съдът отново е оставил 

молбата без движение, с указания, написани саморъчно и нечетливо, по 

диагонал върху молбата. Указанията са връчени чрез съобщение до 

молителката на 11.12.13 г., в което е записано че на молителката е даден 

14-дневен срок от получаване на съобщението да представи необходимите 

3 документа, посочени по-горе”. Два дни по-късно, с определение от 

13.12.2013 г.  съдът е отхвърлил молбата като неоснователна, макар 

срокът, определен от съда по изправяне на нередовността, да не е изтекъл 

към датата на постановяване на акта. 

 

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 или по изключение на следващия работен ден.  В случаите, 

когато молбата е оставяна без движение, поради нередовност, 

произнасянето е своевременно след постъпване на молбата по 

отстраняване на нередовността.   

 Когато не са представени доказателства за предявяването 

на иск в определения срок, съдът служебно е отменял 

обезпечението, на основание чл. 390, ал.3, изр. второ ГПК.  

 

            
             7. Бързи производства по чл. 310 ГПК. 

 От изисканите и предоставени за целите на проверката справки е 

видно, че в Районен съд – гр.Добрич през 2012 г. по реда на чл. 310 от ГПК 

са образувани 93 броя дела, а през 2013 г. - 100 броя дела, от които на 

случаен принцип бяха изискани  и проверени следните дела:  
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         - гр.д. № 1336/2012 г., образувано на 17.04.2012 г., ИМ е постъпила 

на 17.04.12 г., с пр. основание чл. 344, ал.1, т.1, т.2, т.3 КТ, на доклад на 

съдия Станимир Ангелов. На 18.04.12 г. е постановено разпореждане по 

чл. 131, ал.1 ГПК, на 29.05.12 г. е постъпил отговор на ИМ. На 29.05.12 г. е 

постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е писмен доклад по 

делото, същото е насрочено за 11.06.12 г., отложено за събиране на 

доказателства. В с.з. от 25.06.12 г. е даден ход по същество, съдът е спазил 

разпоредбата на чл. 315, ал.2 ГПК, решението е обявено на 09.07.12 г.; 

         - гр.д. № 342/2013 г., образувано на 24.01.2013 г., ИМ е постъпила на 

23.01.13 г.,  пр. основание чл. 143, ал.2 СК и чл. 149 СК, на доклад на съдия 

Павлина Паскалева. На 24.01.13 г. е постановено разпореждане по чл. 

131 ГПК.  На 19.03.13 г. е постъпил писмен отговор от ответника. На 

21.03.13 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е писмен 

доклад по делото, същото е насрочено за 23.04.13 г., когато ход на делото 

не е даден, тъй като съдът е докладвал и уважил молба от 

пълномощниците на страните, с която се настоява за отлагане 

производството по делото, тъй като страните са в процес на спогодба. В 

с.з. от 14.05.13 г. е даден ход по същество, съдът е спазил разпоредбата на 

чл. 315, ал.2 ГПК, решението е обявено на 28.05.13 г.; 

 - гр.д. № 717/2013 г., образувано на 19.02.2013 г.,  с пр. основание 

чл. 144 СК и чл. 149 СК, на доклад на съдия Мартин Стаматов. С 

разпореждане от 26.02.13 г. , след като съдът е констатирал нередовност на 

ИМ, е оставил производството по делото без движение, с дадени указания 

до ищеца, съобщението за което е връчено на 27.02.13 г. По изпълнението 

на дадените указания е постъпила молба от 04.03.2013 г., върху която е 

поставена резолюция от съдията-докладчик „КД. Доклад след 11.03.13 г.”  

На 02.04.13 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, на 08.05.13 г. е 

постъпил отговор на ИМ. На 28.05.13 г. е постановено определение по чл. 

140 ГПК, има изготвен проект за доклад, съдът е приел, че производството 

е по реда на глава „Тринадесета”, делото е насрочено за 24.06.13 г. – 

отложено за събиране на доказателства; С.з. от 23.09.13 г. - отложено за 

събиране на доказателства; в с.з. от  21.10.13 г. е даден ход по същество,  

съдът е посочил, че ще обяви решението си в законоустановения срок, 

решението е обявено на 01.11.2013 г. 

             - гр.д. № 1397/2013 г., образувано на 04.04.2013 г., с пр. основание 

чл. 149 СК, във вр. с чл. 144 СК, на доклад на съдия Соня Дженкова. На 

05.04.13 г. е постановено разпореждане по чл. 131, ал.1 ГПК, на 20.05.2013 

г. е постъпил отговор на ИМ.   На 22.05.13 г. е постановено разпореждане 

по чл. 312 ГПК, изготвен е писмен доклад по делото, същото е насрочено 

за 17.06.13 г. - отложено за събиране на доказателства. В с.з. от 11.07.2013 

г. е постигната спогодба между страните, одобрена от съда и 

производството по делото е прекратено. 
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            - гр.д. № 2799/2013 г., образувано на 25.06.2013 г., с пр. основание 

чл. 150 СК, във вр. с чл. 143, ал.2 СК, на доклад на съдия Мирослава 

Неделчева. С резолюция от същата дата, изписана саморъчно, на диагонал 

върху исковата молба, същата е оставена без движение, с дадени указания 

за изпълнение в срок. С разпореждане от 10.07.13 г. отново съдът е указал 

на ищцата да изправи нередовността на ИМ, съгласно разпореждането от 

25.06.13 г. По изпълнение на указанията е постъпила молба от 22.07.13 г. С 

разпореждане от 23.07.13 г. ИМ отново е оставена без движение, като е 

указано, че при неизпълнение производството ще бъде прекратено. По 

изпълнение на указанията е постъпила молба от 25.07.13 г. На 26.07.13 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, на 03.09.13 г. е постъпил 

отговор на ИМ. На 10.09.13 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, 

изготвен е писмен доклад по делото, същото е насрочено за 03.10.2013 г., 

когато е даден ход по същество, съдът е спазил разпоредбата на чл. 315, 

ал.2 ГПК, решението е обявено на 17.10.2013 г. 

 

 

Анализът на делата сочи, че същите се образуват в деня на 

постъпване на ИМ или по изключение на следващия ден. При част от 

делата не е спазен срока по чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК.  Гр.д. № 717/2013 г. 

не е разгледано по реда на бързото производство 

        По всички проверени дела е спазен срока по чл. 316 ГПК. 

        На част от делата е поставен на корицата обозначителен жълт 

стикер за бързо производство, а на част от делата липсва такъв. 

 

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

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

В РС- гр.Добрич през 2012 г. са образувани 33 бр. дела по ЗЗДН, а  

през 2013 г. - също 33 бр., от които на случаен принцип бяха проверени 

следните дела:  

 - гр. д. № 15/2012 г., обр. на 05.01.2012 г., пр. основание чл.3, т.1 във 

вр. с чл. 5, ал.1, т.1 ЗЗДН, на доклад на съдия Павлина Паскалева. С 

разпореждане от 05.01.12 г. молбата е оставена без движение, с дадени 

указания, изпълнени с молба от 13.01.12 г. С резолюция от същата дата, 

изписана саморъчно върху молбата, са дадени указания до пълномощника 

на молителката да представи относими към искането доказателства. 

Същите са представени с молба от 26.01.12 г.  На 27.01.12 г. е издадена 

заповед за незабавна защита. С разпореждане от същата дата делото е 

насрочено за 28.02.12 г., отложено за събиране на доказателства. В с.з. от 

27.03.12 г. е даден ход по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение в открито съдебно заседание на 10.04.12 г. На посочената дата е 
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проведено с.з. и съдът е обявил решението. Има издадена заповед за 

защита. По реда на инстанционния съдебен контрол решението е 

обжалвано от ответника пред ОС-Добрич, който с решение от 18.09.12 г. 

по в.гр.д.№ 655/2012 г. е оставил в сила първоинстанционното решение.  

 - гр. д. № 1181/2012 г., обр. на 02.04.2012 г., пр. основание чл.3, т.1 

във вр. с чл. 5, ал.1, т.1 ЗЗДН, на доклад на съдия А Колева. С 

разпореждане от 02.04.12 г. молбата е оставена без движение, с дадени 

указания, изпълнени с молба от 09.04.12 г. На 10.04.12 г. делото е 

преразпределено на случаен принцип на съдия Любомир Генов, тъй като 

определения съдия-докладчик е ползвал платен годишен отпуск. С 

разпореждане от 10.04.12 г., изписано саморъчно и нечетливо върху 

молбата на молителката, делото е насрочено за 26.04.12 г., когато е 

приключило разглеждането на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение в открито съдебно заседание на 03.05.12 г. На посочената дата е 

проведено с.з., на което съдът е обявил решението си, препис от което, 

заедно със заповед за защита, са  връчени на молителката. 

- гр. д. № 2758/2013 г., обр. на 21.06.2013 г., пр. основание чл.3, т.1 

във вр. с чл. 5, ал.1, т.1 ЗЗДН, на доклад на съдия Стела Тонева. С 

разпореждане от 21.06.13 г. делото е насрочено с.з. за 17.07.13 г. Има 

издадена заповед за незабавна защита от 24.06.13 г. В с.з. от 17.07.13 г. е 

даден ход по същество, съдът на основание чл. 15, ал.2 ЗЗДН е насрочил 

о.с.з. за обявяване на решението на 31.07.13 г., когато е обявено решението 

на страните и им е връчен препис от същото и от заповедта за защита. 

- гр. д. № 2945/2013 г., обр. на 02.07.2013 г., пр. основание чл.3, т.1 

във вр. с чл. 5, ал.1, т.1 ЗЗДН, на доклад на съдия Анна Великова. С 

разпореждане от 03.07.13 г. делото е насрочено за 01.08.13 г. и от същата 

дата е издадена заповед за незабавна защита. На 29.07.13 г. е постъпила 

молба за оттегляне на молбата по делото. С определение от 31.07.13 г. 

съдът, на основание чл. 232 ГПК, е прекратил производството по делото. 

- гр. д. № 4587/2013 г., обр. на 25.10.2013 г., пр. основание чл.3, т.1 

във вр. с чл. 5, ал.1, т.1 ЗЗДН, на доклад на съдия Мирослава Неделчева. 

С разпореждане от същата дата /изписано саморъчно, по диагонал върху 

молбата/ молбата е оставена без движение, с дадени указания, изпълнени с 

молба от 28.10.13 г. С разпореждане от 28.10.13 г., също изписано на 

диагонал в горния ляв ъгъл на молбата, делото е насрочено за 28.11.13 г. 

Има издадена заповед за незабавна защита от 31.10.13 г. Поради служебна 

ангажираност на съдията-докладчик /участие в семинар/, делото е 

пренасрочено за 05.12.13 г., когато е отложено за събиране на 

доказателства /разпит на допуснати свидетели/; с.з. от 20.12.13 г. -  

отложено за събиране на доказателства /разпит на свидетели и изготвяне 

на социален доклад/; в с.з. от 23.01.14 г.  производството по делото е 

спряно, по взаимно съгласие на страните, на основание чл. 229, ал.1,т.1 

ГПК. На 03.02.14 г. е постъпила молба от страните по делото за 
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прекратяване на производството по делото, поради постигнато 

извънсъдебно споразумение. С определение от същата дата 

производството по делото е прекратено, на основание чл. 232 ГПК. 

 

Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие, са 
администрирани своевременно. В деня на образуване на делото или на 
следващия работен ден съдът е насрочвал открито съдебно заседание, в 
срок не по-късно от един месец, в съответствие с разпоредбата на чл. 
12, ал.1 ЗЗДН.  Съдът е обявявал  решението си  в о.с.з., за което 
страните са били уведомени, на основание чл. 15, ал.1 и ал.2 ЗЗДН.  

Делата за 2012 г. по Закона за закрила на детето /ЗЗДет./ са 99 бр., а 

за 2013 г. са  87 бр., от които на случаен принцип бяха проверени следните 

дела:  

 - гр. д. № 3390/2012 г., обр. на 29.09.2012 г., молба по чл.30, във вр. 
с чл. 29, т.6 ЗЗДет, на доклад на съдия Соня Дженкова. С разпореждане от 
01.10.12 г. делото е насрочено за 01.11.12 г., когато е даден ход на устните 
състезания, решението е обявено на 23.11.2012 г.; 

- гр. д. № 516/2013 г., обр. на 08.02.2013 г., молба по чл.26 ЗЗДет., на 
доклад на съдия Мартин Стаматов. С определение от 13.02.13 г. делото е 

насрочено за 11.03.13 г., когато е даден ход по същество, решението е 
обявено на 15.03.2013 г.; 

- гр. д. № 603/2013 г., обр. на 14.02.2013 г., молба по чл. 26, ал. 1 
ЗЗДет., на доклад на съдия Станимир Ангелов. С разпореждане от 
15.02.2013 г. делото е насрочено за 11.03.2013 г., когато ход на делото не 
е даден, поради  нередовна процедура по призоваване на ответника. В с.з. 
от 22.04.13 г. е даден ход на устните състезания,  решението е обявено на 
07.05.13 г. 

- гр. д. № 893/2013 г., обр. на 04.03.2013 г., молба по чл.28, ал.1 
ЗЗДет., на доклад на съдия Албена Колева. С определение от 19.03.2013 
г. делото е насрочено за 23.04.2013 г., отложено за събиране на 
доказателства - за изготвяне на социален доклад. В с.з. от 31.05.13 г. е 

даден ход на устните състезания,  решението е обявено на 24.06.13 г. 

- гр. д. № 1052/2013 г., обр. на 13.03.2013 г., молба по чл.28 ЗЗДет., 
на доклад на съдия Кирякова. С разпореждане от 13.03.13 г. молбата е 
оставена без движение с дадени указания, изпълнени с молба от 26.03.13 
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г. С разпореждане от 27.03.2013 г. делото е насрочено за 29.04.2013 г., 

когато е даден ход по същество,  решението е обявено на 07.05.13 г. 

Делата по Закона за закрила на детето са своевременно 
администрирани. Констатира се, че е спазен едномесечния срок за 
произнасяне на решението по чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето.      

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

 

          В Районен съд – Добрич през 2012 г. по реда на чл. 410 от ГПК са 

били образувани общо 1666 броя производства, а през 2013 г. – 2702 броя, 

като се наблюдава тенденция към значително увеличаване. 

На случаен принцип бяха изискани и прегледани следните частни 

граждански дела: 

-ч.гр.д. № 116/2012 г. – образувано на 12.01.2012 г., иск по чл. 410 от 

ГПК, на доклад на съдия Анна Велкова. Заявлението е депозирано на 

12.01.2012 г. С разпореждане от 12.01.2012 г. е указано да се направи 

уточнение във връзка с констатирани нередовности по подаденото 

заявление. С молба депозирана в съда на 31.01.2012 г. са отстранени 

нередовностите по депозираното на 12.01.2012 г. заявление. Издадена е 

Заповед № 43/03.02.2012 г. за изпълнение на парично задължение, 

съобщението, за което е връчено на длъжника на 20.03.2012 г. Няма 

постъпило възражение в законоустановения срок. С разпореждане  от 

10.04.2012 г. е указано да се издаде изпълнител лист. На 10.04.2012 г. е 

издаден изпълнителен лист, получен от пълномощник на заявителя, за 

което е направено и съответното отбелязване върху заповедта; 

-ч.гр.д. № 291/2012 г. – образувано на 21.01.2012 г., иск по чл. 410 от 

ГПК, на доклад на съдия Станимир Ангелов. Заявлението е депозирано 

на 21.01.2012 г. Издадена е Заповед № 40/23.01.2012 г. за изпълнение на 

парично задължение, съобщението за което е връчено на длъжника. Няма 

постъпило възражение в законоустановения срок. С разпореждане  от 

20.02.2012 г. е указано да се издаде изпълнител лист.  На 23.02.2012 г. е 

издаден изпълнителен лист, получен от заявителя, за което е направено и 

съответното отбелязване върху заповедта; 

-ч.гр.д. № 568/2012 г. – образувано на 20.02.2012 г., иск по чл. 410 от 

ГПК, на доклад на съдия Светлана Кирякова. Заявлението е депозирано 

на 20.02.2012 г. С разпореждане от 20.02.2012 г. е указано да се направи 

уточнение във връзка с констатирани нередовности по подаденото 

заявление. С молба постъпила в съда на 12.03.2012 г. са отстранени 

нередовностите по депозираното на 20.02.2012 г. заявление.  Издадена е 

Заповед № 86/14.03.2012 г. за изпълнение на парично задължение, 

съобщението за което е връчено на длъжника. Няма постъпило възражение 
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в законоустановения срок. На 19.04.2012 г. е издаден изпълнителен лист, 

получен от пълномощник на заявителя, за което е направено и съответното 

отбелязване върху заповедта; 

-ч.гр.д. № 1408/2012 г. – образувано на 23.04.2012 г., иск по чл. 410 

от ГПК, на доклад на съдия Албена Колева. Заявлението е депозирано на 

23.04.2012 г. С разпореждане от 23.04.2012 г. е указано да се направи 

уточнение във връзка с констатирани нередовности по подаденото 

заявление. С молба постъпила в съда на 10.05.2012 г. са отстранени 

нередовностите по депозираното на 23.04.2012 г. заявление. Издадена е 

Заповед № 187/10.05.2012 г. за изпълнение на парично задължение, 

съобщението за което е връчено на длъжника. Няма постъпило възражение 

в законоустановения срок. На 18.06.2012 г. е издаден изпълнителен лист, 

получен от представител на заявителя, за което е направено и съответното 

отбелязване върху заповедта; 

-ч.гр.д. № 4064/2012 г. – образувано на 20.11.2012 г., иск по чл. 410 

от ГПК, на доклад на съдия Весела Колева при образуването на делото, а 

впоследствие на доклад на съдия Мартин Стаматов. Заявлението е 

депозирано на 20.11.2012 г. С разпореждане от 22.11.2012 г. е указано да се 

направи уточнение във връзка с констатирани нередовности по подаденото 

заявление. С молба постъпила в съда на 28.11.2012 г. са отстранени 

нередовностите по депозираното на 20.11.2012 г. заявление. Издадена е 

Заповед № 1/05.12.2012 г. за изпълнение на парично задължение, 

съобщението, за което е връчено на длъжника на 23.12.2012 г. Няма 

постъпило възражение в законоустановения срок. С Разпореждане  от 

10.01.2013 г. е указано да се издаде изпълнител лист. На 10.01.2013 г. е 

издаден изпълнителен лист. Има направено отбелязване за получаването 

на изпълнителния лист от заявителя; 

-ч.гр.д. № 63/2013 г. – образувано на 02.01.2013 г., иск по чл. 410 от 

ГПК, на доклад на съдия Мирослава Неделчева. Заявлението е 

депозирано на 02.01.2013 г. С разпореждане от 03.01.2013 г. е указано да се 

направи уточнение във връзка с констатирани нередовности по подаденото 

заявление. С молба постъпила в съда на 29.01.2013 г. са отстранени 

нередовностите по депозираното на 02.01.2013 г. заявление. Издадена е 

Заповед № 50/08.02.2013 г. за изпълнение на парично задължение, 

съобщението за което е връчено на длъжника. Няма постъпило възражение 

в законоустановения срок. На 15.03.2013 г. е издаден изпълнителен лист, 

получен от представител на заявителя, за което е направено и съответното 

отбелязване върху заповедта; 

-ч.гр.д. № 920/2013 г. – образувано на 05.03.2013 г., иск по чл. 410 от 

ГПК, на доклад на съдия Соня Дженкова. Заявлението е депозирано на 

05.03.2013 г. Издадена Заповед № 100/06.03.2013 г. за изпълнение на 

парично задължение. В съобщението до длъжника е посочено, че лицето е 

починало. Направена е справка в НБД”Население”. С разпореждане от 
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15.03.2013 г. предвид установената смърт на длъжника, издадената заповед 

за парично задължение е обезсилена и производството по делото е 

прекратено.  

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

ал. 1 ГПК. 

Съдиите спазват тридневния срок по чл. 411, ал.2 от ГПК за 

разглеждане на заявлението в разпоредително заседание и издаване на 

заповед за изпълнение.  

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. 

 

          В Районен съд – Добрич през 2012 г. по реда на чл. 417 от ГПК са 

били образувани общо 1276 броя производства, а през 2013 г. – 980 

броя, като се наблюдава тенденция към незначително намаляване. 

 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните 

частни граждански дела:  
 

            - ч.гр.д. № 491/2012 г. – образувано на 14.02.2012г., на доклад на 
съдия Соня Дженкова, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е депозирано 
на 14.02.2012 г. На 17.02.2012 г. е издадена Заповед № 63 за изпълнение на 
парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и 
издаден изпълнителен лист от 17.02.2012 г., получени от пълномощник на 
заявителя. Има надлежно отбелязване за издаден изпълнителен лист върху 

заповедта за изпълнение и отбелязване върху представения документ; 
             - ч.гр.д. № 679/2013 г. – образувано на 18.02.2013г., на доклад на 
съдия Любомир Генов, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е депозирано 
на 18.02.2013 г. В закрито заседание на 20.02.2013 г. е приет запис на 
заповед. На 20.02.2013 г. е издадена Заповед № 71 за изпълнение на 
парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и 
издаден изпълнителен лист от 20.02.2013 г., получени от пълномощник на 
заявителя. Има надлежно отбелязване за издаден изпълнителен лист върху 
заповедта за изпълнение и отбелязване върху представения документ; 
            - ч.гр.д. № 2750/2013 г. – образувано на 21.06.2013г., на доклад на 
съдия Стела Тонева, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е депозирано на 
21.06.2013 г. На 24.06.2013 г. е издадена Заповед № 287 за изпълнение на 

парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и 
издаден изпълнителен лист от 17.02.2012 г., получени от пълномощник на 
заявителя. Има надлежно отбелязване за издаден изпълнителен лист върху 
заповедта за изпълнение и отбелязване върху представения документ; 
              - ч.гр.д. № 2765/2013 г. – образувано на 24.06.2013г., на доклад на 
съдия Соня Дженкова, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е депозирано 
на 24.06.2013 г. Отбелязано е, че съдия докладчика по делото е в отпуск до 
25.06.2013 г.  На 01.07.2013 г. е издадена Заповед № 289 за изпълнение на 
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парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и 

издаден изпълнителен лист от 01.07.2013 г., получени от пълномощник на 
заявителя. Има надлежно отбелязване за издаден изпълнителен лист върху 
заповедта за изпълнение и отбелязване върху представения документ; 
                - ч.гр.д. № 4857/2013 г. – образувано на 15.11.2013г., на доклад 
на съдия Станимир Ангелов, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е 
депозирано на 15.11.2013 г. В закрито заседание на 18.11.2013 г. е приет 
запис на заповед.  На 18.11.2013 г. е издадена Заповед № 427 за 
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от 
ГПК, както и издаден изпълнителен лист от 18.11.2013 г., получени от 
пълномощник на заявителя. Има надлежно отбелязване за издаден 
изпълнителен лист върху заповедта за изпълнение и отбелязване върху 
представения документ; 

              - ч.гр.д. № 5021/2013 г. – образувано на 27.11.2013г., на доклад на 
съдия Веселин Николов, иск по чл. 417 от ГПК. Заявлението е 
депозирано на 27.11.2013 г. На 27.11.2013 г. е издадена Заповед № 304 за 
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от 
ГПК, както и издаден изпълнителен лист от 27.11.2013 г., получени от 
пълномощник на заявителя. Има надлежно отбелязване за издаден 
изпълнителен лист върху заповедта за изпълнение; 
 

При подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на 

основание чл. 417 от ГПК, съдът е издавал Заповедта и Изпълнителният 

лист на следващия ден, след образуване на делото, само по ч.гр.д. №  

491/2012 г.  и по ч.гр.д. № 4857/2013 г. същите са били  издадени на 

третия ден, а по ч.гр.д. № 2765/2013 г. г.  – на шестия ден, поради течащ 

отпуск на съдия докладчика по делото.   

За издадения изпълнителен лист има надлежна бележка върху 

заповедта за изпълнение, както и върху представения документ.  

 

 ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД -

ДОБРИЧ: 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Гражданските дела в Районен съд – гр. Добрич 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 избор на докладчик и намерения 
точно определени съдии от Районен съд - гр. Добрич да разгледат и да се 
произнесат по претенциите им. 
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Задължението за проверка на редовността на исковата молба е 

осъществявано своевременно от съдиите, разглеждащи гражданските 
дела, които са постановявали разпореждания в този смисъл в рамките 
между 1 и 15 дни от образуване на производствата. 
 

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 се образува в деня на 

постъпване на исковата молба. 

2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 

      Съдиите, разглеждащи граждански дела са се произнасяли своевременно 
по редовността на исковите молби, като най-често това е ставало в деня на 
образуване на делото или в срок до 15 дни от образуването на делото. 

Определенията по чл. 140  от ГПК, с които съдът се е произнасял по 
доказателствените искания на страните и е насрочвал производствата в 
първо открито съдебно заседание, са постановявани своевременно, в 
рамките на  няколко дни след постъпване на отговор на исковата молба, 
съответно от изтичане на едномесечния срок, предвиден в чл. 131 от ГПК.     

Най-често първо открито съдебно заседание е насрочвано за след   
месец от датата на определението по чл. 140 от ГПК, като изключения се 

установяват в периодите, съвпадащи със съдебната ваканция. 
При отлагане на делата за събиране на доказателства или поради 

други причини, следващо съдебно заседание е насрочвано за след месец, 
месец и половина. Насрочване на следващо съдебно заседание за след 2 до 
3 месеца се установява само в случаите на периоди, съвпадащи със 
съдебната ваканция.  

Като цяло е налице стремеж към бързо администриране на исковите 
молби, които постъпват в съда. 

 

Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилиe са 
администрирани своевременно. В деня на образуване на делото или на 
следващия работен ден съдът е насрочвал открито съдебно заседание, в 

срок не по-късно от един месец, в съответствие с разпоредбата на чл. 12, 
ал.1 ЗЗДН.  Съдът е обявявал  решението си  в о.с.з., за което страните са 
били уведомени, на основание чл. 15, ал.1 и ал.2 ЗЗДН.  
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Делата по Закона за закрила на детето са своевременно 

администрирани. Решенията по делата са обявявани в законоустановения 
едномесечния срок, на основание чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето. 

Делата, разглеждани по реда на бързото производство се образуват в 

деня на постъпване на ИМ или по изключение на следващия ден. При част 

от делата не е спазен срока по чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК.   

        По всички проверени дела е спазен срока по чл. 316 ГПК. 

 

Анализът на проверените спрени  граждански дела сочи на извод, че 
същите са системно администрирани, с оглед проверка на 

обстоятелството дали са налице обстоятелства за тяхното 
възобновяване/прекратяване. 

По заповедните производства, инициирани със заявления по чл. 410 
от ГПК, съдът се е произнасял в срок до 3 дни от образуване на делата, 
като е спазвал срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК.  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 подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение 
на основание чл. 417 от ГПК, съдът е издавал Заповедта и 
Изпълнителният лист на следващия ден, след образуване на делото, само 
по ч.гр.д. №  491/2012 г.  и по ч.гр.д. № 4857/2013 г. същите са били  
издадени на третия ден, а по ч.гр.д. № 2765/2013 г. г.  – на шестия ден, 

поради течащ отпуск на съдия докладчика по делото.   За издадения 
изпълнителен лист има надлежна бележка върху заповедта за изпълнение, 
както и върху представения документ. 

3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Анализът на движението на делата, образувани преди 01.01.2012 г. и 

неприключили към 31.12.2013 г., сочи като основна причина за техния 

продължителен период на разглеждане, фактическата сложност, поради 

обстоятелството че са делбени производства, които се развиват в две фази, 

както и внасяне делото  в архив след приключване на първата фаза на 

делбата на основание чл.69 ал.2 от ПАРОАВАС. 

 

В РС - Добрич за проверявания период има 41 дела  с отменен ход по 

същество. Анализът на данните сочи като причини за отмяна на хода по 

същество е процесуалната недопустимост на предявените искове поради 

липса на правен интерес. В проверените дела се констатират и случаи на 

изначална липса на правен интерес и случаи, в които правния интерес 
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отпада в хода на производството по делото. Други причини за отмяна на 

хода по същество при проверените дела е недостатъчно 

задълбочената предварителна подготовка, поради което, за в бъдеще 

съдията-докладчик трябва да положи усилия в тази насока.  

 

За проверения период обявените актове извън срока по чл. 235, ал.5, 
изр. първо от ГПК за 2013 г. сравнение с тези през 2012 г. значително 
намаляват. Ако през 2012 г. са постановени общо за РС-Добрич 22 акта 
извън срока по чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК, то за 2013 г. те са общо 5 

на брой. Преобладават случаите, в които се касае за забава в рамките на 
период до 10 дни. Няма актове на съда обявени повече от 2 месеца след 
срока посочен в чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК. Анализът на данните 
сочи, че като цяло съдиите от Районен съд – Добрич спазват срока по чл. 
235, ал.5, изр. първо от ГПК 

 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.  

  Всички проверени съдебни книги за 2012 г. и 2013 г. са по утвърден 
образец и са водени съгласно изискванията на ПАРОАВАС/отм./.    

    В деловодствата на РС- Добрич всички деловодни книги се водят 

на електронен и хартиен носител, по утвърдените от ВСС образци и се 
приключват  в края на всяка календарна година. 
           Районен съд-Добрич поддържа електронна страница, на която се 

публикуват актуални съобщения, обяви за насрочени конкурси, календарът 

на заседанията и актовете на магистратите. На елекронната страница на 

съда са въведени образци на молби, които се подават в съда. 

В изпълнение на чл.64 от Закона за съдебната власт всички решени 

дела се публикуват на интернет страницата на съда: http://dobrichrs.court-

bg.org. 

 

Преодоляни са констатираните слабости и са изпълнени дадените 

препоръки с Акт за резултати от проверката  извършена  в изпълнение на 

Заповед № 114/12.05.2009г. на Главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен. 

    В РС-Добрич е създадена много добра организация на 

административната дейност. Тази добра организация на 

административната дейност позволява и контрол върху образуването, 

движението и приключването на делата, както и върху цялостната работа 

на съдебната администрация. Добре организираната административна 

дейност в съда, позволява на магистратите да работят и за своето 
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усъвършенстване, като редовно са посещавали организираните семинари 

от НИП във връзка с прилагането на правото на Европейския съюз и 

актуалните изменения в българските процесуални и материалноправни 

закони. Почти всички съдии от РС-Добрич имат участия в над 15-20 

семинара, като : Пилотен семинар „Практика на ВКС по Кодекса на 

застраховането.; „Приложение на СК при действащото европейско 

законодателство”; „Въпроси на подсъдността по Регламент №44/2001 

относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни 

решения по граждански и търговски дела /Брюксел І/, ГПК, Кодекса на 

международното частно право”; „Гражданско правни аспекти на 

превенцията и борбата срещу дискриминацията”; „Имидж на 

магистрата.Съдебна власт и медии”; „Заповедно производство.”; „Защита 

на човешките права в ЕС”; „Заповедното производство-правна рамка 

съгласно ГПК и Правото на ЕС”; „Жалби срещу действията на съдия 

изпълнителя."; „Подготовка на делото за първо съдебно заседание. 

Преклузия. Въззивно производство.”; „Признаване, допускане на 

изпълнение и изпълнение на решения и актове при действие на правота на 

ЕС.”; „Съдебни експертизи.”; „Ролята на националния съдия във връзка с 

прилагане на правото на ЕС”; "Неизпълнение на задълженията по ЗЗД"; 

"Някои аспекти на европейското законодателство"; 

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

                      

Председателят на РС – гр. Добрич, с оглед на правомощията, 

визирани в чл. 80 ЗСВ да свика Общо събрание на гражданските съдии, на 

което да се обсъдят констатациите по акта и се предприемат необходимите 

мерки, относно: 

          - стриктно спазване на  срока по чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК при 
обявяване на решенията.  
         - преодоляване на причините налагащи  отмяна хода по същество по 
приключили дела.    
         - изработването и уеднаквяването на постановяваните актове - 
разпореждания и определения по чл.129, чл. 131, чл.140, чл. 63, чл.29 и пр. 
от ГПК, за да се отстрани / преодолее/ порочната практика на  изготвяне на 
непълни и немотивирани актове, постановявани в закрито съдебно 
заседание и  нарушаващи изискването на чл. 254, ал. 2 от ГПК, както и на 
актове /разпореждания/, постановявани от съдиите на ръка върху 
съдебните книжа. 
 

           В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 
2, във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на PC –гр. Добрич да уведоми 
главния инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в 
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изпълнение на препоръките. 

 
            Препис от Акта да се изпрати на административния ръководител на 
Районен съд - гр. Добрич и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

                       

 

 

                                      ИНСПЕКТОР:  

 

                                      /ДИМАНА ЙОСИФОВА/ 


