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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно приетия 

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2014 г. и Заповед № ПП-01-

77/19.05.2014 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен съд – Каварна. 

Проверката се извърши за времето от 26.05.2014 г. до 31.05.2014 г. от 

инспектор Весела Николова и експертите: Ирина Цачева и Николай Илиев. 

Цел на извършване на проверката: Извършване на цялостен анализ и 

оценка на организацията на административната дейност на Районен съд – 

Каварна, на организацията по образуване, движение и приключване на 

гражданските дела в законоустановените срокове, както и анализ на 

приключилите граждански дела и констатиране на противоречива съдебна 

практика. 

Предмет на проверката: Проучване на гражданските дела, образувани и 

разгледани в Районен съд – Каварна. 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Каварна, 

проверяваният период е 2012 г. и 2013 г. 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

Методът за извършване е непосредствено проучване на деловодните книги, 

анализ на документацията и справки от електронната деловодна система, 

годишните доклади на съда за 2012 г. и 2013 г. и произволно избрани дела. 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 

СЪДА 

 

1. Щатна осигуреност. 

Административен ръководител – председател на Районен съд – Каварна 

през 2012 г. е съдия Емилия Панчева, избрана с решение на Висшия съдебен съвет 

по Протокол № 41/22.10.2009 г. 

През 2012 г. Районен съд – Каварна е работил с утвърдени 6 щата за 

длъжност „съдия”: административен ръководител-председател, 5 районни съдии, 

1 държавен съдебен изпълнител, 2 съдии по вписванията и 12 служители. 

През този период поради продължително отсъствие на административния 

ръководител, ползвала отпуск по чл. 163 от КТ и върнала се на работа на 

06.08.2012 г., функциите на административен ръководител до нейното завръщане 

са изпълнявани от съдия Корнелия Добрева, съдия Димитър Димитров и съдия 

Живко Георгиев. 

Съдия Корнелия Добрева е подала оставка на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 

от ЗСВ и е освободена от заеманата длъжност, считано от 01.07.2012 г. Със 

Заповед № РД-13-13/01.06.2012 г. съдия Корнелия Добрева е изключена от 

системата на разпределение на делата, считано от 04.06.2012 г. 

През същия период продължителен отпуск по чл. 163 от КТ е ползвала и 

съдия Веселина Узунова, която се е върнала на работа на 12.12.2012 г. 
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Практически до 01.07.2012 г. в Районен съд – Каварна са функционирали 

три съдебни състава, председателствани от съдиите Корнелия Добрева, Димитър 

Димитров и Живко Георгиев. Между 01.07.2012 г. и 06.08.2012 г. са 

правораздавали само два състава, а едва в края на периода, след завръщането на 

съдия Панчева и съдия Узунова, са правораздавали четири съдебни състава. 

Съдебната администрация в Районен съд – Каварна е разпределена в обща 

и специализирана администрация. 

Общата администрация през 2012 г. е включвала следните длъжности: 

административен секретар /съчетаващ функциите и на служител по сигурността 

на информацията и някои от функциите на системния администратор/, главен 

счетоводител и една техническа длъжност чистач /изпълняващ и функцията на 

МОЛ/. 

Специализираната администрация е включвала 3 съдебни секретари, 2 

съдебни деловодители, 1 съдебен деловодител в служба „Регистратура” 

/изпълняващ функциите и на касиер/, 1 архивар, 1 съдебен деловодител – 

„Съдебно-изпълнителна служба„ /съчетаващ функциите и на „Бюро съдимост”/ и 

1 призовкар.  

 

През 2013 г. функциите на административен ръководител-председател вече 

изцяло са упражнявани от съдия Емилия Панчева. 

През този период Районен съд – Каварна е работил с утвърден щат, както 

следва: административен ръководител-председател, 3 районни съдии, 1 държавен 

съдебен изпълнител, 2 съдии по вписванията и 12 служители. 

С решение по Протокол № 11/21.03.2013 г. на Висшия съдебен съвет е 

съкратена щатната численост на Районен съд – Каварна с двете свободни 

длъжности „съдия”. 

Общата администрация през 2013 г. включва следните длъжности: 

административен секретар /съчетаващ функциите и на служител по сигурността 

на информацията и някои функции на системния администратор/, главен 

счетоводител и една техническа длъжност чистач /изпълняващ функциите и на 

МОЛ/. 

Специализираната администрация на съда през този период включва 

следните длъжности: 3 съдебни секретари, 2 съдебни деловодители, 1 съдебен 

деловодител в служба „Регистратура” /изпълняващ функциите и на касиер/, 1 

архивар, 1 съдебен деловодител – „Съдебно-изпълнителна служба” /съчетаващ 

функциите и на „Бюро съдимост”/ и 1 призовкар. 

 

2. Организация на правораздавателната структура. 
До 01.07.2012 г., от която дата съдия Корнелия Добрева е подала оставка 

на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, в Районен съд – Каварна са 

правораздавали 3 съдебни състава, председателствани от съдиите Корнелия 

Добрева /до 01.07.2012 г./, Живко Георгиев и Димитър Димитров. През 

разглеждания период съдиите Живко Георгиев и Димитър Димитров са 

разглеждали както граждански, така и наказателни дела. 
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След завръщането на съдия Емилия Панчева на 06.08.2012 г. и на съдия 

Веселина Узунова на 12.12.2012 г., съдебните състави в съда са разделени на два 

състава, разглеждащи граждански дела, и два състава, разглеждащи наказателни 

дела. 

 

През 2013 г. разглеждането на делата в Районен съд – Каварна се 

осъществява от общо 4 съдебни състава, като съставите са разделени на два 

граждански и два наказателни, председателствани съответно от съдиите Емилия 

Панчева, Веселина Узунова, Живко Георгиев и Димитър Димитров. 

От Заповед № РД-13-6/05.03.2013 г. и Заповед № РД-13-13/13.06.2013 г. на 

председателя на съда става ясно, че през 2013 г. при разглеждането на 

гражданските дала е продължил да участва съдия Живко Георгиев при 20% 

натовареност. Съгласно втората заповед, разпределението на делата на случаен 

принцип, считано от 14.06.2013 г., се извършва при следната процентна 

натовареност по съдии, както следва: 

- новообразуваните наказателни дела в съда се разпределят на 

съдия Живко Георгиев – 100%, на съдия Димитър Димитров – 100%; 

- новообразуваните граждански дела се разпределят на съдия 

Емилия Панчева – 70%, съдия Веселина Узунова-Панчева – 100% и 

съдия Живко Георгиев – 20%.; 

- новообразуваните частни граждански дела се разпределят на 

случаен принцип между всички районни съдии, включени в състава на 

Районен съд – Каварна, при 100% натовареност. 

 

3. Заповеди и други актове, издадени от административния 

ръководител на Районен съд – Каварна, за създаване на правила и внасяне на 

промени в организацията на административната дейност на съда. 
Със Заповед № РД-13-64/21.12.2010 г., и. ф. административен ръководител 

на съда е утвърдила „Вътрешни правила за случайното разпределение на делата в 

Районен съд – Каварна”, считано от 01.01.2011 г. Съгласно утвърдените Правила, 

определянето на съдия-докладчик се извършва от съдебните деловодители, 

съобразно поредността на постъпването на делата в съда 

Със Заповед № РД-13-15/31.03.2011 г., и. ф. административен ръководител 

на съда е утвърдила „Вътрешни правила за документооборота по съдебните дела в 

Районен съд – Каварна”, считано от 01.04.2011 г. Със заповедта е регламентирана 

цялостната дейност, свързана с организацията на работа и движение на съдебните 

книжа при постъпването им в съда; организацията на работа и движение на 

съдебните книжа по видовете дела в Районен съд – Каварна;  /подреждане и 

съхранение на делата, деловодни книги/; книжата, касаещи гражданските и 

наказателните дела; производствата по съдебни поръчки; съхраняването на 

веществените доказателства; архивирането на делата; връчване на призовки и 

съдебни книжа и т. н. 

Със Заповед № РД-13-8/27.02.2012 г. на и. ф. административен 

ръководител са регламентирани сроковете за разпечатване на хартиен носител на 

определена част от деловодните книги от програмата САС „Съдебно деловодство” 
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– входящ/изходящ дневник, азбучни указатели по наказателни и граждански дела, 

книги за закрити и разпоредителни заседания по наказателни и граждански дела. 

Със Заповед № РД-13-12/30.05.2013 г. е разпоредено съдебните 

деловодители всеки първи работен ден на месеца да предоставят на 

административния ръководител списък с делата, които не са насрочени, и списък 

на делата с неизготвени съдебни актове на всички съдии в районния съд. Със 

същата заповед е разпоредено административният секретар да извършва проверка 

на всяко 15-то и 30-то число на месеца на призовкаря за срочното връчване на 

призовките и съдебните книжа. 

Със Заповед № РД-13-28/21.12.2013 г., административният ръководител на 

съда е определил конкретен служител на съда за администратор на програмата за 

случайното разпределение на делата „Law Choice”, Версия 4. Със заповедта са 

овластени двама служители от служба „Съдебно деловодство” да извършват 

дейността по определянето на съдия-докладчик. 

 

4. Административно-деловодна дейност и информационно обслужване. 

Съдебни книги и регистри, водени от съда. 

През 2012 г., 2013 г. и към момента на извършване на проверката 

управлението на делата в Районен съд – Каварна се осъществява с помощта на 

програмата САС „Съдебно деловодство”, разработена от „Информационно 

обслужване” АД, гр. Варна. През проверявания период и към момента на 

извършване на проверката разпределението на делата се извършва с програмен 

продукт „Law Choice”, утвърден с решение на Висшия съдебен съвет, Протокол № 

27/07.06.2006 г. 

Книгите в служба „Регистратура” и служба „Съдебно деловодство” се 

водят редовно и съобразно изискванията, като се попълват съответните реквизити. 

Със Заповед № РД-13-8/27.02.2012 г. на и. ф. административен 

ръководител са определени срокове за разпечатване от електронната деловодна 

система на съда на входящия и изходящия дневник, на азбучния указател по 

граждански дела, на книгата за закрити и разпоредителни заседания по 

гражданските дела. 

Документите, постъпващи по делата, и актовете, постановявани от 

съдебните състави, са подреждани в хронологичен ред с номериране на 

страниците. Всички депозирани книжа по делата се докладват своевременно на 

определените докладчици. 

На сайта на съда са публикувани „Вътрешните правила за публикуване на 

съдебните актове на интернет страницата на Районен съд – Каварна”. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от Закона за съдебната власт, 

постановените съдебни актове се публикуват на интернет страницата на съда, при 

спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за 

защита на класифицираната информация. 

 

5. Случаен принцип на разпределение на делата. 
В Районен съд – Каварна се използва програмният продукт „Law Ghoice” 

за разпределението на делата на случаен принцип. С оглед спазването на 
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принципа, регламентиран в чл. 9 от Закона за съдебната власт, в съда, със Заповед 

№ РД-13-64/21.12.2012 г., са утвърдени „Вътрешни правила за случайно 

разпределение на делата в Районен съд – Каварна”, считано от 01.01.2011 г. 

Както беше посочено, със Заповед № РД-13-28/21.12.2013 г., 

административният ръководител на съда е определил двама служители от служба 

„Съдебно деловодство”, които да извършват дейността по техническото 

разпределение на делата на случаен принцип. 

Правилата регламентират техническата последователност при извършване 

на електронното разпределение на делата. 

Преди първоначалното използване на програмата е въведена „начална 

информация” относно: съда, делата, докладчиците и начина по който се 

номерират делата. В районен съд – Варна е въведен методът чрез автоматично 

генериране на номер подред. Номерът на делото се взима от описната книга, но 

съвпада с деловодната програма. В информацията „дела” се въвеждат „типове 

дела”, която опция дава възможност различните дела да се групират по тяхната 

прогнозна трудност. 

В информацията „докладчици” се въвеждат, поотделно за всяка група дела, 

имената на съдиите, разглеждащи съответния вид дела, както и индивидуално 

определения за всеки от тях процент натовареност, с която участват при 

разпределението. 

Програмата дава възможност при въвеждане на нов докладчик в 

определена група дела, да му бъдат зададени първоначален брой дела, 

съответстващи на средната натовареност към момента в съответната група, с 

което се избягва възможността следващите дела от този вид да се разпределят 

само на нововъведения докладчик. 

При всеки запис в архива на програмата се съхраняват и данни относно 

това кой е извършил разпределението и конкретните действия, които са 

извършени във връзка с разпределението. За извършеното разпределение се 

разпечатва протокол, който отразява номера на делото, вида и групата му, 

начинът, по който е извършен избора /случаен, по дежурство, на определен, без 

участие на определен/и съдии/, име на определения докладчик, евентуалната 

замяна на първоначалния докладчик и причините за извършеното 

преразпределение, дата и час на разпределението. 

Правилата регламентират случаите, в които от случайния избор се 

изключват съдии - само в случай на ползване на законоустановен отпуск, поради 

временна нетрудоспособност и в предвидените в закона случаи. 

Разпределението на бързите производства се извършва на случаен избор 

между съдиите, които не са в отпуск или служебно ангажирани. 

Програмата по подразбиране разпределя делата в режим на „случаен” 

избор. 

Във всички случаи, в които първоначалният докладчик трябва да бъде 

заменен /поради отсъствие, отвод/, програмата не допуска извършването на избор 

преди да бъдат посочени причините за новия избор. Програмата и утвърдените в 

съда правила предвиждат като основание за извършваното преразпределение на 
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делото отсъствието на докладчика, без да се разграничава продължителността на 

отсъствието. 

 

IІ. ПРОВЕРКА ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА, ОБРАЗУВАНИ В 

РАЙОНЕН СЪД – КАВАРНА 

 

През 2012 г. в Районен съд – Каварна са стояли общо за разглеждане 1189 

дела, от които 740 граждански и 449 наказателни дела. Посочените стойности 

включват новообразуваните през 2012 г. граждански и наказателни производства 

и останалите несвършени дела от предходен период. 

 

През 2012 г. общият брой 740 граждански дела са разпределени по съдии, 

както следва: 

- съдия Емилия Панчева /административен ръководител-председател/ – 

общо за разглеждане дела - 79, от които 9 дела останали от предходен период, а 70 

дела са новообразувани. В края на периода са приключени 55 дела и са останали 

висящи 24 дела, или свършени са 69,62%. През 2012 г. съдия Панчева, която се е 

върнала от отпуск по чл. 163 от КТ на 06.08.2012 г., е имала за разглеждане по 15,8 

броя дела средномесечно. Последните стойности са приблизителни, доколкото са 

отчетени на база последните 5 месеца от годината, които не са били пълни; 

- съдия Живко Георгиев – общо за разглеждане дела - 264, от които 47 

дела останали от предходен период, а 217 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 220 дела и са останали висящи 44 дела, или свършени са 

83,33%. През 2012 г. съдия Георгиев е имал за разглеждане по 22 граждански дела 

средномесечно, освен наказателните дела, които е разглеждал през същия период; 

- съдия Димитър Димитров – общо за разглеждане дела - 263, от които 

37 дела останали от предходен период, а 226 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 211 дела и са останали висящи 52 дела, или свършени са 

80,22%. През 2012 г. съдия Димитров е имал за разглеждане по 21,91 броя дела 

средномесечно, без наказателните дела, които е разглеждал през същия период; 

- съдия Веселина Узунова - общо за разглеждане дела - 14, от които 3 

дела останали от предходен период, а 11 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 9 дела и са останали висящи 5 дела, или свършени са 

64,28%. Съдия Узунова се е върнала от отпуск по чл. 163 от КТ в края на периода - 

на 12.12.2012 г. 

До общия брой от 740 граждански дела, стояли през 2012 г. за разглеждане 

в съда, не са включени делата, разпределени на доклад на съдия Корнелия 

Добрева, която е подала оставка по чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, считано от 

01.07.2012 г. 

 

През 2013 г. в Районен съд – Каварна са стояли общо за разглеждане 1460 

дела, от които 978 граждански и 482 наказателни дела. Посочените стойности 

включват новообразуваните през 2013 г. граждански и наказателни производства 

и останалите несвършени дела от предходен период. 
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През 2013 г. общият брой 978 граждански дела са разпределени по съдии, 

както следва: 

- съдия Емилия Панчева /административен ръководител-председател/ – 

общо за разглеждане дела - 248, от които 24 дела останали от предходен период, а 

224 дела са новообразувани. В края на периода са приключени 217 дела и са 

останали висящи 31 дела, или свършени са 87,5%. През 2012 г. съдия Панчева е 

имала за разглеждане по 20,66 броя дела средномесечно; 

- съдия Веселина Узунова - общо за разглеждане дела - 290, от които 5 

дела останали от предходен период, а 285 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 235 дела и са останали висящи 55 дела, или свършени са 

81,03%. През 2013 г. съдия Узунова е имала за разглеждане по 24,16 дела 

средномесечно; 

- съдия Живко Георгиев – общо за разглеждане дела - 227, от които 44 

дела останали от предходен период, а 183 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 198 дела и са останали висящи 29 дела, или свършени са 

87,22%. През 2013 г. съдия Георгиев е имал за разглеждане по 18,91 граждански 

дела средномесечно, като в тези стойности не са включени наказателните дела, 

разглеждани от него през същия период; 

- съдия Димитър Димитров – общо за разглеждане дела - 213, от които 

52 дела останали от предходен период, а 161 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 203 дела и са останали висящи 10 дела, или свършени са 

95,30. През 2013 г. съдия Димитров е имал за разглеждане по 17,75 броя дела 

средномесечно, без наказателните дела, които е разглеждал през същия период. 

 

ІІI. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 

1. Искови производства разгледани над 3 месеца. 

 - гр. д. № 76/2012 г. /съдия Корнелия Добрева и съдия Живко Георгиев/ е 

образувано на 13.02.2012 г. по искова молба, постъпила на същата дата в съда. 

Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Разпореждане 

по чл. 131 от ГПК е постановено на 17.02.2012 г. Препис от исковата молба е 

връчен на ответника на 28.02.2012 г. със съобщение, изпратено на 20.02.2012 г. 

Срокът за писмен отговор е изтекъл на 28.03.2012 г. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 07.05.2012 г. от съдия Добрева, делото е насрочено в 

открито заседание за 03.07.2012 г. Призовки за страните са изпратени на 

07.05.2012 г. С разпореждане на докладчика от 27.06.2012 г. са отменени 

насрочванията в открити съдебни заседания по всички дела, по които съдебните 

заседания са насрочени за 03.07.2012 г. Разпореждането на съдебният състав е 

постановено на основание чл. 142, ал. 4 от ГПК във връзка с решение на ВСС по 

Протокол № 25 от заседание, проведено на 21.06.2012 г., за освобождаване на 

докладчика от заеманата длъжност, считано от 01.07.2012 г. Делото е 

преразпределено на случаен принцип на съдия Живко Георгиев на 04.07.2012 г. С 

разпореждане на новоопределения докладчик от 06.07.2012 г. делото е насрочено 

в открито заседание за 09.10.2012 г. /след съдебната ваканция/. В първо открито 
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съдебно заседание, проведено на 09.10.2012 г., съдът е съобщил доклада си по 

делото по смисъла на чл. 146 от ГПК и е дал ход по същество. По делото е 

постановено неприсъствено решение на 22.10.2012 г., препис от което е изпратено 

на страните със съобщения от същата дата. 

 - гр. д. № 169/2013 г. /съдия Веселина Узунова/ е образувано на 04.03.2013 

г. по искова молба по чл. 49, ал. 1 от СК, постъпила в съда на същата дата. Делото 

е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Препис от исковата 

молба е връчен на лично ответника на 06.03.2013 г. Писмен отговор е депозиран 

на 04.04.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 11.04.2013 г., 

съдът се е произнесъл по доказателствените искания на страните и е насрочил 

делото в открито заседание за 09.05.2013 г. Призовки за страните са изпратени на 

11.04.2013 г. На 09.05.2013 г. по делото е постъпила молба от ответника за 

отлагане на делото за по-късна дата, обоснована с обстоятелството, че е получил 

късно призовката за насроченото съдебно заседание. С оглед нередовна процедура 

по призоваване на делото не е даден ход в съдебно заседание от 09.05.2013 г. и 

същото е отложено за 23.05.2013 г., отложено за 05.06.2013 г. поради същата 

причина. В съдебно заседание от 05.06.2013 г. съдът е отложил делото за 

20.06.2013 г. за събиране на доказателства с оглед молба на ответника за 

предоставяне на правна помощ. С определение от 18.06.2013 г. съдът е оставил 

без уважение молбата за предоставяне на правна помощ. В съдебно заседание от 

20.06.2013 г. съдът не е дал ход на делото, след като е уважил молба на ищеца и 

на процесуалния му представител за отлагане на делото, поради служебна 

ангажираност на пълномощника по друго дело, образувано в друг съд, и го е 

насрочил за 22.08.2013 г. В съдебно заседание от 22.08.2013 г. съдът е дал ход по 

същество и е обявил делото за решаване. С определение от 19.09.2013 г., 

постановено в срока за решаване на делото, съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество и е насрочил делото в открито 

заседание за 07.11.2013 г., след като е е констатирал, че не е събрал всички 

доказателствени средства, допуснати с определението по чл. 140 от ГПК. На 

07.11.2013 г. отново е даден ход по същество и решение е постановено на 

06.12.2013 г. Преписи от съдебния акт са изпратени на страните на същата дата. 

На 17.04.2014 г. е постановено допълнително решение, с което съдът се е 

произнесъл по вината за развода. Допълнителното решение е постановено след 

като с определение от 05.03.2014 г., постановено по в. гр. д. № 75/2014 г., 

Окръжен съд – Добрич е прекратил производството пред себе си и изпратил 

въззивна жалба по компетентност на първоинстанционния съд за допълване на 

непълно съдебно решение. 

 - гр. д. № 26/2013 г. /съдия Веселина Узунова/ е образувано на 14.01.2013 

г. по искова молба, постъпила в съда тази дата. Делото е разпределено на 

докладчик в деня на неговото образуване, видно от протокола, удостоверяващ 

извършения електронен избор. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

16.01.2013 г. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 24.01.2013 г. със 

съобщение, изпратено на 16.01.2013 г. Срокът за отговор на исковата молба е 

изтекъл на 24.02.2013 г. Писмен отговор от ответника е депозиран на 25.02.2013 г. 

С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 27.02.2013 г., съдът е взел 



 10 

отношение по доказателствените искания на страните и е насрочил 

производството в открито заседание за 21.03.2013 г. Призовки за страните са 

изпратени в деня на постановяване на определението по чл. 140 от ГПК. С 

разпореждане от 22.03.2013 г. съдът е пренасрочил делото за 18.04.2013 г. поради 

отпуск по болест. В първо открито съдебно заседание, проведено на 18.04.2013 г., 

съдът е съобщил на страните доклада си по делото по смисъла на чл. 146 от ГПК, 

събирани са доказателства и съдът е постановил спиране на производството на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК до приключване на производството по жалба, 

постъпила в Районна прокуратура – Каварна. Разпоредено е да се изиска справка 

от районната прокуратура в тази връзка. Определението за спиране е обжалвано с 

частна жалба пред Окръжен съд – Добри, пред който е образувано ч. гр. д. № 

490/2013 г. и е постановено определение от 19.06.2013 г., с което е отменен 

обжалвания съдебен акт и делото е върнато на първоинстанционния съд за 

продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е върнато от 

контролната инстанция на 21.06.2013 г. С разпореждане от тази дата съдът е 

възобновил производството по делото и го е насрочил в открито съдебно 

заседание за 19.09.2013 г. /след периода на съдебната ваканция/. В съдебно 

заседание от тази дата съдът е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 30.10.2013 г. Преписи от съдебния акт са изпратени на страните 

със съобщения от тази дата. Делото е било спирано и съдебно заседание е 

насрочен след периода на съдебната ваканция, което е довело до установената 

продължителност на делото. 

 - гр. д. № 191/2013 г., обр. на 12.03.2013 г., на доклад на съдия Емилия 

Панчева, жалба срещу заповед – административен характер дело. След 

отстраняване на нередовностите по жалбата с молба от 02.04.2013 г., на 

03.04.2013 г. е постъпило писмо от адм. орган и съдът с разпореждане от 

09.04.2013 г. е насрочил делото като е постановил да се изпрати на ответника и 

заинтересована страна препис от жалбата. Първото с. з. е проведено на 08.05.2013 

г., когато съдът е спрял производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. След 

представяне на заверен препис от влязлото на 28.06.2013 г. в сила определение по 

преюдициалното производството, съдът с определение от 08.07.2013 г. е 

възобновил производството по делото и го е насрочил за 17.09.2013 г. В с. з. на 

17.09.2013 г. е даден ход по същество на делото, на 15.10.2013 г. е постановено 

решението. 

 - гр. д. № 107/2012 г., обр. на 02.03.2012 г., на доклад на съдия Димитър 

Димитров, иск по чл. 79 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД. След отстраняване на нередовностите 

по исковата молба е връчен препис от нея на ответника на 23.04.2012 г. и на 

07.05.2012 г. е представен отговор на ИМ. С разпореждане от 29.05.2012 г. съдът е 

дал указания на ищеца. Съобщението е връчено на 04.06.2012 г. На 28.06.2012 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 

18.09.2012 г., изготвен е доклад по делото -отложено по доказателствата. 

Проведени са с. з. на: 25.10.2012 г. – не е даден ход на делото, съдът е докладвал 

молба от представителя на ищеца, с която е заявено, че е възникнал служебен 

ангажимент и моли делото да се отложи за друга дата; 26.11.2012 г. – прието е 

заключението на в. л. по ССчЕ, отложено по доказателствата – издадено е СУ; 
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31.01.2013 г. – отложено по доказателствата, издадено е СУ; 14.03.2013 г. – 

отложено по доказателствата; 26.05.2013 г. – даден е ход по същество на делото. 

Решението е постановено на 27.06.2013 г. 

 - гр. д. № 1/2012 г., обр. на 03.01.2012 г., на доклад на съдия Димитър 

Димитров, иск по чл. 422 ГПК. След отстраняване на нередовностите на ИМ, 

съдът е постановил да се връчи препис от ИМ на ответника за отговор. Извършена 

е служебна справка за адреса на ответника и на 05.04.2012 г. е залепено 

уведомление, на което е отбелязано, че лицето не живее на посочения адрес. С 

определение от 26.04.2012 г. съдът е прекратил производството по делото и е 

изпратил делото на РС – Добрич по подсъдност, който е определение от 

30.05.2012 г. е повдигнал спор за подсъдност пред ОС – Добрич. С определение от 

05.06.2012 г., постановено по ч. гр. д. № 418/2012 г. по описа на ОС – Добрич, 

съдът е определил, че компетентен да разгледа иска по чл. 422 ГПК е РС – 

Каварна и е постановил връщане на делото в КРС за продължаване на 

съдопроизводството по делото. Делото е постъпило на 08.06.2012 г. в КРС. С 

определение от 12.06.2012 г. е назначен особен представител на ответника, на 

22.06.2012 г. е постъпило уведомително писмо от АК – Добрич. На 24.07.2012 г. е 

връчен препис от ИМ на особения представител, на 20.08.2012 г. е представен 

отговор. На 28.08.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. 

з. е проведено на 27.09.2012 г. – изготвен е доклад по делото, отложено по 

доказателствата. Проведени са с. з. на: 08.11.2012 г. – отложено за представяне на 

оригинала на запис на заповед; 17.01.2013 г. – съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК – съдът е изпратил материали от делото на 

РП – Каварна с оглед съмнения за извършени поправки в оригинала на записа на 

заповед. На 13.03.2013 г. е постъпила РЕЗОЛЮЦИЯ от РП – Каварна за липса на 

данни за извършено престъпление. С разпореждане от 14.03.2013 г. делото е 

възобновено и насрочено. В с. з. на 18.04.2013 г. е даден ход по същество, 

решението е постановено на 16.05.2013 г. 

 - гр. д. № 320/2013 г., обр. на 29.04.2013 г., на доклад на съдия Емилия 

Панчева, иск по чл. 422 ГПК. След отстраняване на нередовностите на ИМ, на 

24.06.2013 г. е връчен препис от ИМ на ответника за отговор. На 31.07.2013 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 

24.09.2013 г. – отложено по допуснатата и назначена експертиза. В с. з. на 

22.10.2013 г. е даден ход по същество на делото, решението е постановено на 

22.11.2013 г. 

 - гр. д. № 347/2013 г., обр. на 08.05.2013 г., на доклад на съдия Живко 

Георгиев, иск по чл. 422 ГПК. След отстраняване на нередовностите на ИМ, на 

18.06.2013 г. е връчен препис от ИМ на ответника за отговор. На 22.07.2013 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, допусната е ССчЕ, назначено е в. л. 

Първото с. з. е проведено на 11.10.2013 г. – прието е заключението на в. л., 

отложено по доказателствата. В с. з. на 22.11.2013 г. е даден ход по същество на 

делото. Решението е постановено на 30.12.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
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Преимуществено делата от тази категория са приключили в срокове по-

големи от 3 месеца по обективни причини – насрочване в първо открито съдебно 

заседание, в това число отлагане и насрочване на нови съдебни заседания за дати 

след периода на съдебната ваканция; спиране на част от производствата за 

различни периоди от време; отлагане за събиране на доказателства и поради 

нередовна процедура по призоваване. В производството по гр. д. № 76/2012 г. се е 

наложила замяна на определения докладчик и след преразпределението, новият 

титуляр е насрочил делото в открито заседание след съдебната ваканция. За едно 

от делата /гр. д. № 320/2013 г./ се установява, че е приключило в незначително 

отклонение от тримесечния срок. В изолиран случай по гр. д. № 169/2013 г., освен 

отлагането на делото поради нередовна процедура по призоваване и за събиране 

на доказателства, съдът е отменил дадения ход по същество, след като късно е 

констатирал, че не е събрал всички доказателства, допуснати с определението по 

чл. 140 от ГПК. 

 

2. Образувани искови производства през 2013 г. и неприключили към 

31.12.2013 г. 

 - гр. д. № 3/2013 г. /съдия Веселина Узунова/ е образувано на 03.01.2013 г. 

по искова молба за делба, постъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено 

на докладчик в деня на неговото образуване. С определение от 03.01.2013 г. съдът 

е оставил производството без движение и е дал указания за конкретизиране на 

петитума – по отношение на кои имоти се иска допускане на делба, както и да 

бъдат представени данъчни оценки за имотите. Съобщение за указанията на съда 

е изпратено на 03.01.2013 г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 

22.01.2013 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 28.01.2013 г. 

Препис от исковата молба е изпратен със съобщение от 28.01.2013 г. и е получен 

от ответника на 05.02.2013 г. Срокът за отговор на исковата молба е изтекъл на 

05.03.2013 г., на която дата е и постъпил такъв в съда. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 13.03.2013 г., съдът е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 04.04.2013 г. За събиране на доказателства делото е 

отложено за 09.05.2013 г., на която дата е докладвана молба на вещото лице, че по 

обективни причини не е изготвено заключението и делото е отложено за 

30.05.2013 г. На тази дата е допусната повторна експертиза и производството е 

отложено за 12.09.2013 г. С протоколно определение, постановено на 12.09.2013 

г., съдът е спрял производството по делото до приключване на гр. д. № 595/2013 г. 

по описа на същия съд. С определението е указано периодично да бъдат 

извършвани справки за хода на преюдициалното производство. За да постанови 

определение в този смисъл съдът е обсъдил, че е направена служебно справка и е 

констатирано, че в същия съд е образувано друго дело, имащо обуславящ 

характер по отношение на настоящото производство, поради което са налице 

основанията за спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. По делото са извършвани 

почти ежемесечни справки за статуса на производството, послужило като 

основание за спиране, последната от които от 07.05.2014 г. 

 - гр. д. № 176/2013 г. съдия Живко Георгиев/ е образувано 06.03.2013 г. по 

искова молба за делба, постъпила в съда на същата дата. Изборът на докладчик е 
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извършен в деня на образуване на делото. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 11.03.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен на ответника 

със съобщение от 11.03.2013 г. и е получен на 15.03.2013 г. Срокът за депозиране 

н писмен отговор е изтекъл на 15.04.2013 г. Писмен отговор е депозиран на 

11.04.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 15.04.2013 г., 

съдът е взел отношение по доказателствените искания на страните и е насрочил 

делото в открито заседание за 21.05.2013 г. По молба на пълномощника на 

ответника, на 26.04.2013 г. съдът е пренасрочил делото от 21.05.2013 г. за 

31.05.2013 г. В съдебно заседание от 31.05.2013 г. съдът е съобщил доклада по чл. 

146 от ГПК, допуснал е събиране на доказателства и е отложил делото за 

12.07.2013 г. На последната дата е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. На 02.09.2013 г. съдът е постановил решение по първа фаза на 

делбеното производство, връчено на страните със съобщение от 02.09.2013 г. 

Решението е обжалвано пред Окръжен съд – Добрич, пред който е образувано в. 

гр. д. № 836/2013 г., приключило с решение от 19.12.2013 г. Делото е върнато на 

първоинстанционния съд на 19.02.2014 г. С разпореждане от 25.02.2014 г. съдът е 

насрочил делото в открито съдебно заседание за 08.04.2014 г. във втора фаза на 

производството. В съдебно заседание от тази дата делото е отложено за 06.06.2014 

г. за събиране на доказателства. Причините за продължителността на съдебното 

производства са многофазния характер на делото и обжалване на съдебния акт, с 

който е приключила първата фаза пред въззивната инстанция. 

 - гр. д. № 355/2013 г. /съдия Емилия Панчева/ е образувано на 13.05.2013 

г. по искова молба от същата дата. С разпореждане от 18.05.2013 г. съдът оставил 

производството без движение и е дал указания да се конкретизира исковата 

молба. Указанията на съда са доведени до знанието на ищеца на 30.05.2013 г. със 

съобщение, изпратено на 20.05.2013 г. С молба от 07.06.2013 г. страната е 

поискала за част от указанията удължаване на срока, уважена с разпореждане от 

07.06.2013 г. Молба от страната е постъпила на 03.07.2013 г. С разпореждане от 

10.07.2013 г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания 

страната да подпише молбата, представена в изпълнение на указанията. 

Указанията са съобщени на страната на 23.07.2013 г. Нова молба в изпълнение на 

указанията на съда е депозирана на 06.08.2013 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК 

е постановено на 10.09.2013 г. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 

11.09.2013 г. със съобщение от 10.09.2013 г. Срокът за депозиране на отговор е 

изтекъл на 11.10.2013 г., на която дата такъв е постъпил в съда. С определение по 

чл. 140 от ГПК, постановено на 06.11.2013 г., делото е насрочено в открито 

заседание за 03.12.2013 г. С определението по чл. 140 от ГПК съдът е изготвил и 

проект на доклад по делото. Призовки за страните са изпратени на 06.11.2013 г. В 

съдебно заседание от 03.12.2013 г. е допусната експертиза и делото е отложено за 

21.01.2014 г. На последната дата е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 21.02.2014 г. Преписи за страните са изпратени със съобщения от 

21.02.2014 г. Производството е оставяне без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности в исковата молба, както и е удължаван срокът за 

тяхното изпълнение. 
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 - гр. д. № 199/2013 г., обр. на 13.03.2013 г. на доклад на съдия Веселина 

Узунова, иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. ИМ е постъпила на 13.03.2013 г. и на с. д. е 

извършено разпределението на делото. С определение от 25.03.2013 г. ИМ е 

оставена без движение. На 01.03.2013 г. е постъпила молба за удължаване на 

срока, уважена с разпореждане от 02.04.2013 г. На 15.04.2013 г. отново е 

постъпила молба за удължаване на срока, уважена с разпореждане от 16.04.2013 г. 

На 22.04.2013 г. е постъпила молба за удължаване на срока с още 3 дни, уважена с 

разпореждане от с. д. На 25.04.2013 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С 

разпореждане от 08.05.2013 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. 

На 21.05.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. Съобщението е изпратено на 

08.05.2013 г. На 19.06.2013 г. съдът е разпоредил да се изискат обяснения от 

длъжностното лице от кметство с. Балканци за невърнато съобщение. На 

08.08.2013 г. съдът е разпоредил да се изпрати до длъжностно лице при с. 

Балканци съобщение като му се укаже, че следва да върне разписката по чл. 131 

ГПК. На 05.09.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, делото е 

насрочено за 31.10.2013 г. На 14.10.2013 г. и 17.10.2013 г. е постъпила молба от 

проц. представител на ищците за отсрочване на делото за друга дата поради 

ангажираност в провеждането на търг обявен от ЧСИ. С разпореждане от 

17.10.2013 г. съдът е отсрочил делото за 14.11.2013 г. Първото с. з. е проведено на 

14.11.2013 г. – съдът е оставил ИМ без движение за внасяне на ДТ. След 

представено доказателство за внесена ДТ, делото е насрочено за 06.02.2014 г., 

когато е даден ход на делото, допусната е СТЕ. В с. з. на 20.03.2014 г. е даден ход 

по същество на делото. С определение от 22.04.2014 г. съдът е прекратил 

производството по делото, поради недопустимост на предявения иск. 

 - гр. д. № 310/2013 г., обр. на 25.04.2013 г., на доклад на съдия Веселина 

Узунова, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила 25.04.2013 г. и на с. д. е извършено 

разпределението. С ИМ е постъпила молба по чл. 389 ГПК. С определение от 

25.04.2013 г. съдът е допуснал обезпечение на предявения иск като е определил 

гаранция в размер на 5 000 лв. Определението на съда е обжалвано в частта на 

посочената гаранция. С определение от 14.05.2013 г., постановено по ч. гр. д. № 

386/2013 г. по описа на ОС – Добрич, съдът е отменил определението на 

първоинстанционния съд и е постановил парична гаранция в размер на 2 500 лв. 

На 25.04.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е изпратено на 25.04.2013 г., връчено на 15.05.2013 г. На 

07.06.2013 г. е представена молба с доказателство от ищеца за внесена парична 

гаранция. С определение от 07.06.2013 г. е постановено да се издаде 

обезпечителна заповед. На 12.06.2013 г.  е постъпил отговор на ИМ. На 09.07.2013 

г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 

26.09.2013 г. – по изразено становище от страните за постигане на спогодба, 

отложено за 28.11.2013 г. С разпореждане от 25.10.2013 г. съдът е отсрочил 

делото за 05.12.2013 г. поради участие в семинар. В с. з. на 05.12.2013 г. съдът е 

открил производство по оспорване истинността на документ, допусната е ССчЕ, 

отложено за 06.02.2014 г. На 09.01.2014 г. е постъпила молба от проц. 

представители на страните за ангажираност по други дела. С разпореждане от 

10.01.2014 г. съдът е отсрочил делото за 06.03.2014 г. В с. з. на 06.03.2014 г. е 



 15 

даден ход по същество на делото. В срока за постановяване на решението съдът е 

констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което с 

определение от 04.04.2014 г. съдът е отменил протоколно определение, с което е 

даден ход по същество и е върнал процеса във фазата по доказателствата, делото е 

насрочено за 15.05.2014 г. На 07.05.2014 г. е постъпила молба от в. л. за 

невъзможността да изготви експертиза до 15.05.2014 г., поради факта, че не е 

получил нужната счетоводна документация. С разпореждане от 07.05.2014 г. 

делото е отсрочено за 04.06.2014 г. 

 - гр. д. № 251/2013 г., обр. на 12.04.2013 г., на доклад на съдия Емилия 

Панчева, делба. ИМ е постъпила на 12.04.2013 г. и на с. д. е извършено 

разпределението. С определение от 16.04.2013 г. ИМ е оставена без движение. На 

15.05.2013 г. е постъпила молба от ищеца, поискани са 2 бр. СУ. Издадени са СУ 

и с определение от 18.05.2013 г. е издадено съпроводително писмо за вписване на 

ИМ. На 31.05.2013 г. е представена вписана ИМ. На 03.06.2013 г. е разпоредено да 

се изпрати на ответниците (3) препис от ИМ за отговор. И трите съобщения са 

върнати в цялост. С разпореждане от 17.07.2013 г. е постановено ищецът да 

представи справка за адресна регистрация на ответниците. Съобщението до ищеца 

е връчено на 11.08.2013 г. На 20.08.2013 г. е постъпила молба от ищеца, в която е 

посочено, че в ИМ са посочени актуалните адреси на ответниците. На 09.09.2013 

г. е постановено да се извърши служебна справка за адресите на ответниците по 

Наредба № 14/18.11.2009 г. С разпореждане от 10.09.2013 г. е постановено да се 

изпратят съобщения с препис от ИМ на посочените в справките адреси. И на 

тримата ответника са залепени уведомления, последното на 20.10.2013 г. С 

определение от 12.11.2013 г. съдът е допуснал предоставянето на правна помощ 

на ответниците, указано е ищеца да внесе сума за назначаване на особен 

представител. На 26.11.2013 г. е представена молба с док. за внесена сума за 

назначаване на особен, на с. д. е изпратено искане до АК – Добрич. С определение 

от 06.12.2013 г. съдът е назначил особен представител и е постановил да се 

изпрати препис от ИМ за отговор. Съобщението е връчено на 09.12.2013 г., на 

07.01.2014 г. е представен отговор на ИМ. На 31.01.2014 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 25.02.2014 г. – 

отложено по допусната СТЕ. В с. з. на 01.04.2014 г. е даден ход по същество на 

делото. В срока за постановяване на решението съдът е установил, че проц. имот е 

индивидуализиран по кадастрална карта, но не и по последния действащ ПУП, 

поради което с определение от 09.05.2014 г. е отменил дадения ход по същество 

на делото и е оставил ИМ без движение с указания до ищеца. Към момента на 

проверката не се е върнало съобщението, изпратено до ищеца с указанията на 

съда. 

КОНСТАТАЦИИ: 

Причините за продължителността на производствата, образувани през 2013 

г. да не приключат в края на периода, са както обективни, така и резултат от 

процесуалното поведение на докладчиците. Обективните причини, довели до 

невъзможност делата да приключат в края на годината, са спиране на 

производствата; характерът на три от производствата с предмет делба; оставяне 

на производствата без движение и удължаване на сроковете за отстраняване на 
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констатираните в исковите молби нередовности; насрочване и отлагане на делата 

в срокове от 2 месеца и по-големи от 2 месеца, съвпадащи с периодите на съдебна 

ваканция; отлагане на съдебни заседания, обосновани с ангажираност на съдебен 

състав и на страните. Субективни причини, довели до по-голяма 

продължителност на делата, основно са постановени определения за отмяна на 

дадения ход по същество по няколко дела, в които случаи съдът късно е 

съобразил обстоятелства, които е следвало да бъдат установени в по-ранен 

момент – недопустимост на иска, събиране на доказателства. Като изолиран 

случай се констатира това, че по гр. д. № 199/2013 г. съдебният състав се е 

произнесъл по молба за удължаване на срока от 01.03.2013 г. след 1 месец – на 

02.04.2013 г. В този период докладчикът е ползвала 4 работни дни отпуск по 

болест – от 18.03.2013 г. до 21.03.2013 г. 

 

3. Образувани дела преди 01.01.2013 г. и неприключили към 31.12.2013 

г. 

 - гр. д. № 173/2003 г. /съдия Корнелия Добрева, съдия Емилия Панчева от 

07.08.2012 г./ е образувано по искова молба, постъпила в съда на 25.06.2013 г. 

Производството е спряно с определение от 09.03.2004 г. на основание чл. 182, ал. 

1, б. „б” от ГПК /отм./ с оглед постъпили данни, че ответникът е починал. 

Производството е възобновено с разпореждане от 31.03.2004 г. С протоколно 

определение, постановено в открито заседание от 17.05.2004 г., съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ до 

влизане в сила на решението по допускане на делба, постановено по гр. д. № 

172/2003 г. на Районен съд – Каварна. Правени са редовно справки за движението 

на преюдициалното производство, последната от които от 07.05.2014 г. От 

справките става ясно, че обуславящото производство се намира в Окръжен съд – 

Добрич. 

 - гр. д. № 150/2004 г. /съдия Корнелия Добрева, съдия Веселина Узунова/ 

е образувано по искова молба за делба по чл. 34 от ЗС, постъпила в съда на 

21.07.2004 г. Производството е спряно с определение от 08.11.2004 г. по чл. 182, 

ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ до приключване на гр. д. № 163/2004 г. на Районен съд – 

Каварна. Срещу определението за спиране е подадена частна жалба, депозирана 

на 10.03.2008 г. С определение от 20.06.2008 г., постановено по в. ч. гр. д. № 

429/2008 г., Добричкият окръжен съд е върнал частната жалба и прекратил 

производството по делото, поради просрочие. Последното е оставено в сила от 

Апелативен съд – Варна с определение по ч. гр. д. № 447/2008 г., потвърдено с 

определение от 14.09.2009 г. по гр. д. № 2345/2008 г. на Върховния касационен 

съд. Спряно с определение по чл.182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, постановено на 

22.03.2011 г. до приключване с влязъл в сила акт на производството по гр. д. № 

310/2009 г. на Районен съд – Каварна. Определението за спиране е обжалвано и е 

оставено в сила с определение от 23.11.2011 г., постановено по ч. гр. д. № 

539/2011 г. на Върховния касационен съд. Производството е възобновено с 

определение от 21.08.2013 г. и е насрочено в открито съдебно заседание за 

24.10.2013 г. Ново открито съдебно заседание е насрочено за 19.06.2004 г. 

Производството е спирано два пъти за продъължителни периоди от време. 
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 - гр. д. № 209/2008 г. /съдия Корнелия Добрева, съдия Емилия Панчева/ е 

образувано по искова молба по чл. 31, ал. 2 от ЗС, постъпила в съда на 20.11.2008 

г. С определение от 19.06.2009 г. съдът е спрял производството по делото на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с влязъл в сила акт на спора 

по адм. д. № 241/2009 г. на Административен съд – Добрич. С разпореждане от 

03.05.2010 г. съдът е възобновил производството по делото и го е насрочил в 

открито заседание за 11.10.2010 г. С протоколно определение от 11.10.2010 г. 

съдът е спрял повторно делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до 

приключване с влезли в сила актове на споровете по няколко преюдициални 

производства – гр. д. № 484/2010 г. на Добричкия окръжен съд, гр. д. № 141/2010 

г. на Районен съд – Каварна, в. гр. д. № 745/2010 г. на Добричкия окръжен съд, 

образувано от гр. д. № 199/2009 г. на Районен съд – Каварна. Правят се справки за 

движението на обуславящите производства. 

 - гр. д. № 122/2008 г., обр. на 23.06.2008 г., на доклад на съдия Корнелия 

Добрева, след това съдия Живко Георгиев, иск по чл. 422 ГПК. На 07.08.2012 г. е 

извършено ново преразпределение на делото чрез програмата за случаен подбор, 

поради напускане на съдия Добрева. В с. з. на 27.04.2009 г. съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК – до приключване на ДП 

№ 115/2009 г. по описа на РУ на МВР – Каварна. По делото за изисквани справки 

за ДП № 115/2009 г. с официални писма, приложен е и лист, от който е видно 

датите на извършваните справки. С определение от 14.05.2014 г. производството 

по делото е възобновено и насрочено за 20.06.2014 г. 

 - гр. д. № 137/2009 г., обр. на 15.06.2009 г., на доклад на съдия Веселина 

Узунова, жалба срещу адм. акт. В с. з. на 11.02.2010 г. съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на гр. 

д. № 139/2009 г. на КРС. По делото е приложена бланка на съда, от която се 

установяване, че са извършвани периодични справки за движението на 

преюдициалното производството. Решението по преюдициалното производство е 

влязло в сила на 19.03.2014 г., видно от приложеното по делото решение. С 

разпореждане от 28.03.2014 г. съдът е възобновил производството по делото и го е 

насрочил за 15.05.2014 г. 

 - гр. д. № 138/2009 г., обр. на 15.06.2009 г., на доклад на съдия Корнелия 

Добрева, след това съдия Емилия Панчева, по жалба срещу адм. акт. Делото е 

преразпределено на 07.08.2012 г. чрез програмата за случайно разпределение 

поради напускане на съдия Добрева. С определение от 03.07.2009 г. съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на гр. 

д. № 137/2009 г. на КРС и гр. д. № 139/2009 г. по описа на КРС. По делото са 

извършвани периодични справки за движението на преюдициалните 

производства. По делото е приложено влязлото в сила на 19.03.2014 г. решение по 

гр. д. № 139/2009 г. 

 

КОНСТАТАЦЦИИ: 
Всички проверени производства от тази категория са спирани във връзка с 

наличие на обуславящи производства, някои от които за продължителни периоди 

то време. Това обстоятелство обективно е направило невъзможно делата да 
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приключат своевременно. По всички дела са правени справки за статуса на 

обуславящите производства и при отпадането на пречките за тяхното движение, 

са възобновявани своевременно. 

 

4. Дела, образувани по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство. 

 

 - гр. д. № 173/2013 г. /съдия Веселина Узунова/ е образувано на 05.03.2013 

г. по искова молба по чл. 150 от СК, постъпила в съда на същата дата в 16,25 часа. 

Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Разпореждане 

по чл. 131 от ГПК е постановено на 06.03.2013 г. Препис от исковата молба е 

изпратен на ответника със съобщение от същия ден и е получено на 15.03.2013 г. 

Срокът за депозиране на писмен отговор е изтекъл на 15.04.2013 г. Отговор на 

исковата молба е депозиран на 11.04.2013 г. С определение по чл. 312 от ГПК, 

постановено на 11.04.2013 г., съдът е изготвил проект на доклад на делото и е 

насрочил делото в открито съдебно заседание за 08.05.2013 г. Призовки за 

страните са изпратени на 12.04.2013 г. В съдебно заседание от 08.05.2013 г. не е 

даден ход на делото с оглед постъпила молба от пълномощник за отлагане на 

делото, към която е приложен болничен лист. Ново съдебно заседание е 

насрочено за 30.05.2013 г. В съдебно заседание от 30.05.2013 г. е даден ход по 

същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение до 13.06.2013 г. 

Решение по делото е постановено на 04.06.2013 г., преписи от което са изпратени 

със съобщения от 04.06.2013 г. 

 - гр. д. 71/2013 г. /съдия Веселина Узунова/ е образувано на 05.02.2013 г. 

по искова молба по чл. 150 от СК, постъпила в съда на същата дата. 

Разпределението на делото е извършено в деня на неговото постъпване. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 05.02.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от същия ден и е получен 

на 20.02.2013 г. Отговор на исковата молба е депозиран на 22.02.2013 г. С 

определение по чл. 312 от ГПК, постановено на 26.02.2013 г., съдът е взел 

отношение по доказателствените искания на страните и е насрочил делото в 

открито съдебно заседание за 14.03.2013 г. Призовки за страните са изпратени на 

26.02.2013 г. В съдебно заседание от 14.03.2013 г. съдът е отложил делото за 

28.03.2013 г. за събиране на доказателства. На тази дата е даден ход по същество и 

съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 11.04.2013 г. Решение по делото 

е постановено на 09.04.2013 г., преписи от което са изпратени на страните със 

съобщения от същата дата. 

 - гр. д. № 4/2013 г. /съдия Веселина Узунова/ е образувано на 03.01.2013 г. 

по искова молба по чл. 147 от ГПК, постъпила в съда на същата дата. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С определение от 

03.01.2013 г. съдът е постановил от настоящото производство да се отдели 

обективно съединен иск по чл. 127 от СК – за изменение на режима на лични 

отношения, който да продължи под нов номер. С разпореждане от 03.01.2013 г. 

съдът е оставил производството без движение и е дал указания за отстраняване на 

констатирани нередовности. С определение от 30.01.2013 г. съдът е прекратил 

производството по делото и е върнал исковата молба, след като е констатирал, че 
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не са отстранени констатираните нередовности. Страната е уведомена 04.02.2013 

г. 

 - гр. д. № 136/2013 г., обр. на 27.02.2013 г., на доклад на съдия Веселина 

Узунова, по чл. 150 СК. ИМ е постъпила на 27.02.2013 г. и на с. д. е извършено 

разпределението. На 27.02.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 27.02.2013 г., връчено на 

01.03.2013 г. С разпореждане от 04.04.2013 г. съдът е изготвил доклад по делото, 

връчен на страните. На 12.04.2013 г. е постъпил отговор по доклада на съда. 

Първото с. з. е проведено на 25.04.2013 г., даден е ход по същество на делото, 

съдът е постановил, че ще се произнесе с решение до 09.05.2013 г. Решението е 

постановено на 26.04.2013 г. 

 - гр. д. № 459/2013 г., обр. на 08.07.2013 г., на доклад на съдия Емилия 

Пенчева, по чл. 150 СК. ИМ е постъпила на 08.07.2013 г. и на с. д. е извършено 

разпределението. На 08.07.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е връчено на 10.07.2013 г., на 25.07.2013 г. е 

представен отговор на ИМ. С определение от 25.07.2013 г. съдът е прекратил 

производството по делото в частта досежно исковата претенция по чл. 150 СК за 

увеличаване на месечната издръжка за минало време. С разпореждане от 

25.07.2013 г. е изготвен доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е 

проведено на 02.08.2013 г. страните са постигнали съдебна спогодба, одобрена от 

съда. 

 - гр. д. № 230/2013 г., обр. на 29.03.2013 г., на доклад на съдия Веселина 

Узунова, иск по чл. 150 СК. ИМ е постъпила на 29.03.2013 г., на с. д. е извършено 

разпределението. На 29.03.2013 г. е разпоредено да се изпрати на ответника 

препис от ИМ за отговор. На 29.03.2013 г. е разпоредено да се изпрати съобщение 

до ищеца да представи препис от ИМ и доказателствата за връчване на дирекция 

„СП”. Съобщението до ответника е връчено на 02.04.2013 г. На 05.04.2013 г. е 

представен препис от ИМ с доказателствата за връчване на дирекция „СП”. На 

07.05.2013 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по 

делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 23.05.2013 г. – отложено 

по доказателствата. Проведени са с. з. на: 13.06.2013 г. – открито е 

производството по чл. 193 ГПК, отложено; 27.06.2013 г. – даден е ход по 

същество на делото. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 11.07.2013 

г. Решението е постановено на 05.07.2013 г., връчено на страните. 

 - гр. д. № 90/2013 г., обр. на 13.02.2013 г., на доклад на съдия Веселина 

Узунова, по чл. 143 и чл. 149 СК. ИМ е постъпила на 13.02.2013 г., на с. д. е 

извършено разпределението. На 13.02.2013 г. е разпоредено да се изпрати на 

ответника препис от ИМ за отговор. Съобщението е връчено на 19.02.2013 г., на 

08.03.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. На 11.03.2013 г. е постановено 

разпореждането по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по делото, връчен на страните. 

Първото с. з. е проведено на 29.03.2013 г. – не е даден ход на делото поради 

нередовната процедура по призоваване на ответника. В с. з. на 12.04.2013 г. е 

даден ход на делото, даден е ход по същество. Съдът е постановил, че ще се 

произнесе с решение на 26.04.2013 г. Решението е постановено на 19.04.2013 г. На 

страните са връчени преписи от решението.  
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КОНСТАТАЦИИ: 
Съдебните състави много прецизно са се придържали към кратките 

процесуални срокове, предвидени в закона по отношение на администрирането и 

приключването на производствата от тази категория. Беше установено, че 

докладчиците са извършвали проверката по редовността на исковите молби в деня 

на постъпването им в съда. В същия ден или в деня, в който са отстранявани 

констатирани в исковите молби нередовности, са постановявани и 

разпорежданията по чл. 131 от ГПК, с които са изпращани преписи от исковите 

молби до ответниците. По всички проверени дела първото открито съдебно 

заседание е насрочвано в срока, предвиден в чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК, 

включително и в много по-кратки срокове. В случаите на отлагане, нови съдебни 

заседания са насрочвани в срокове между 14 и 20 дни. По всички проверени дела 

съдебните състави са посочвали датата, на която ще обявят решението си, а 

крайните съдебни актове са постановявани обикновено в по-кратък срок от този, 

предвиден с разпоредбата на чл. 316 от ГПК. Не всички дела от тази категория са 

обозначавани с жълт етикет. 

 

5. Дела с отменен ход по същество 

 - гр. д. № 169/2013 г. /съдия Веселина Узунова/ е образувано на 04.03.2013 

г. по искова молба по чл. 49, ал. 1 от СК, постъпила в съда на същата дата. В 

съдебно заседание от 22.08.2013 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото 

за решаване. С определение от 19.09.2013 г., постановено в срока за решаване на 

делото, съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по 

същество и е насрочил делото в открито заседание за 07.11.2013 г., след като е 

констатирал, че не събрал всички доказателствени средства, допуснати с 

определението по чл. 140 от ГПК. На 07.11.2013 г. отново е даден ход по 

същество и решение е постановено на 06.12.2013 г. 

 - гр. д. № 500/2012 г., обр. на 01.10.2012 г., на доклад на съдия Димитър 

Димитров, иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. В с. з. на 19.09.2013 г. е даден ход по същество 

на делото и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 21.10.2013 г. В срока 

за произнасяне на решението съдът е констатирал, че делото не е изяснено от 

фактическа страна като процесът следва да се върне във фазата по 

доказателствата като страните следва да бъдат уведомени за необходимостта от 

попълване на доказателствената маса. С определение от 01.10.2013 г. съдът е 

отменил дадения ход по същество на делото и е насрочил делото за 05.12.2013 г., 

когато е даден ход по същество на делото, решението е постановено на 05.01.2014 

г. 

 - гр. д. № 310/2013 г., обр. на 25.04.2013 г., на доклад на съдия Веселина 

Узунова, иск по чл. 422 ГПК. В с. з. на 06.03.2014 г. е даден ход по същество на 

делото. В срока за постановяване на решението съдът е констатирал, че делото не 

е изяснено от фактическа страна, поради което с определение от 04.04.2014 г. 

съдът е отменил протоколно определение, с което е даден ход по същество и е 

върнал процеса във фазата по доказателствата, делото е насрочено за 15.05.2014 г. 



 21 

 - гр. д. № 251/2013 г., обр. на 12.04.2013 г., на доклад на съдия Емилия 

Панчева, делба. ИМ е постъпила на 12.04.2013 г. и на с. д. е извършено 

разпределението. В срока за постановяване на решението съдът е установил, че 

проц. имот е индивидуализиран по кадастрална карта, но не и по последния 

действащ ПУП, поради което с определение от 09.05.2014 г. е отменил дадения 

ход по същество на делото и е оставил ИМ без движение с указания до ищеца. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
По проверените дела от тази категория се установява, че причините, 

поради които съдебните състави са отменили дадения ход по същество, са за 

изясняване на делата от фактическа страна. Същевременно обаче за съда се 

установяват много малък брой дела, по които са постановени определения в този 

смисъл. От справките, предоставени от съда, е видно, че през 2012 г. изобщо 

липсват дела с определения за отмяна на хода по същество, а през 2013 г. те са 

само 3 за целия съд. В настоящата категория са проверени две дела, по които 

отмяната на дадения ход по същество е постановен през 2014 г. 

 

6. Спрени производства 

 - гр. д. № 69/2012 г. /съдия Димитър Димитров/ е образувано на 

09.02.2012 г. по искова молба, изпратена по подсъдност с определение на Районен 

съд – Добрич, откъдето е изпратена с писмо от 06.02.2012 г. С протоколно 

определение, постановено на 08.11.2012 г., съдът е спрял производството по 

делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК и е разпоредил да се изпратят 

материалите по делото с оглед установяване на извършено престъпление. 

Изисквани са редовно справки от Районен съд – Каварна с оглед образуването и 

приключването на наказателно производство във връзка с протоколното 

определение за спиране. От справка, изготвена от служител от служба „Съдебно 

деловодство” на 02.04.2014 г., става ясно, че наказателното производство е 

приключило с влязъл сила съдебен акт, постановен на 26.03.2014 г. С 

разпореждане от 03.04.2014 г. съдът е възобновил производството по делото и го е 

насрочил в открито заседание за 15.05.2014 г. 

 - гр. д. № 3/2013 г. /съдия Веселина Узунова/ е образувано на 03.01.2013 г. 

по искова молба за делба, постъпила в съда на същата дата. С протоколно 

определение, постановено на 12.09.2013 г., съдът е спрял производството по 

делото до приключване на гр. д. № 595/2013 г. по описа на същия съд. С 

определението е указано периодично да бъдат извършвани справки за хода на 

преюдициалното производство. За да постанови определение в този смисъл, съдът 

е обсъдил, че е направена служебно справка и е констатирал, че е в същия съд е 

образувано друго дело, имащо обуславящ характер по отношение на настоящото 

производство, поради което са налице основанията за спиране по чл. 229, ал. 1, т. 

4 от ГПК. По делото са извършвани почти ежемесечни справки за статуса на 

производството, послужило като основание за спиране. 

 - гр. д. № 245/2013 г. /съдия Веселина Узунова/ е образувано на 10.04.2013 

г. по молба по ЗЗДН, постъпила в съда на 10.04.2013 г. С определение, 

постановено в съдебно заседание от 30.05.2013 г., съдът е постановил спиране на 
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производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК и е разпоредил 

да се копира настоящото производство и материалите да се изпратят на Районна 

прокуратура – Каварна за извършване на проверка и евентуално образуване на ДП 

за престъпление от общ характер. На 08.07.2013 г. по делото е постъпило 

Постановление за отказ за образуване на наказателно производство, постановено 

от Районна прокуратура – Каварна. С разпореждане от 16.07.2013 г. Съдът, на 

основание чл. 230, ал. 1 от ГПК, е възобновил производството по делото и 

насрочил открито съдебно заседание за 08.08.2013 г. Междувременно, на 

02.06.2013 г., е извършена справка от служител на служба „Съдебно деловодство”, 

свързана с основанието за спиране. 

 - гр. д. № 735/2013 г. /съдия Емилия Панчева/ е образувано на 01.11.2013 

г. по искова молба, постъпила в съда на същата дата. С определение от 08.11.2013 

г., постановено в закрито съдебно заседание, съдът е постановил спиране на 

производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до решаване на спора по 

гр. д. № 457/2013 г. на Районен съд – Каварна. Определението е постановено във 

връзка с искане, направено от ищеца с исковата молба. Правени са редовно 

справки на всеки два месеца за движението на преюдициалния спор, послужил 

като основание за спиране. 

- гр. д. № 191/2013 г., обр. на 12.03.2013 г., на доклад на съдия Емилия 

Панчева, жалба срещу заповед на ОС „Земеделие” - Каварна. В с. з. на 08.05.2013 

г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 

приключване на гр. д. № 165/2013 г. по описа на РС – Каварна. По делото е 

приложена специално изработена за целта бланка, на който се отразява дата на 

извършената проверка по преюдициалното производство. Приложен е заверен 

препис от влязлото в сила определение, постановено по гр. д. № 165/2013 г. по 

описа на РС – Каварна, с което производството по делото е прекратено – влязло в 

сила на 28.06.2013 г. С определение от 08.07.2013 г. съдът е възобновил 

производството по делото и го е насрочил за 17.09.2013 г. 

- гр. д. № 172/2013 г., обр. на 05.03.2013 г., на доклад на съдия Веселина 

Узунова, жалба по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ. Делото е изпратено от Административен 

съд – Добрич по подсъдност. С разпореждане от 12.04.2013 г. производството по 

делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК – съдът е постановил, да се 

уведоми жалбоподателя, че в 6-месечен срок следва да посочи правоприемниците 

на починалото лице и адресите им за призоваване. На 16.05.2013 г. е постъпила 

молба с удостоверение за наследници на починалата страна. С определение от 

17.05.2013 г. производството по делото е възобновено, конституирани са 

наследниците като заинтересовани лица. Съдът е постановил да се уведоми 

жалбоподателя, че следва да посочи адресите на поименно изброените 

заинтересовани лица. 

 - гр. д. № 2/2012 г., обр. на 03.01.2012 г., на доклад на съдия Димитър 

Димитров, чл. 19, ал. 3 ЗЗД. На 27.03.2012 г. е постъпила молба за спиране на 

производството по съгласие на страните, молбата е подписана от ищеца и от 

ответника. С определение от 05.04.2012 г. съдът е спрял производството по делото 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Не са указани последиците по чл. 231, ал. 1 

ГПК. По делото е приложена справка от съдебния деловодител, кога изтича 
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шестмесечния срок. На 10.10.2012 г. е постъпила молба за възобновяване на 

производството с представена подписана спогодба между страните. С 

разпореждане от 18.10.2012 г. съдът е възобновил производството по делото и го е 

насрочил за 26.11.2012 г. 

 - гр. д. № 319/2013 г., обр. на 29.04.2013 г., на доклад на съдия Веселина 

Узунова, иск по чл. 422 ГПК. В съдебно заседание на 05.12.2013 г. съдът е спрял 

производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. По делото е приложена справка от 

деловодителя, от който е видно датата, на която е спряно делото и датата, на която 

изтича срокът за възобновяване. Към момента на проверката не е изтекъл 6-

месечния срок. 

 - гр. д. № 64/2012 г., обр. на 30.01.2012 г., на доклад на съдия Корнелия 

Добрева, след това съдия Емилия Панчева. С определение от 23.03.2012 г. съдът 

(съдия Корнелия Добрева) е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, 

т. 4 ГПК – до приключването на гр. д. № 63/2012 г. по описа на КРС. По делото е 

приложен лист, от който се установява, че са извършвани периодични справки за 

движението на преюдициалното производство, както и резултатът по движението 

му. Обуславящото дело – гр. д. № 63/2012 г. е върнато в КРС на 19.12.2013 г. – по 

справка от деловодителя. С определение от 15.01.2014 г. производството по гр. д. 

№ 64/2012 г. е възобновено. 

 - гр. д. № 348/2012 г., обр. на 05.07.2012 г., на доклад на съдия Живко 

Георгиев, иск по чл. 124 ГПК. С определение от 27.08.2012 г. съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на гр. 

д. № 388/2012 г. по описа на ОС – Добрич. По делото е приложена справка, 

бланка на съда, от която е видно, че са извършвани справки за движението и 

резултатът от проверката на преюдициалното производството. Изпращани са 

официални писма до ОС – Добрич. На 25.10.2013 г. е постановено решение по 

обуславящото дело, на 06.02.2014 г. е изпратено на ВКС. Последна справка е 

извършена на 07.05.2014 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Делата от тази категория са спирани на различни основания, най-често 

поради наличие на обуславящи производства. Всички спрени дела се 

администрират прецизно. По всички дела, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

и чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК, са правени редовно справки за движението на 

обуславящите производства и същите съдържат информация за дата, на която са 

направени, лицето, което ги и е извършило, и за статуса на производството, 

послужило като основание за спиране. По делата, спрени по съгласие на страните, 

служител от служба „Съдебно деловодство” е извършвал отбелязване за датата на 

спиране и за датата, на която изтича 6-месечния срок по смисъла на чл. 231, ал. 1 

от ГПК. Делата, спрени по чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК, са възобновявани 

своевременно след отпадане на пречките за тяхното движение. 

 

7. Дела, образувани по чл. 390 от ГПК 

 - ч. гр. д. № 439/2012 г. /съдия Живко Георгиев/ е образувано на 

20.08.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за 
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допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкова 

сметка на длъжника. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото 

образуване. С определение от 20.08.2012 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение и определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. 

Определението не съдържа указания за молителя да представи доказателства за 

предявяване на бъдещия иск, както и такива относно началния момент, от който 

тече определения едномесечен срок. Препис от съдебния акт е изпратен със 

съобщение от 21.08.2012 г. и е получено на тази дата. Върху гърба на 

определението на съда е направено отбелязване, че на 21.08.2012 г. съдружник в 

дружеството молител е получил обезпечителната заповед. По делото, като 

доказателство за предявяване на бъдещия иск, служебно е приложена справка от 

електронната деловодна система на съда, отразяваща образуваното дело по 

обезпечения бъдещ иск. Върху справката е направено отбелязване, че искът е 

предявен в срок, удостоверено с подпис и печат, положени от съдебен 

деловодител. 

 - ч. гр. д. № 305/2012 г. /съдия Живко Георгиев/ е образувано на 

07.06.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови 

сметки на длъжника. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото 

образуване. С определение от 08.06.2012 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение и определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. 

Определението не съдържа указания за молителя да представи доказателства за 

предявяване на бъдещия иск, както и такива относно началния момент, от който 

тече определения едномесечен срок. В списъка на лицата с изготвени съобщения 

или уведомени по ч. гр. д. № 305/2012 г. е направено отбелязване, че съобщения 

за изготвения съдебен акт и от обезпечителната заповед е изпратен на молителя на 

08.06.2012 г., получени от страната лично на 11.06.2012 г. С определение от 

20.07.2012 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение, след като е констатирал, 

че в указания срок страната не е предявила обезпечения иск. 

 - ч. гр. д. № 78/2012 г. /съдия Живко Георгиев/ е образувано на 14.02.2012 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на 

длъжника. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване, в 

16,34 ч. С определение от 15.02.2012 г. съдът е допуснал исканото обезпечение и 

определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. Определението не 

съдържа указания за молителя да представи доказателства за предявяване на 

бъдещия иск, както и такива относно началния момент, от който тече определения 

едномесечен срок. Препис от определението на съда е изпратен на страната на 

15.02.2012 г., получен на същата дата. Върху определението на съда е направено 

отбелязване, че на 15.02.2012 г. обезпечителната заповед е получена от 

пълномощника на молителя. На 15.03.2012 г. по делото е постъпила молба от 

молителя за отмяна на допуснатото обезпечение. С определение от 19.03.2012 г. 

съдът е отменил допуснатото обезпечение, за което съобщения на страните са 

изпратени на 19.03.2012 г. 
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 - ч. гр. д. № 549/2012 г. /съдия Димитър Димитров/ е образувано на 

09.11.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана на недвижим 

имот. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване, в 16,34 

ч. С определение от 09.11.2012 г. съдът е допуснал исканото обезпечение и 

определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. Определението не 

съдържа диспозитив от кой момент тече дадения на страната срок за предявяване 

на обезпечения бъдещ иск, както и не са давани указания за представяне на 

доказателства в този смисъл. В списъка на лицата с изпратени съобщения е 

отбелязано, че препис от определението и от обезпечителната заповед са 

получени от молителя на 12.11.2012 г. На 07.12.2012 г. по делото е представено 

като доказателство за предявяване на обезпечения иск искова молба с входящ 

номер. 

- ч. гр. д. № 302/2012 г., образувано на 06.06.2012 г., на доклад на съдия 

Живко Георгиев, молбата е постъпила на 06.06.2012 г., постъпила в 16.10 ч. С 

определение от 07.06.2012 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдеш иск като е 

определил обезпечителна мярка запор на различни суми по банкова сметки до 

размера на предявения иск 16 017.16 лв. Определен е едномесечен срок за 

предявяване на бъдещ иск, не е посочен началния момент. Не е посочено, че при 

непредставяне на доказателства, съдът ще отмени издадената обезпечителна 

заповед. Препис от определението и обезпечителната заповед са връчени на 

07.06.2012 г. С определение от 20.07.2012 г. съдът е констатирал, че не е предявен 

бъдещия иск, поради което е отменил допуснатото обезпечение. На 23.07.2012 г. е 

постъпила молба от молителя, с която е заявено, че е предявен бъдещия иск, 

внесена е ДТ и е поскано издаването на СУ за снабдяване с удостоверение от РС – 

Севлиево за предявения иск. С разпореждане от 24.07.2012 г. съдът е оставил 

молбата без уважение като е постановил, че с определение от 20.07.2012 г. 

допуснатото определение е отменено. 

 - ч. гр. д. № 111/2012 г., обр. на 07.03.2012 г., на доклад съдия Димитър 

Димитров. Молбата е постъпила на 07.03.2013 г. С разпореждане от 08.03.2012 г. 

молбата е оставена без движение за уточняване на банковата институция и 

банковата сметка в случай, че е известна на дружеството - бъдеш ответник. Молба 

с изпълнени указания е представена на 09.03.2012 г. С определение от 13.03.2012 

г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез обезпечителна мярка запор на 

банковите сметки до размера на исковата претенция 1173.70 лв. Съдът е 

определил 1-месечен срок за предявяване на бъдещ иск, не е посочен началния 

момент, посочени са последиците при непредставяне на доказателства за това в 

указания срок. На 13.03.2012 г. е получена обезпечителната заповед. На 

09.04.2012 г. е постъпила молба от молителя за издаване на СУ, уважена с 

разпореждане от 10.04.2012 г. На 18.04.2012 г. е постъпила молба с доказателство 

за предявен иск – ИМ  мокър печат от СРС. 

 - ч. гр. д. № 324/2012 г., обр. на 22.06.2012 г. на доклад на съдия Димитър 

Димитров. Молбата е постъпила на 22.06.2012 г. На 27.06.2012 г. е постъпила 

молба от молителя, с което е представено още едно доказателство – решение на 

ВАС. С разпореждане от 28.06.2012 г. съдът е оставил молбата без движение с 
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указания за посочване на трите имена и адрес на ответника, срещу когото ще бъде 

насочен бъдещия иск. Съобщението е връчено на 03.07.2012 г. и на с. д. е 

постъпила молба – уточнение. С определение 03.07.2012 г. е отхвърлил молбата 

като недопустима. 

- ч. гр. д. № 388/2012 г., обр. на 30.07.2012 г., на доклад на съдия Живко 

Георгиев. С определение от 31.07.2012 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ 

иск чрез възбрана на недвижим имот. Определен е едномесечен срок, не е посочен 

началния момент, не са посочени последиците при непредставяне на 

доказателства за предявен иск. Определението е обжалвано и делото е изпратено 

на ОС – Добрич. 

 - ч. гр. д. № 197/2014 г., обр. на 31.03.2014 г., на доклад на съдия Живко 

Георгиев. Молбата е постъпила на 31.03.2014 г. С определение от 31.03.2014 г. 

съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор на парични 

суми по банкови сметки до размера на 7 873.68 лв. Съдът е определил 1-месечен 

срок за предявяване на бъдещия иск, не е посечен началния момент, не са 

посочени последиците при непредставяне на доказателства за предявен иск. На 

30.04.2014 г. е представена молба с доказателство за предявен иск – ИМ с мокър 

печат от същия съд. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
В тази категория са проверени само производства, образувани през 2012 г., 

доколкото през 2013 г. съгласно данните, предоставени от съда, не са образувани 

производства по молби по чл. 390 от ГПК. Делата от тази категория са 

разпределяни на случаен принцип между всички съдии, в това число и между 

съдиите, разглеждащи наказателни дела. От проверката на тези производства се 

установява, че делата са образувани незабавно и в същия ден са разпределяни на 

докладчик. Преимуществено съдиите са се произнасяли в срока, предвиден в чл. 

395, ал. 2 от ГПК – в деня на постъпване на молбата. В изолирани случаи съдът се 

е произнасял на следващия ден /в случаите, в които молбите са постъпвали късно 

през деня/, а по едно дело /ч. гр. д. № 111/2012 г./ съставът се е произнесъл 4 дни 

след този момент, тъй като произнасянето е съвпаднало с междуседмични 

празнични дни. 

От данните, установени при проверката на тези дела, се констатира, че 

съдебните състави не са указвали от кой момент тече срокът за предявяване на 

бъдещия иск, както и, че в повечето случаи съдебните състави не са указвали 

последиците от непредставяне на доказателства за предявяване на обезпечения 

иск. По едно от делата – ч. гр. д. № 302/2012 г., съдът, без да посочи 

неблагоприятните последици на страната от непредставянето на доказателства за 

обезпечения иск и след като е приел, че не е предявен бъдещият иск, е отменил 

допуснатото обезпечение. По ч. гр. д. № 197/2014 г., проверено инцидентно, беше 

установено, че практиката да не се посочва началния момент, от който тече 

срокът за предявяване на обезпечените искове, както и да не се дават указания за 

представяне на доказателства в тази връзка, е продължила и през 2014 г. Следва 

да бъде отчетено обстоятелството, че през голяма част от 2012 г. в Районен съд – 

Каварна са правораздавали преимуществено съдебните състави, разглеждащи 
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наказателни дела, поради което и бяха проверени само дела, разпределени на 

съдия Георгиев и съдия Димитров. 

 

8. Дела, образувани по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето 

 - гр. д. № 67/2013 г. /Веселина Узунова/ е образувано на 04.02.2013 г. по 

молба на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Каварна, 

постъпила на тази дата. Към молбата е приложен социален доклад. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Детето, чието 

настаняване се иска, не е навършило 10 г. С разпореждане, постановено на 

05.02.2013 г., съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 28.02.2013 

г. Призовки са изпратени за ДСП, на заинтересованите страни, районната 

прокуратура и на родител. Последната върната в цялост. В съдебно заседание от 

28.02.2013 г. съдът е допуснал правна помощ, след като е констатирал, че поради 

опущение не е назначил особен представител на детето и е отложил делото за 

11.04.2013 г. С определение от 22.03.2013 г. съдът е назначил особен 

представител на детето. В съдебно заседание от 11.04.2013 г. е даден ход по 

същество и делото е обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 

23.04.2013 г., съобщения за което са изпратени на същата дата. 

 - гр. д. № 226/2013 г. /съдия Емилия Панчева/ е образувано на 27.03.2013 

г. по молба на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Варна, след 

като делото е изпратено по компетентност от Районен съд - Варна, постъпила на 

тази дата. С определение от 28.03.2013 г. съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 23.04.2013 г. С определение от 28.03.2013 г. съдът е допуснал правна 

помощ – процесуално представителство, и е направил искане в този смисъл до 

Адвокатска колегия – Добрич. С определение от 11.04.2013 г. е назначен особен 

представител. В съдебно заседание от 23.04.2013 г. съдът не е дал ход на делото с 

оглед нередовна процедура по призоваване на майката и делото е отложено за 

28.05.2013 г. С определение от 27.05.2013 г. по отношение на родителя също е 

допусната правна помощ посредством назначаване на особен представител. Такъв 

е конституиран с определение от 27.05.2013 г. В съдебно заседание от 28.05.2013 

г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за решаване. Решение по делото 

е постановено на 06.06.2013 г., преписи от което са изпратени на страните на 

07.06.2013 г.  

 - гр. д. № 801/2013 г. /съдия Живко Георгиев/ е образувано на 16.12.2013 

г. по искане на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Каварна, постъпила в съда 

на тази дата. Към молбата е приложен социален доклад. Детето, чието 

настаняване се иска, не е навършило 10 г. С разпореждане от 17.12.2013 г. съдът е 

насрочил делото в открито заседание за 16.01.2014 г. и е разпоредил искането и 

доказателствата да се връчат на заинтересованата страна. Първо открито съдебно 

заседание е отложено с оглед назначаване на особен представител на детето и е 

насрочено за 12.02.2014 г. На 29.01.2014 г. е постъпило уведомително писмо от 

Адвокатска колегия – Добрич. С определение от 04.02.2014 г. е назначен особен 

представител. В съдебно заседание от 12.02.2014 г. /не е даден ход/ делото е 

отложено за 14.03.2014 г. с оглед молба на директора на Д „СП”. Следващо 

съдебно заседание е отложено за 08.04.2013 г. с оглед молба на районна 
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прокуратура. В съдебно заседание от 08.04.2014 г. съдът е дал ход по същество и е 

обявил делото за решаване. Решение по делото е постановено на 24.04.2014 г., на 

която дата са изпратени преписи от съдебните актове. 

 - гр. д. № 316/2013 г., обр. на 26.04.2013 г., на доклад на съдия Емилия 

Панчева. С определение от 30.04.2013 г. съдът на основание чл. 15, ал. 8 от ЗЗДет. 

е констатирал, че детето не е навършило 8 години, и е допуснал правна помощ. С 

определение от 30.04.2013 г. делото е насрочено за 28.05.2013 г. На 17.05.2013 г. е 

постъпило уведомление от АК – Добрич. С определение от 18.05.2013 г. съдът е 

назначил особен представител. В с. з. на 28.05.2013 г. е даден ход по същество на 

делото. Решението е постановено на 28.06.2013 г. 

- гр. д. № 61/2013 г., обр. на 31.01.2013 г., на доклад на съдия Веселина 

Узунова. С разпореждане от 01.02.2013 г. делото е насрочено за 28.02.2013 г., 

постановено е да се връчат преписи от молбата на заинтересованите страни. В с. з. 

на 28.02.2013 г. съдът е постановил, че поради опущение не е назначил особен 

представител на детето, поради което е допуснал предоставянето на правна 

помощ – проц. представителство на детето, навършило 7 г. и е отложил делото за 

21.03.2013 г. На 19.03.2013 г. е постъпило уведомително писмо от АК – Добрич, 

на 22.03.2013 г. е назначен особен представител на детето. С разпореждане от 

22.03.2013 г. делото е отсрочено за 18.04.2013 г., поради отпуск по болест на 

съдията-докладчик. В с. з. на 18.04.2013 г. е даден ход на делото и е отложено по 

доказателствата за 30.05.2013 г. – даден е ход по същество на делото, решението е 

постановено на 24.06.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Проверката на делата от тази категория отчита константна практика 

съдебните състави да администрират незабавно производствата. Делата са 

насрочвани в много кратки срокове в първо открито съдебно заседание, в какъвто 

порядък са отлагани и са насрочвани за нови дати. Съдебните решения по делата 

са постановявани в срокове значително по-кратки от 1 месец – 9-16 дни от 

обявяването им за решаване. Установява се, че всички проверени дела са 

образувани в деня на постъпване на исканията и са разпределяни на докладчик на 

същата дата. 

 

9. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашното 

насилие /ЗЗДН/ 

 - гр. д. № 327/2012 г. /съдия Живко Георгиев/ е образувано на 30.06.2012 

г. по молба, постъпила в съда на тази дата, след като е изпратена чрез РУП-

Шабла. На 30.06.2012 г. е издадена заповед за незабавна защита. С разпореждане 

от 30.06.2012 г. съдът е насрочил делото в открито заседание за 26.07.2012 г., като 

е разпоредено на ответника да бъдат връчени преписи от молбата и 

доказателствата. В съдебно заседание от 26.07.2012 г., за събиране на 

доказателства, делото е отложено за 21.08.2012 г. и 24.09.2012 г. На последната 

дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение по делото 

не е постановено в същото съдебно заседание, както предвижда чл. 15, ал. 1 от 
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ЗЗДН, а на следващия ден – 25.09.2013 г. Преписи от съдебния акт са изпратени 

на страните със съобщения от 26.09.2013 г. 

 - гр. д. № 549/2013 г. /съдия Веселина Узунова/ е образувано на 19.08.2013 

г. по молба, постъпила в съда на тази дата. Делото е разпределено на докладчик в 

деня на образуване. С определение от 19.08.2013 г. съдът е постановил издаване 

на заповед за незабавна защита и е насрочил делото в открито заседание за 

12.09.2013 г. В съдебно заседание от 12.09.2013 г., за събиране на доказателства, 

делото е отложено за 10.10.2013 г., отложено за 07.11.2013 г., 19.12.2013 г. и 

30.01.2014 г. В съдебно заседание от 30.01.2014 г. е даден ход по същество и е 

обявил решението си в същото. 

- гр. д. № 96/2013 г., обр. на 18.02.2013 г., на доклад на съдия Веселина 

Узунова. Молбата е постъпила на 18.02.2013 г., на с. д. е извършено 

разпределението. На 18.02.2013 г. е издадена заповед за незабавна защита. С 

определение от 18.02.2013 г. делото е насрочено и е постановено да се връчи 

препис от молбата с указания за представяне на доказателства най-късно в 

първото с. з. Първото с. з. е проведено на 07.03.2013 г., отложено за изслушване 

на свидетел. В с. з. на 28.03.2013 г. е даден ход по същество на делото, съдът е 

обявил решението. 

 - гр. д. № 211/2013 г., обр. на 15.03.2013 г., на доклад на съдия Емилия 

Панчева, по молба постъпила на с. д. С определение от 15.03.2013 г. съдът е издал 

заповед за незабавна защита. С определение от 18.03.2013 г. съдът е насрочил 

делото за 10.04.2013 г., постановил е да се изпрати на ответника препис от 

молбата като му се укаже, че най-късно до датата на с. з. следва да представи 

своите доказателства. Първото с. з. е проведено на 10.04.2013 г., отложено по 

доказателствата за 30.04.2013 г. В с. з. на 30.04.2013 г. е даден ход по същество на 

делото, съдът е обявил решението си на страните. 

 - гр. д. № 409/2013 г., обр. на 17.06.2013 г., на доклад на съдия Емилия 

Панчева, по молба, постъпила на с. д. С определение от 17.06.2013 г. е издадена 

заповед за незабавна защита. С определение от 18.06.2013 г. делото е насрочено за 

09.07.2013 г., постановено е да се връчи препис от молбата на ответника като му 

се укаже, че следва да представи доказателства най-късно до датата на 

заседанието. В с. з. на 09.07.2013 г. е даден ход по същество на делото, съдът е 

обявил решението си. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Делата от тази категория са образувани в деня на постъпването на молбата 

и са разпределяни на докладчик незабавно. Съдебните състави са постановявали 

разпорежданията си за насрочването им в открито съдебно заседание в деня на 

тяхното образуване. Първо открито съдебно заседание е насрочвано в 

изключително кратки срокове – между 17 и 23 дни от образуването им. В 

случаите на отлагане на дела, нови съдебни заседания са насрочвани в срокове 

под 1 месец. С едно изключение съдебните състави са спазвали изискването на чл. 

15, ал. 1 от Закона за защита от домашното насилие и са постановявали решенията 

си в открито съдебно заседание. 
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10. Производства образувани по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

 - ч. гр. д. № 721/2013 г. /съдия Емилия Пенчева/ е образувано на 

23.10.2013 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. 

Заповед за изпълнение на парично задължение е издадена на 24.10.2013 г. 

Съобщения за заявителя и за длъжника са изпратени на 24.10.2013 г., като 

съобщението до длъжника е върнато в цялост. С разпореждане от 12.11.2013 г. е 

указано на заявителя да представи справка за адресна регистрация на длъжника. 

На 03.12.2013 г. страната е поискала удължаване на срока. С молба от 19.12.2013 

г. заявителят е поискал да съдът да извърши служебно справка по Наредба 14, 

оставена без уважение с разпореждане от 20.12.2013 г. и съдът е разпоредил да се 

издадат съдебни удостоверения за постоянен и настоящ адрес. Съдебното 

удостоверение е получено на 21.01.2014 г. На 30.04.2014 г. съдебен служител е 

докладвал делото на докладчика във връзка с изтекъл срок за представяне на 

справка относно адреса на длъжника. С определение от 10.05.2013 г. съдът е 

отменил определението си от 19.12.2013 г. и е разпоредил да се извърши 

служебно справка по реда на Наредба № 14. С определение от 13.05.2014 г. съдът 

е обезсилил заповедта за изпълнение на парично задължение и е прекратил 

производството. 

 - ч. гр. д. № 808/2013 г. /съдия Веселина Узунова/ е образувано на 

16.12.2013 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. 

Заповед за изпълнение на парично задължение е издадена на 17.12.2013 г. На 

гърба на заповедта за изпълнение е направено отбелязване на издадения 

изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. Пълномощник е получил 

изпълнителния лист на 14.02.2014 г. 

 - ч. гр. д. № 415/2013 г., обр. на 18.06.2013 г., на доклад на съдия Емилия 

Панчева, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 18.06.2013 г. и на същата 

дата (с. д.) е извършено разпределението. Заповедта за изпълнение е изд. на 

26.06.2013 г. Съобщението до длъжника е връчено на 02.07.2013 г., не е 

постъпило възражение. С разпореждане от 26.06.2013 г. съдът е отхвърлил 

заявление в частта, в която е поискано издаване на заповед за мораторна лихва. 

По делото е издаден ИЛ за останалата сума – няма разпореждане за издаване на 

ИЛ. На гърба на заповедта за изпълнение е отбелязана датата, имената и подпис 

на лицето, получило ИЛ, има специален текст за издадения ИЛ. 

 - ч. гр. д. № 705/2013 г., обр. на 15.10.2013 г., на доклад на съдия 

Веселина Узунова, по чл. 410 ГПК. Заявление е постъпило на 15.10.2013 г., 

приложен е протокол от случайното разпределение. На 16.10.2013 г. е издадена 

заповед за изпълнение на парично задължение. Съобщението до длъжника е 

върнато в цялост с отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес.  С 

разпореждане от 25.10.2013 г. е указано на заявителя, че следва да представи 

удостоверение за адрес на длъжника. На 18.11.2013 г. е постъпила молба от 

заявителя, с която е поискано съдът да направи служебна справка по Наредба № 

14/2009 г., приложено е доказателство за внесена сума от 5 лв. С разпореждане от 

18.11.2013 г. съдът е постановил да се извърши служебна справка. На 18.11.2013 

г. е разпоредено да се изпрати съобщение на посочения в справката адрес. На 

05.12.2013 г. е залепено уведомление. Издаден е ИЛ – лицето, получило ИЛ е 
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изписало имената си, дата и подпис. На гърба на заповедта за изпълнение има 

специален текст за издадения ИЛ. 

 - ч. гр. д. № 372/2012 г., обр. на 19.07.2012 г., на доклад на съдия Димитър 

Димитров, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпила на 19.07.2012 г. На 

23.07.2012 г. е издадена заповед за изпълнение на парично задължение. 

Съобщението е връчено на 18.09.2012 г., на 21.09.2012 г. е постъпило възражение. 

На 25.09.2012 г. е разпоредено да се уведоми заявителя, че е постъпило 

възражение и може да предяви иск за установяване на вземането си. Не е 

представено доказателство за предявен иск. С определение от 27.11.2012 г. съдът 

е обезсилил издадената заповед за изпълнение на парично задължение. 

 - ч. гр. д. № 722/2013 г., обр. на 23.10.2013 г. на доклад на съдия Живко 

Георгиев, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 23.10.2013 г. и на 

24.10.2013 г. е издадена заповед за парично задължение. Съобщението до 

длъжника е върнато в цялост, извършена е служебна справка за адреса на 

длъжника. На 05.11.2013 г. е разпоредено да се изпрати съобщение на адреса от 

справката, връчено на 11.11.2013 г. Издаден е ИЛ – няма разпореждане за 

издаване на ИЛ, на гърба на заповедта за изпълнение има отбелязване  - 

специален текст на съда за издадения ИЛ. Има три имена, дата и подпис на лицето 

получило ИЛ. 

- ч. гр. д. № 728/2013 г., обр. на 25.10.2013 г., на доклад на съдия Димитър 

Димитров, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 25.10.2013 г. и на с. д. е 

разпределено делото. На 25.10.2013 г. е издадена заповед за изпълнение и ИЛ. На 

гърба на заповедта за изпълнение  и представения документ има специален текст 

за издадения ИЛ. 

 - ч. гр. д. № 164/2013 г. /съдия Емилия Панчева/ е образувано на 

28.02.2013 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. 

Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ е издадено 

на 01.03.2013 г. За издадения изпълнителен лист са направени отбелязвания върху 

заповедта за изпълнение и върху извлечението от счетоводните книги. На 

19.04.2013 г. по делото е депозирано възражение от длъжника. С разпореждане от 

22.04.2013 г. съдът е указал на заявителя, че може да предяви установителен иск 

за установяване на вземането си, както и последиците от непредявяване на такъв. 

Заявителят е уведомен на 29.04.2013 г. със съобщение от 22.04.2013 г. С 

разпореждане от 05.06.2013 г. съдът е обезсилил частично заповедта за 

изпълнение и е прекратил производството в тази му част. 

 - ч. гр. д. № 853/2013 г., обр. на 30.12.2013 г., на доклад на съдия Живко 

Георгиев, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 30.12.2013 г. На 02.01.2014 

г. е издадена заповед за изпълнени и ИЛ – има надлежно отбелязване върху 

заповедта и представения документ – запис на заповед (специален текст на съда) 

за издадения ИЛ. 

 - ч. гр. д. № 767/2013 г., обр. на 21.11.2013 г., на доклад на съдия 

Веселина Узунова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 21.11.2013 г. На 

22.11.2012 г. е издадена заповед за изпълнение и ИЛ. Извършено е отбелязване за 

издадения ИЛ на гърба на заповедта за изпълнение и на представения документ – 

извлечение от счетоводни книги – специален текст на съда. 
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 - ч. гр. д. № 69/2013 г., обр. на 05.02.2013 г., на доклад на съдия Емилия 

Пенчева, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 05.02.2013 г., на 07.02.2013 

г. е издадена заповед за изпълнение и ИЛ. Има надлежно отбелязване за 

издадения ИЛ върху гърба на заповедта за изпълнение и представения документ – 

извлечение от счетоводни книги. Върху заповедта за изпълнение е направено 

отбелязване за издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. 

Съобщения за заявителя и за длъжника са изпратени на 13.12.2013 г. 

Изпълнителен лист е издаден на 06.01.2013 г.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Проверените дела са образувани в деня на постъпването на заявленията по 

чл. 410 и чл. 417 от ГПК. По проверените производства, образувани по заявления 

по чл. 410 от ГПК, съдебните състави са се произнасяли в срока,предвиден в чл. 

411, ал. 2 от ГПК, включително и в по-кратки срокове - често още на следващия 

ден от образуването на делото. Изключение от общата констатация в този смисъл 

са ч. гр. д. № 415/2013 г. – в срок от 10 дни от образуване на делото, и ч. гр. д. № 

372/2012 г. – 4 дни. По делата, образувани по чл. 410 от ГПК, липсва 

разпореждане за издаване на изпълнителен лист; такъв е издаван автоматично при 

наличие на основанията. По всички дела по чл. 410 от ГПК е правено отбелязване 

за издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. 

Както беше посочено, делата по заявления по чл. 417 от ГПК също са 

образувани в деня на тяхното постъпване и са разпределяни незабавно на 

докладчик. Съдебните състави по проверените дела са се произнасяли както в 

законовоопределения срок – до 3 дни от образуването на делата, така и в по-

кратки от този срок. По всички дела, образувани по заявления по чл. 417 от ГПК, 

е правено надлежно отбелязване за издадения изпълнителен лист в съответствие с 

чл. 418, ал. 2, изр. 2-ро от ГПК – върху представения документ и върху заповедта 

за изпълнение. 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РАЙОНЕН СЪД – КАВАРНА: 

 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

В хода на проверката беше констатирано, че всички съдебни производства 

в Районен съд – Каварна се образуват незабавно – в деня на постъпване на 

книжата, във връзка с които се образуват различните категории дела в съда. 

При постъпване на книжата в регистратурата те получават входящ номер с 

печат. Постъпването на книжата се отразява в описната книга, в която още се 

отбелязват номер на дело, предмет, дата на постъпване, страни. Номерът на 

делото съвпада с номера, отразен в деловодната система. Техническата 

последователност на образуването на делата в съда предвижда, на следващо 

място, образуваното под съответния номер дело да се предостави на лицата, 

овластени да извършват дейността по определянето на докладчик посредством 

електронната система за разпределение на делата. В описната книга се вписва 

определения докладчик, след което книжата се подреждат в папка, същата се 
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надписва и се докладва на председателя на съда. Делото с печата, даден от 

разпределящия, извън печата на регистратурата, се носи на председателя, който 

определя дали делото е по общия исков ред или е бързо производство, 

удостоверява с подписа си извършените до този момент действия и образуваното 

дело се предоставя на определения докладчик. Деловодителят, извършващ 

разпределението, в случай на колебания относно характера на производството се 

консултира с административния ръководител относно неговия предмет. 

По общо правило, в Районен съд – Каварна техническата дейност по 

определянето на съдия-докладчик е възложена на служители от служба „Съдебно 

деловодство”. 

Нормата на чл. 46, ал. 2 от ПАРОАВС /отм./ обаче в отклонение на общия 

режим регламентира по изключение възможността административният 

ръководител да възложи функциите по определянето на съдия-докладчик на 

съдебен служител. По тази причина въвеждането на изключението в общо 

правило при извършването на тази дейност не представлява удачно 

административно решение. Нещо повече, сега действащата разпоредба на чл. 35, 

ал. 4 от Правилника за администрацията на съдилищата /в сила от 01.02.2014 г./ 

създава нова редакция на правилата за разпределение на делата, изключваща 

изобщо възможността такива функции да бъдат възлагани на лица, различни от 

административния ръководител на съда и определени от него съдии. 

По начина, по който са разписани утвърдените в съда „Вътрешни правила 

за случайно разпределение на делата в Районен съд – Каварна” създават 

основания за преразпределение на делата при всяко отсъствие на определения 

вече докладчик, без да се отчита продължителността на това отсъствие. 

Създаденият режим за избор на нов докладчик дава възможност във всеки случай 

на отсъствие, включително и при краткосрочни отсъствия на титуляря, това 

обстоятелство да е условие делото да бъде преразпределяно. От гледна точка на 

спазването на принципа на случайно разпределение, в това число и на логиката на 

организацията на административната дейност на съдилищата, изглежда 

необосновано при кратки отсъствия на докладчика да съществува регламентирана 

с Правилата възможност делото да се преразпределя. 

 

2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 

Общи искови производства. 

След разпределението на делата, определените докладчици са извършвали 

проверки по редовността на исковите молби в кратки срокове – обикновено 

между 2 и 5 дни от датата, на която съответното дело им е разпределяно. Често 

съдебните състави са извършвали тези действия още в деня на образуване и 

разпределение на делата. 

Бързината, с която съдиите са се произнасяли по редовността на исковите 

молби, е характерна и по отношение на разпорежданията по чл. 131 от ГПК, с 

която преписи от молбите са изпращани на ответниците за отговор – 2, 3, 5 дни от 

разпределение на делото или от отстраняване на констатирани в молбите 

нередовности. 
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След приключване на размяната на книжа, докладчиците са постановявали 

определения по чл. 140 от ГПК в различни, но разумни срокове – в деня на 

изтичане на срока за отговор или 2, 4, 7, 20, 25 дни. Обикновено по-дълги периоди 

за произнасяне са били нужни на съдиите в периодите на съдебната ваканция. От 

проверените дела не се констатират случаи на прекомерно забавяне на съда при 

постановяване на определенията, с които е приключвана подготовката на делата 

за разглеждането им в открито съдебно заседание. 

Първо открито съдебно заседание е насрочвано в периоди от около 1 месец 

от датата на определението по чл. 140 от ГПК. Същевременно се отчитат срокове 

за насрочване на първо открито съдебно заседание в срокове от 2 месеца и по-

големи от 2 месеца, обикновено когато периодите са съвпадали със съдебната 

ваканция. 

 

Дела, образувани по реда на чл. 310 от ГПК. 

Не всички дела от тази категория са били обозначавани с жълт етикет 

съгласно изискването на чл. 95, ал. 5 от ПАРОАВАС /отм./ и чл. 78, ал. 5 от ПАС 

/в сила от 01.02.2014 г./. 

Всички проверени дела са образувани в деня на постъпването на исковите 

молби и са разпределяни на докладчик на тази дата. Съдиите, на които делата са 

разпределяни, са извършвали проверката по редовността на молбите в 

съответствие с чл. 311 от ГПК – в деня на постъпването им. В деня на 

постъпването на исковите молби или в деня на отстраняване на констатирани в 

същите нередовности, докладчиците са постановявали разпорежданията по чл. 

131 от ГПК и са изпращали преписи на ответниците за отговор. 

Определенията по чл. 312 от ГПК, с които е приключвала подготвителната 

фаза на делата за разглеждане в открито заседание, са постановявани обикновено 

в деня на изтичане на срока за писмен отговор, съответно в деня на депозирането 

на отговора. Като изолирани случаи тези определения са постановени в срокове от 

3 и от 4 дни, но по тези дела съдебните състави са компенсирали с насрочване на 

първо открито съдебно заседание по-кратки срокове от предвидения триседмичен 

срок в чл. 312, ал. 1 от ГПК. 

По всички проверени дела първото открито съдебно заседание е насрочвано 

в срока, предвиден в чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК, а в много случаи и в по-кратки 

срокове – 8-16 дни от датата на определението по чл. 312 от ГПК. 

При отлагане на делата, нови открити съдебни заседания са насрочвани за 

срокове след 24-22 дни. 

По всички дела беше установено, че съдебните състави са съблюдавали 

разпоредбата на чл. 315, ал. 2 от ГПК и са посочвали датата, на която ще обявят 

решението си, от който момент тече и срокът за неговото обжалване. Крайните 

съдебни актове са обявявани в срокове много по-кратки от предвидения в чл. 316 

от ГПК двуседмичен срок, отчетен от датата на съдебното заседание, в което 

делата са обявявани за решаване. 

 

Дела с отменен ход по същество. 
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По този критерий за дейността на съда се отчитат много добри резултати, 

доколкото от данните беше констатирано, че през 2012 г. в съда няма дела, по 

които съдебните състави да са отменяли дадения ход по същество. През 2013 г. 

делата, по които са постановени определения в този смисъл, са само 3 за всички 

съдии, разглеждали граждански дела. Тези факти обосновават изводи, че 

докладчиците в Районен съд – Каварна извършват задълбочена предварителна 

подготовка по делата и субективни причини не са ставали често причина за 

увеличаване на продължителността на производствата. Добрите резултати по този 

критерий имат още по-голяма стойност, предвид това, че през голямата част от 

2012 г. /периодът, за който се отчита, че изобщо липсват дела с отменен ход по 

същество/ гражданските дела основно са разпределяни на съдии, разглеждащи 

преимуществено наказателни дела. 

 

Спрени производства. 

Делата в Районен съд – Каварна са спирани на различни основания – най-

често поради наличие на обуславящи производства. Всички дела, спрени на тези 

основания, са администрирани прецизно като са правени редовни справки за 

движението на производствата, станали причина за постановяване на спирането. 

Следва да се отчете, че тези справки съдържат информация за точния 

статус на обуславящите производства, за датата, на която са направени, и за 

лицето, което ги е извършило. 

Спрените по съгласие на страните дела също се следят стриктно, за което е 

помогнало и обстоятелството, че служител от служба „Съдебно деловодство” е 

правел отбелязване за датата на спиране и за датата, на която изтича 6-месечния 

срок по смисъла на чл. 231, ал. 1 от ГПК. Делата, спрени на основание чл. 229, ал. 

1, т. 2 от ГПК, са възобновявани своевременно след изпълнение на указанията от 

страните, дадени от съда, и отпадане на пречките за тяхното движение. 

 

Дела, образувани по чл. 390 от ГПК. 

Делата от тази категория са разпределяни на случаен принцип между 

всички съдии, в това число и между съдиите, разглеждащи наказателни дела. 

Проверката констатира, че тези производства са образувани в деня на постъпване 

на молбите по чл. 390 от ГПК и са разпределяни на докладчик в същия ден. 

В общия случай докладчиците са спазвали сроковете и са се произнасяли в 

деня на постъпване на молбите - чл. 395, ал. 2 от ГПК. 

От данните, установени при проверката на тези дела, се констатира, че 

съдебните състави не са указвали от кой момент тече срокът за предявяване на 

бъдещия иск, както и, че в повечето случаи не са указвали последиците от 

непредставяне на доказателства за предявяване на обезпечения иск. В тази връзка 

следва да се обсъди съдържанието на диспозитива на определенията, с които 

съдебните състави се произнасят по молби по чл. 390 от ГПК, като се дават 

конкретни указания за представяне на доказателства за предявяване на 

обезпечения иск, както и за последиците от непредставянето на такива. По 

отношение на началния момент, от който тече указвания от съда срок за 

предявяване на обезпечените искове, съдиите следва да съобразят Тълкувателно 
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решение № 6/14.03.2014 г., постановено по т. д. № 6/2013 г., ОСГТК на ВКС, 

което към настоящия момент прецизира начина на определяне на началния 

момент на срока, даван от съдилищата за предявяване на бъдещия иск. 

 

Дела, образувани по Закона за закрила на детето. 

Делата от тази категория са образувани в деня на постъпване на исканията 

и са разпределяни на докладчик още в деня на тяхното образуване. 

От проверените дела се установява, че съдебните състави са 

администрирали делата, като са се произнасяли с разпореждания по тяхното 

насрочване още на следващия ден след образуването им. 

Първо открито съдебно заседание по всички проверени дела е насрочвано 

в срокове по-кратки от 1 месец – 23-27 дни. В случаите, в които се е налагало 

делата да бъдат отлагани, нови съдебни заседания са насрочвани за след 20-40 

дни. 

Съдебните решения по делата са постановявани в срокове значително по-

кратки от 1 месец – 9-16 дни от обявяването им за решаване. 

 

Дела, образувани по Закона за защита от домашното насилие. 

Производствата по Закона за защита от домашното насилие са образувани 

в деня на постъпването на молбите и са разпределяни още същия ден на 

докладчик. Всички проверени дела от тази категория са администрирани с 

разпореждания за насрочване в първо открито съдебно заседание, постановявани 

незабавно – в деня на определянето на съответния докладчик. 

Първо открито съдебно заседание е насрочвано в много кратки срокове - 

между 17 и 23 дни от образуването на делата. В случаите на отлагане, нови 

съдебни заседания са насрочвани в срокове под 1 месец. Само по едно дело, 

разпределено на съдия, разглеждащ предимно наказателни дела, решението не е 

обявено в открито съдебно заседание. Във всички останали случаи съдиите са 

спазвали изискването на чл. 15, ал. 1 от Закона за защита от домашното насилие. 

 

Производства, образувани по заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

Проверените производства, образувани по заявления по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК, са образувани в деня на депозирането им в съда 

По делата по чл. 410 от ГПК докладчиците са се произнасяли в срокове до 

3 дни от образуването им /включително и в по-кратки срокове/  с изключение на 

две дела, конкретизирани в обстоятелствената част на акта. 

По тези производства е издаван автоматично изпълнителен лист при 

наличие на основанията, без да е постановявано изричен акт на съда за издаването 

му. По всички дела по чл. 410 от ГПК са правени надлежни отбелязвания за 

издадения изпълнителен лист. 

Производствата по чл. 417 от ГПК също са образувани незабавно и веднага 

са разпределяни на докладчик. Съдебните състави по проверените дела са се 

произнасяли както в законовоопределения срок, така и в по-кратки срокове от 

предвидения в закона. 
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По всички дела е правено надлежно отбелязване за издадения 

изпълнителен лист - върху представения документ и върху заповедта за 

изпълнение в съответствие с чл. 418, ал. 2, изр. 2-ро от ГПК. 

 

3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Съгласно справките, предоставени за нуждите на проверката, през 2012 г. в 

Районен съд – Каварна са стояли общо за разглеждане 740 граждански 

производства, от които 136 дела са останали от предходен период, а 604 дела са 

новообразувани. В края на годината са приключени 615 дела и са останали 

неприключени 125 дела, или приключени са 83,10% граждански дела. 

От всички граждански дела, стояли за разглеждане през 2012 г., 324 броя 

дела са били образувани по заявления по чл. 410 и 417 от ГПК, или тези 

производства представляват 43,78% от всички граждански дела. 

 

През 2013 г. в Районен съд – Каварна са стояли общо за разглеждане 978 

граждански производства, от които 125 дела са останали от предходен период, а 

853 дела са новообразувани. В края на годината са приключени 853 дела и са 

останали неприключени 125 дела, или приключени са 87,21% граждански дела. 

От всички граждански дела, стояли за разглеждане през 2013 г., 514 броя 

дела са били образувани по заявления по чл. 410 и 417 от ГПК, или тези 

производства представляват 52,55% от всички граждански дела. 

Данните за дейността на съда от двата проверявани периода отчитат 

тенденция на увеличаване на общия брой дела, разгледани в Районен съд – 

Каварна през 2013 г. спрямо 2012 г. В същото време фактите сочат увеличаване на 

относителния дял на производствата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК през 2013 г., 

отчетени спрямо техния дял спрямо всички граждански дела през 2012 г.  

Обстоятелствата, установени във връзка с движението и приключването на 

делата в Районен съд – Каварна, сочат сравнително висок процент приключени 

производства в края на всеки от периодите – над 80% за всяка от годините. 

Следва отново да бъде посочено, че през 2012 г. се е наложило през голяма 

част от периода гражданските дела да се разглеждат предимно от наказателни 

съдии, което обективно е предпоставило повече време за проучване и 

приключване на съдебните производства. 

Констатира се, че през 2013 г. се е увеличило постъплението на 

граждански дела, като новообразувани производства са били с 249 повече от 

предходния период. В същото време, както беше отчетено, налице е увеличение 

на относителния дял на заповедните производства спрямо всички граждански 

дела в сравнение с 2012 г. 

От справките, изготвени от Районен съд – Каварна и отнасящи се до 

срочността на постановяване на крайните съдебни актове, се констатира, че през 

2012 г. съдебните състави са забавили постановяването на крайните съдебни 

актове след изтичане на срока по чл. 235, ал.5, изр. 1-во от ГПК по 17 дела. В 

същото време се отчита, че в по-голямата част от случаите се касае за 

незначителни просрочия, при които решенията са постановявани до няколко дни 

след изтичане на 1-месечния срок. Само по четири дела съдебните решения са 
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постановени в срокове по-големи от 2 месеца, отчетени от датата, на която делата 

са обявени за решаване – гр. д. № 41/2012 г.; гр. д. № 100/2012 г., гр. д. № 

145/2012 г. и гр. д. № 462/2012 г., всички на доклад на съдия Живко Георгиев, 

който основно разглежда наказателни дела. 

Данните за дейността на съда през 2013 г. отчитат категорично по-добри 

резултати и очертават положителна тенденция на значително намаляване на броя 

на делата, по които, дори и в незначително отклонение, е забавено 

постановяването на крайните съдебни актове. Конкретно за периода се отчита, че 

са просрочени съдебните решения само по 8 дела, от които само по две дела /гр. д. 

№ 307/2013 г. и гр. д. № 308/2013 г./ решенията са постановени в срок от над 2 

месеца. В останалите случаи съдебните актове са постановени в пренебрежимо 

малки отклонения от срока, предвиден в чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК – от 8-20 

дни след изтичане на 1-месечния срок. 

 

Констатираните в хода на проверката факти обосновават изводи, които 

отчитат много добри резултати в работата на съда относно образуването, 

движението и приключването на гражданските производства. По исковите 

производства, за които в обстоятелствената част на акта беше констатирана по-

голяма продължителност за тяхното приключване, се установява, че забавянията 

основно се дължат на обективни причини – оставяне на производствата без 

движение с указания за отстраняване на констатирани нередовности; размяната на 

книжа, при която се е налагало да се установяват адреси на ответници; насрочване 

на открити съдебни заседания за дати, съвпадащи с периодите на съдебната 

ваканция; отлагане на дела за събиране на доказателства; спиране на производства 

за различни периоди от време. 

В служба „Съдебно деловодство” се поддържа много добра организация, 

като документите и книжата, постъпващи по делата, се докладват своевременно 

на докладчиците и се подреждат в хронологична последователност. Установява 

се, че служителите своевременно са изготвяли и изпращали книжа, съобщения и 

призовки относно процесуалните действия на съда, които е трябвало да бъдат 

доведени до знанието на страните; много често съобщенията са изпращани още в 

деня на извършване на съответното действие. Книгите са водени редовно и са 

правени пълни отбелязвания за движението на делата в съответствие с 

ПАРОАВАС /отм./. 

Общата констатация за работата на съда, въпреки продължителното 

отсъствие на административния ръководител, е, че Районен съд – Каварна е добре 

подреден и организиран съд. 

 

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

към Висшия съдебен съвет дава следните препоръки: 

 

1. Председателят на Районен съд – Каварна, като упражни правомощията 

си по чл. 80, т. 1 от Закона за съдебната власт, да предприеме следните мерки: 
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 - „Правилата за случайното разпределение на делата” да отчитат 

продължителността на отсъствие на докладчиците като основание за 

преразпределяне на делата. В случаите на внезапни и краткосрочни отсъствия на 

съдия за датата на насрочено съдебно заседание, делата да се 

отлагат/пренасрочват за нова дата в кратък срок; 

 - образуването и разпределението на делата да се съобрази с разпоредбата 

на чл. 35, ал. 4 от Правилника за администрацията на съдилищата /в сила от 

01.02.2014 г./; 

 - делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове, да се 

обозначават с жълт етикет в съответствие с чл. 78, ал. 5 от Правилника за 

администрацията на съдилищата /чл. 92, ал. 5. ПАРОАВАС /отм.//. 

 

2. Председателят на Районен съд – Каварна да упражни правомощията си 

по чл. 80, ал. 1, т. 9 от Закона за съдебната власт и свика общо събрание на 

съдиите, на което: 

 - да се обсъди и вземе решение диспозитивът на определенията, 

постановени по молби по чл. 390 от ГПК, да съдържа указания за представяне на 

доказателства за предявяване на обезпечения иск и за последиците от 

непредставянето на такива; 

 - да се обсъди и вземе решение за прилагане на Тълкувателно решение № 

6/14.03.2014 г., постановено по тълк. д. № 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС, относно 

определяне на началния момент, от който тече срокът за предявяване на 

обезпечения бъдещ иск по молби по чл. 390 от ГПК. 

 

В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 във 

вр. с ал. 4 от ЗСВ, председателят на Районен съд – Каварна да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за мерките, предприети в изпълнение на 

препоръките. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт да 

се изпрати на административния ръководител на Районен съд – Каварна. 

 

След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ, копие на акта да 

се изпрати на председателя на Окръжен съд - Добрич и на Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

     ИНСПЕКТОР: 

 

н. и.       /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


