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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-

01-83/02.06.2014 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

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

 Проверката се извърши в периода от 09.06.2014 г. до 13.06.2014 г. от 

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

 Обхватът на проверката включва дейността на РС – Провадия, 

проверяваният период е 2012 г. и 2013 г.  

 Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Районен съд - Провадия; 

проверка на организацията по образуване и движение на гражданските дела, 

както и приключването им в установените срокове. 

 Предмет: проверка на гражданските дела, разгледани от Районен съд - 

Провадия. 

 Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

Методът на извършване на проверката е чрез 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 посочени дела. 

 

 

І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 
 

 Административното ръководство на РС – Провадия се осъществява от 

председателя на съда Димитър Михайлов.  

          По щатно разписание към 01.01.2012 г. съдът е имал 5 съдийски бройки 

като единствено председателят на съда Димитър Михайлов е работил през 

цялата година. Съдия Ивелина Владова е била командирована в РС – Варна и 

на 01.04.2012 г. е встъпила в длъжност в РС – Варна след провеждане на 

конкурс. Съдия Елина Карагьозова е била командирована в РС – Варна за 

цялата 2012 г. На 02.05.2012 г., след провеждане на конкурс, е встъпил в 

длъжност съдия Ивайло Иванов на незаетата бройка. Съдия Тонка Славова е 

била в отпуск за отглеждане на дете през цялата 2012 г. От 01.02.2012 г. до 

31.12.2012 г. младши съдия Камелия Василева е била командирована от ОС – 

Добрич в РС – Провадия.  От 01.01.2012 г. до 01.02.2012 г. е правораздавал 

единствено съдия Димитър Михайлов; от 01.02.2012 г. до 02.05.2012 г. са 

правораздавали съдия Димитър Михайлов и младши съдия Камелия Василева; 

от 02.05.2012 г. до 31.12.2012 г. са правораздавали съдиите Димитър 

Михайлов,  Камелия Василева и Ивайло Иванов.  
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Съдия Ивайло Иванов, считано от 02.05.2012 г. и мл. съдия Камелия 

Василева, считано от 01.02.2012 г. са разглеждали преимуществено граждански 

дела, а съдия Димитър Михайлов е разглеждал преимуществено наказателни 

дела.  

През 2012 г. са били командировани различни съдии за кратки периоди 

от време за разглеждане на граждански и наказателни дела. 

 

 През 2013 г. щатната численост на съда не е променена. През годината са 

правораздавали съдиите: Димитър Михайлов, Ивайло Иванов, Тонка Славова, 

Камелия Василева. Съдия Елина Карагьозова е командирована безсрочно в РС 

– Варна с решение на ВСС по Протокол № 48/05.12.2013 г. В РС – Провадия са 

обособени две отделения като в гражданско отделение са правораздавали 

съдия Тонка Славова, ІІІ състав и съдия Камелия Василева, ІV състав. В 

наказателно отделение са правораздавали съдия Димитър Михайлов, І състав и 

съдия Ивайло Иванов, ІІ състав. Независимо от обособените две отделения, 

съдиите са разглеждали и граждански и наказателни дела като председателят 

на съда е определял процентната натовареност за отделните видове дела. 

 

В РС – Провадия работят един държавен съдебен изпълнители и един 

съдия по вписванията. От 11.09.2013 г. съдията по вписвания Гергана Горанова 

е излязла в отпуск за отглеждане на малко дете, поради което на основание чл. 

68, ал. 1, т. 3 от КТ е била назначена Елица Тодорова.  

 

Щатната численост на съдебната администрация на съда в началото на 

2012 г. е била 14 души като една щатна бройка за длъжността „съдебен 

деловодител” е била предоставена на ОС – Варна: 1 административен секретар, 

5 съдебни секретари; 2 съдебни деловодители; 1 секретар СИС; 1 съдебен 

архивар, който работи и в служба „Бюро съдимост”; 1 главен счетоводител; 1 

ст. специалист – счетоводител; 1 призовкар и 1 призовкар, който е и чистач. 

  

Щатната численост на съдебната администрация на съда през 2013 г. е 

била 14 души: 1 административен секретар, 5 съдебни секретари, като една 

бройка е останала незаета; 2 съдебни деловодители; 1 секретар СИС; 1 съдебен 

архивар, който работи и в служба „Бюро съдимост”; 1 главен счетоводител; 1 

ст. специалист – счетоводител; 1 призовкар и 1 призовкар, който е и чистач. 

 

        
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

 

          Организационното и административно ръководство на РС – Провадия 

през 2012 г. и 2013 г. се осъществява от Димитър Михайлов, съобразно 

правомощията на чл. 80 ЗСВ. Председателят на съда е подпомаган в работата 

си от административен секретар.  
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За организиране на работа в съда председателят Димитър Михайлов е 

издал редица заповеди, както следва:  

Със Заповед № 6/01.02.2012 г. мл. съдия Камелия Василева е включена в 

разпределението на делата като е определена процентната й натовареност по 

различните видове дела. Предвид продължителното отсъствие на съдия Тонка 

Славова и командироването на мл. съдия Камелия Василева е променена и 

процентната натовареност на председателя Димитър Михайлов. Считано от 

01.02.2012 г. всички граждански дела, образувани на V състав и несвършени 

към тази дата са прехвърлени на ІV състав.   

Със Заповед № 22/02.05.2012 г. съдия Ивайло Иванов е включен в 

разпределението на граждански и наказателни дела като е определена 

процентната натовареност по видовете дела.  

Със Заповед № 23/02.05.2012 г. конкретно посочени дела на доклад на 

съдия Камелия Василева, ІV състав са преразпределени на съдия Ивайло 

Иванов, ІІ състав.  

Със Заповед № 49/08.10.2012 г. председателят на съда е изискал писмени 

обяснения от съдия Ивайло Иванов за неспазване на процесуалните срокове по 

конкретно изброени граждански и наказателни дела. Със същата заповед са 

поискани обяснения и от съдия Камелия Василева за причините за 

ненасрочени конкретно изброени граждански дела. 

Със Заповед № 51/10.10.2012 г. председателят на съда е определил 

процентната натовареност на съдиите: съдия Камелия Василева - граждански 

дела - 100 % натовареност и частни наказателни дела – разпити и вземане на 

МНО - 50 % натовареност; съдия Ивайло Иванов е с 50 % натовареност по 

гражданските дела, образувани по общия исков ред, със 100 % натовареност – 

заповедни производства, 50 % натовареност по наказателните дела, по вземане 

на МНО  - 100 %, НАХД – 50 %, разпит на обвиняем и разпит на свидетел – 

100 %; съдия Димитър Михайлов – ч. гр. дела – заповедни производства -  100 

%, наказателни дела – 100 %, НАХД – 100 %, разпит на свидетел и разпит на 

обвиняем – 100 %. 

Със Заповед № 58/16.11.2012 г. в разпределението на делата е включена 

съдия Тонка Славова. Със заповедта е променена процентната натовареност на 

съдиите по отношение на делата, образувани по реда на заповедното 

производство като е разпоредено всички дела да се разпределят на съдия Тонка 

Славова, считано от 19.11.2012 г.  

Със Заповед № 24/15.04.2013 г. председателят на съда е определил срок 

за постановяване на решения по конкретно изброени граждански и наказателни 

дела на доклад на съдия Ивайло Иванов. Със Заповед № 27/07.05.2013 г. е 

определена комисия, която да извърши проверка по изпълнението на Заповед 

№ 24/15.04.2013 г.  

Със Заповед № 36/30.05.2013 г. е разпоредено на ръководителя на служба 

„Съдебно деловодство” – Тодорка Великова да регулира и контролира 

дейността на съдебните служители от служба „Съдебно деловодство” и служба 
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„Връчване на призовки и съдебни книжа”, да упражнява контрол по срочното и 

стриктно изпълнение на определените им задължения по ПАРОАВАС и 

длъжностните характеристики с цел неотлагане на делата поради нередовно 

призоваване. Разпоредено е съдиите да използват дисциплиниращите средства 

за страните, вещите лица и свидетелите, предоставени от ЗСВ, ГПК, НПК, и 

АПК. Разпоредено е ръководителят на служба „Съдебно деловодство” да 

извърши проверка на образуваните преди 2010 г. дела, които не са довършени 

и да предостави списъка на административния ръководител, в който да се 

посочат и причините за недовършването им. Разпоредено е съдиите да спазват 

стриктно изискването за приключването на делата и преписките в разумни 

срокове. Ръководителят на служба „Съдебно деловодство” два пъти годишно 

да извършва проверка на делата и преписките за тяхното приключване и да 

докладва на председателя на съда.  

Със заповед № 53/25.09.2013 г. е определена процентната натовареност,  

считано от 25.09.2013 г., на съдиите Димитър Михайлов, Тонка Славова и 

Ивайло Иванов във връзка с назначаването на съдия Камелия Василева на 

длъжност „районен съдия” в РС – Варна, считано от 02.10.2013 г. 

Със Заповед № 56/04.10.2013 г. съдия Камелия Василева е включена в 

разпределението на гражданските дела, считано от 04.10.2013 г. Със заповедта 

е определена и процентната натовареност по видове дела.  

 

С различни заповеди председателят на съда е определял комисия, която 

да извърши проверка на делата на доклад на съдия Ивайло Иванов, както по 

отношение насрочването им в с. з. и размяна на книжа, така и по отношение на 

постановените решения.  

 

С нарочни заповеди на председателя на съда е определян съдията и 

периода, в който същият следва да изпълнява функциите на съдия по 

вписванията. 

  

Графикът за дежурствата на съдиите се утвърждава с нарочна заповед на 

председателя на съда като се съобразява със съдиите, които са на работа в 

съответния период. Със заповедта са определени и дела, по които дежурният 

съдия следва да се произнесе.  

 

Със заповед на и. ф. председател Силвия Обрешкова са утвърдени 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за случайно разпределението на делата, които са  

публикувани на интернет страницата на съда. Със Заповед № 41/07.04.2011 г., 

на и. ф. председател на съда Силвия Обрешкова е разпоредено при отсъствие 

на административния ръководител разпределението на делата да се извършва 

от съдия Димитър Михайлов, а при отсъствие на административния 

ръководител и съдия Димитър Михайлов, разпределението на делата чрез 
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програмата за случайно разпределение „Law Choice” да се извършва от 

съдебния секретар Мариана Ангелова. 

 

На интернет страницата на съда са публикувани още: Вътрешни правила 

за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по 

реда на чл. 42 и сл. от ГПК; Вътрешни правила за организация и публикуване 

на съдебните актове на WEB страницата на съда. 

 

Във връзка с констатираното неспазване на процесуалните срокове за 

насрочване и приключване на делата от съдия Ивайло Иванов и независимо от 

дадената му възможност за преодоляване на изоставането с намаляване на 

натовареността, съдия Ивайло Иванов не е положил усилия и не се е справил с 

изоставането, поради което председателят на съда е отправил предложение за 

налагане на дисциплинарно наказание до ВСС. С решение по Протокол № 

48/05.12.2013 г. на съдия Ивайло Иванов му е наложено дисциплинарно 

наказание „порицание” за системно неспазване на процесуалните срокове за 

насрочване и приключване на делата.  

 На 12.05.2014 г. председателят на РС – Провадия Димитър Михайлов е 

отправил предложение до Комисията по дисциплинарните производства към 

ВСС за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Ивайло Иванов на 

основание констатирано системно неспазване на процесуалните срокове. С 

решение на ВСС по Протокол № 22/29.05.2014 г. е образувано дисциплинарно 

производство – дисциплинарно дело № 22/2014 г. по описа на ВСС за налагане 

на дисциплинарно наказание на Ивайло Иванов – съдия в РС – Провадия. 

 

РС – Провадия разполага със собствена сграда, в която се помещават 

Районна прокуратура – гр. Провадия, Служба по вписванията и държавен 

съдебен изпълнител.  

 

Съдът разполага с две съдебни зали, едната от тях е снабдена със 

звукозаписна техника, което позволява да се прави звукозапис при провеждане 

на съдебни заседания.  
 

  През 2012 г. и 2013 г. съдии и съдебни служители са участвали в 

различни семинари, организирани от НИП.  

 

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
 
          1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
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         В РС – Провадия е инсталирана и действаща електронната деловодна 

програма САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД, 

гр. Варна. След 2008 г. всички дела, включително и висящите от предходни 

години, са въведени в електронната деловодна система. От 2011 г. е 

осъществена електронна връзка между съдилищата във Варненски окръг, която 

позволява автоматичен обмен на дела при размяна на дела по подсъдност и при 

изпращане на дела до въззивната инстанция.  

Деловодните книги и регистри се водят на електронен носител с 

разпечатка на хартиен носител. Книгата за закрити заседания се води само на 

електронен носител. Всички книги съдържат изискуемите графи. Установи се, 

че в книгата за открити съдебни заседания на съдия Ивайло Иванов за 2013 г. е 

допусната неточност при изписване датата на обявяване на решението по 

делата обявени за решаване до м. април 2013 г. В графата: „дата на предава и 

дата на връщане” е отразявана датата, на която е проведено с. з. и на която дата 

делото е обявено за решаване, вместо дата, на която е обявено решението.  

           Подреждането и съхранението на гражданските дела е съгласно 

ПАРОАВАС (отм.). Книжата, по които се образуват дела се поставят в папки 

по образец. Всички постъпващи книжа по делата се прикрепват 

последователно и се номерират. По всички дела е приложен контролен лист, в 

който се посочват трите имена на лицето, взело делото, дата, час и подпис. 

 Делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове са 

обозначени с жълт етикет, съгласно изискванията на чл. 92, т. 5 ПАРОАВАС 

(отм.).    
               

   

          2. ОБРАЗУВАНЕ  НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  

 

През 2012 г. и 2013 г. книжата, по които се образуват дела, след 

поставяне на входящ номер и дата от служба „Регистратура” са докладвани на 

съдебния секретар, определен със заповед на председателя, за извършване на 

техническата дейност по определяне на докладчика чрез програмата за 

случайно разпределение. След определяне на докладчика книжата се връщат в 

деловодството за образуване в дела и още същия ден се докладват на 

съответния докладчик.  

Двамата деловодители обслужват както съдебно деловодство, така и 

регистратурата. Деловодителите са взаимозаменяеми, обслужват както 

гражданските състави, така и наказателните и по предварително изготвен 

график обслужват регистратурата.  

Образуването на делата става в деня на постъпване на книжата или най-

късно на следващия ден.  

През 2012 г. и 2013 г. номерът на делото се е получавал от деловодната 

програма, а от 2014 г. се получава от програмата за случайно разпределение 

Low Choice. 
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 От 2014 г. разпределението на делата се извършва от председателя на 

съда Димитър Михайлов. 

 

 

 3. ПРИНЦИП ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА   

  

 Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в РС – 

Провадия са утвърдени от и. ф. председател Силвия Обрешкова и са в сила от 

01.04.2011 г. Разпределението на делата се извършва посредством внедрената 

програма за случайно разпределение „Law Choice”, предоставена от ВСС. През 

2012 г. и 2013 г. техническата дейност по разпределението е извършвана 

преимуществено от съдебния секретар Мариана Ангелова, каквато възможност 

е предвидена в чл. 4, ал. 2 от Вътрешните правила за случайно разпределение 

на делата. С правилата са определени видовете дела и техните кодове, които са 

заложени в програмата за случайно разпределение. В чл. 13, ал. 1 от Правилата 

е регламентирано, че от разпределението се изключват лицата, за които е 

известно, че са налице предпоставките за отвод – подробно посочени. 

Съгласно чл. 15, т. 3 от Правилата при отсъствие поради болест на съдия, 

натовареността му се променя ръчно на 0 %, а съгласно чл. 15, т. 4 от 

Правилата при отсъствие на всички съдии от съответната колегия, делата по 

чл. 410 и чл. 417 ГПК, делата по Закона за домашното насилие, по искания за 

обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на 

разрешения и заповеди по СК и за назначаване на особен представител, се 

разпределят на съдиите от наказателно отделение при натоварване 100 % за 

съдиите и 50 % за председателя, а дела с изброени кодове по НПК се 

разпределят на съдиите от гражданско отделение при натоварване 100 %.  

 Съгласно чл. 16 от Правилата за извършеното разпределение на делата се 

изготвя и отпечатва протокол, който се подписва от извършващите 

разпределението и се съхранява в нарочна папка за срок не по-малък от срока 

на архивиране на делата. Копие от протокола се прилага по всяко дело.  

 

 В РС – Провадия, към момента на извършване на проверката от ИВСС се 

установи, че техническата дейност по разпределението на делата се извършва 

от председателя на съда, предвид чл. 35, ал. 4 от Правилника за 

администрацията в съдилищата, в сила от 01.02.2014 г. 

 
         4. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
          През 2012 г. в PC – Провадия са постъпили 1233 бр. граждански дела, 

останали несвършени от предходни години 283 бр. дела или всичко за 

разглеждане 1516 дела. Свършените граждански дела през 2012 г. са 1256 дела, 

от които 1069 дела са приключили в тримесечен срок, което е 85.11%. 
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Свършени със съдебен акт по същество – 1129 дела. Всичко прекратени дела – 

127 бр. Несвършени към 31.12.2012 г. – 260 дела. 

 През 2012 г. са постъпили 673 бр. наказателни дела, останали 

несвършени от предходни години 254 бр. или всичко за разглеждане 927 дела. 

Свършените през 2012 г. наказателни дела са 619 бр., а несвършените – 308 бр. 

  

През 2013 г. в РС – Провадия са постъпили 1146 бр. граждански дела, 

останали несвършени от предходни години – 260 дела или всичко за 

разглеждане – 1184 дела. Свършените граждански дела през 2013 г. са 1184 бр., 

от които 1009 са приключили в тримесечен срок, което е 85.22 %. Свършени 

със съдебен акт по същество – 1056 дела. Всичко прекратени – 128 дела. 

Несвършени към 31.12.2013 г. – 222 бр. дела.  

През 2013 г. са постъпили 658 бр. наказателни дела, останали 

несвършени от предходни години 308 бр. или всичко за разглеждане 966 дела. 

Свършените през 2013 г. наказателни дела са 648 бр., а несвършените – 318 бр. 

 

 През 2012 г. са постъпили 826 дела по реда на чл. 410 и чл.417 ГПК, а 

през 2013 г. – 715 дела.  

Като материя преобладават делата по чл. 410 и 417 ГПК - заповедно 

производство. 

 

 От изготвената за нуждите на проверката справка за разпределените 

граждански дела по съдии, отчетена за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

се установи: 

 - съдия Димитър Михайлов - останали несвършени от предходен период 

– няма, постъпили през годината – 76 гр. дела, всичко за разглеждане – 76 бр., 

от които 76 бр. са частни гр. дела; свършени дела – 76 дела; останали 

несвършени в края на периода – няма; 

 - съдия Ивайло Иванов – останали несвършени от предходен период – 27 

дела, постъпили през годината – 376 дела, всичко за разглеждане – 403 дела, от 

които 276 бр. частни гр. дела; свършени дела – 301 дела, от които 275 бр. 

частни гр. дела; останали несвършени в края на периода – 102 дела; 

 - съдия Камелия Василева – останали несвършени от предходен период – 

221 бр., постъпили през годината – 715 бр., от които 446 бр. частни гр. дела, 

всичко за разглеждане – 936 дела, свършени дела – 778 дела, от които 444 бр. 

частни гр. дела; останали несвършени в края на периода – 156 бр.   

 - съдия Тонка Славова – останали несвършени в края на периода- няма; 

постъпили през годината (м. ноември) – 30 бр., всички частни гр. дела; 

свършени дела – 30 бр., останали несвършени в края на периода – няма.  

 

 Младши съдия Камелия Василева е командирована в РС – Провадия от 

01.02.2012 г., съдия Ивайло Иванов е постъпил на работа в РС – Провадия на 

02.05.2012 г., а посочените дела като несвършени в началото на годината са 
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дела, които са им били преразпределени от съдия Тонка Славова. Съдия Тонка 

Славова е включена в разпределението на делата от 19.11.2012 г., но същата е 

била в платен годишен отпуск през целия месец декември 2012 г.   

  

 От изготвената за нуждите на проверката справка за разпределените 

наказателни дела по съдии, отчетена за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 

г. се установи: 

 - съдия Димитър Михайлов - останали несвършени от предходен период 

– 250 бр., постъпили през годината – 574 гр. дела, всичко за разглеждане – 824 

бр.; свършени дела – 578 дела; останали несвършени в края на периода – 246 

бр.; 

 - съдия Ивайло Иванов – останали несвършени от предходен период – 4 

дела, постъпили през годината – 86 дела, от които 30 НОХД, всичко за 

разглеждане – 90 дела, свършени дела – 29 бр.; останали несвършени в края на 

периода – 61 дела; 

 - съдия Камелия Василева – останали несвършени от предходен период – 

няма, постъпили през годината – 8 бр. – всички частни наказателни дела, 

всичко за разглеждане – 8 дела, свършени дела – 7 дела; останали несвършени 

в края на периода – 1 бр.   

   

 През 2012 г. са разгледани и решени граждански и наказателни дела от 

съдии, командировани в РС – Провадия за кратки периоди. 

 

 От изготвената за нуждите на проверката справка за разпределените 

граждански дела по съдии, отчетена за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

се установи: 

 - съдия Димитър Михайлов - останали несвършени от предходен период 

– няма, постъпили през годината – 20 гр. дела, всичко за разглеждане – 20 бр., 

от които 18 бр. са частни гр. дела; свършени дела – 20 дела; останали 

несвършени в края на периода – няма; 

 - съдия Ивайло Иванов – останали несвършени от предходен период – 

102 дела, постъпили през годината – 119 дела, от които 63 бр. частни гр. дела, 

всичко за разглеждане – 221 дела; свършени дела – 129 дела, от които 63 бр. 

частни гр. дела; останали несвършени в края на периода – 92 дела; 

 - съдия Камелия Василева – останали несвършени от предходен период – 

156 бр., постъпили през годината – 436 бр., от които 315 бр. частни гр. дела, 

всичко за разглеждане – 592 дела, свършени дела – 588 дела, от които 315 бр. 

частни гр. дела; останали несвършени в края на периода – 4 дела; 

 - съдия Тонка Славова – останали несвършени в края на периода – 2 

дела; постъпили през годината – 571 бр., от които 334 частни гр. дела; всичко 

дела за разглеждане – 573 бр.; свършени дела – 447 бр., от които 333 частни гр. 

дела; останали несвършени в края на периода – 126 дела.  
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 От изготвената за нуждите на проверката справка за разпределените 

наказателни дела по съдии, отчетена за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 

г. се установи: 

 - съдия Димитър Михайлов - останали несвършени от предходен период 

– 246 бр., постъпили през годината – 310 дела, всичко за разглеждане – 556 бр.; 

свършени дела – 450 дела; останали несвършени в края на периода – 106 бр.; 

 - съдия Ивайло Иванов – останали несвършени от предходен период – 61 

дела, постъпили през годината – 337 дела, от които 115 НОХД, всичко за 

разглеждане – 398 дела, свършени дела – 186 бр.; останали несвършени в края 

на периода – 212 дела; 

 - съдия Тонка Славова – останали несвършени в началото на отчетния 

период – няма;, постъпили през годината – 7 бр., всички частни наказателни 

дела; свършени – 7 бр.; останали несвършени в края на периода – няма; 

 - съдия Камелия Василева – останали несвършени от предходен период – 

1 бр., постъпили през годината – 4 бр. – всички частни наказателни дела, 

всичко за разглеждане – 5 дела, свършени дела – 5 дела; останали несвършени 

в края на периода – няма.   
 
 
 
 ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 
                  

    

1. Искови производства свършени над 3 месеца. 

 

 Проверката на случайно избрани дела, установи:  

- гр. д. № 261/2013 г., обр. на 02.04.2013 г., на доклад на съдия Камелия 

Василева, иск по чл. 128, т. 2 КТ във вр. с чл. 242 КТ и чл. 224 КТ. ИМ е  

постъпила на 02.04.2013 г. С определение от 01.04.2013 г., постановено по гр. 

д. № 240/2013 г., съдът е разделил производството по гр. д. № 240/2013 г. по 

описа на РС – Провадия, тъй като молбата е от двама ищци, а заявените искови 

претенции представляват самостоятелен иск и предявеният иск не е от 

категорията на колективните искове, съдът е разделил производството. 

Настоящото производство е с ищец В. Л. Д. С разпореждане от 03.04.2013 г. 

съдът е оставил без движение ИМ по гр. д. № 261/2013 г. На 17.04.2013 г. е 

постъпила молба с изпълнени указания. С разпореждане от 18.04.2013 г. съдът 

е постановил да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е връчено на 22.04.2013 г. – не е постъпил отговор. На  

24.06.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е 

проведено на 17.07.2013 г. – не е даден ход на делото поради нередовна 

процедура по призоваване. Проведени са с. з. на: 23.09.2013 г. – не е даден ход 

на делото, съдът е постановил връчителя да оформи призовката коректно, като 

има предвид, че същата е предназначена за ЮЛ; 16.10.2013 г. – не е даден ход 
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на делото, поради некоректно връчена призовка съдът е осъдил кмета да 

заплати сумата 100 лв. поради неизпълнени указания, станало причина за 

неоснователно отлагане на производството; 27.11.2013 г. – даден е ход по 

същество на делото. Решението е постановено на 02.12.2013 г.;   

- гр. д. № 88/2013 г., обр. на 06.02.2013 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, молба по чл. 30 от Закона за закрила на детето. Молбата е постъпила 

на 01.02.2013 г., на 06.02.2013 г. е извършено разпределението. С 

разпореждане от 18.02.2013 г. съдът е насрочил делото за 18.03.2013 г. Първото 

с. з. е проведено на 18.03.2013 г. – не е даден ход на делото поради нередовна 

процедура по призоваване на заинтересована страна. В с. з. проведено на 

10.04.2013 г. е даден ход по същество на делото. Решението е постановено на 

12.07.2013 г.; 

- гр. д. № 341/2012 г., обр. на 02.05.2012 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, молба по чл. 30 от Закона за закрила на детето. Молбата е постъпила 

на 27.04.2012 г., на 02.05.2012 г. е извършено разпределението. На 03.05.2012 г. 

молбата е оставена без движение. На 07.05.2012 г. и на 10.05.2012 г. са 

постъпили писма от ДСП – Провадия. На 11.05.2012 г. е постановено 

определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено. Първото с. з. е проведено на 

06.06.2012 г. – даден е ход по същество на делото. Решението е постановено на 

11.02.2013 г.;  

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

Михайлов, след това съдия Камелия Василева, иск по чл. 128, т. 2 КТ, чл. 224, 

ал. 1 КТ, чл. 220, ал. 1 КТ. ИМ е постъпила на 30.12.2011 г., на 03.01.2012 г. е 

образувано делото и е извършено разпределението. С разпореждане от 

13.01.2012 г. (съдия Ивелина Владова) съдът е оставил без движение ИМ. На 

27.01.2012 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С разпореждане от 

10.02.2012 г. (Камелия Василева) съдът е постановил да се изпрати препис от 

ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 17.02.2012 г., на 

16.03.2012 г. е постъпил отговор на ИМ. На 23.05.2012 г. е постановено 

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

допусната е ССчЕ. Първото с. з. е проведено на 09.07.2012 г. – прието е 

заключението на в. л., допуснати са свидетели, допуснато е изменение на иска 

отложено. Проведени са с. з. на: 08.10.2012 г. – съдът е осъдил ответника на 

осн. чл. 92а ГПК – поради внесен на 04.10.2012 г. депозит по допуснатата 

тройна ССчЕ станал причина за неоснователно отлагане на делото; 10.12.2012 

г. – даден е ход по същество на делото. Решението е постановено на 07.02.2013 

г.; 

 - гр. д. № 267/2013 г., обр. на 05.04.2013 г., на доклад на съдия Камелия 

Василева, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 04.04.2013 г., на 05.04.2013 

г. е извършено разпределението. След отстраняване на нередовностите на ИМ, 

на 08.05.2013 г. е разпоредено да се връчи на ответника препис от ИМ за 

отговор. Съобщението е връчено на 16.05.2013 г., не е представен отговор. На 

20.06.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 
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за доклад, допусната е ССчЕ, делото е насрочено за 02.10.2013 г. С 

разпореждане на административния ръководител на съда делото е 

пренасрочено за 20.11.2013 г., поради прекратяване действието на заповедта на 

съдията-докладчик Камелия Василева. Първото с. з. е проведено на 20.11.2013 

г. (съдия Камелия Василева), даден е ход по същество на делото. Решението е 

постановено на 06.12.2012 г.;  

- гр. д. № 3/2013 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 02.01.2013 г. 

по искова молба за делба, постъпила в съда на 28.12.2012 г. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. След указания на 

съда на 01.03.2013 г. ищецът е депозирал молба в тази връзка. Разпореждане по 

чл. 131 от ГПК е постановено на 04.03.2013 г. Препис от исковата молба е 

връчен на ответника на 07.03.2013 г. със съобщение, изпратено на 05.03.2013 г. 

Срокът за депозиране на писмен отговор е изтекъл на 07.04.2013 г. С резолюция 

от 23.04.2013 г., положена ръкописно върху списъка на лицата с изготвени 

съобщения, съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 27.05.2013 

г. В съдебно заседание от 27.05.2013 г. съдът е дал ход по същество. На 

07.06.2013 г. страните са представили за одобрение сключена между тях и 

подписана от всички спогодба, съгласно която съделителите са се споразумели  

доброволно да поделят съсобствените си недвижими имоти. С определение от 

15.01.2014 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 10.02.2014 

г. В съдебно заседание от 10.02.2014 г. съдът е одобрил постигнатата между 

страните спогодба и е прекратил производството по делото. На съда са били 

нужни повече от 7 месеца, за да постанови определение, с което да насрочи 

открито съдебно заседание и одобри постигнатата от страните спогодба; 

- гр. д. № 128/2013 г. /съдия Тонка Славова/ е образувано на 19.02.2013 г. 

по искова молба по чл. 108 от ЗС, постъпила в съда на 18.02.2013 г. Делото е 

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

19.02.2013 г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания на 

ищците да отстранят констатираните нередовности. Указанията са изпълнени с 

молба от 27.02.2013 г. С определение от 28.02.2013 г. съдът е дал указания за 

вписване на исковата молба. Указанията са изпълнени с молба от 13.03.2013 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 14.03.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от 15.03.2013 г., 

получено на 25.03.2013 г. Писмен отговор е депозиран на 12.04.2013 г., срокът 

за депозирането на какъвто е бил до 25.04.2013 г. С определение от 29.04.2013 г. 

съдът е разпределил доказателствената тежест, произнесъл се е по 

доказателствените искания и е насрочил делото в открито заседание за 

21.05.2013 г. На тази дата не е даден ход на делото поради нередовно 

призоваване на ищците и е отложено за 11.06.2013 г. На тази дата за събиране на 

доказателства е отложено за 10.09.2013 г. С разпореждане от 09.09.2013 г. 

делото е отложено с ново призоваване на страните, поради заболяване на 

докладчика. С разпореждане от 11.09.2013 г. съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 08.10.2013 г. На последната дата е даден ход по същество. Решение 
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по делото е постановено на 08.11.2013 г., преписи от което са изпратени на 

страните със съобщения от същата дата; 

- гр. д. № 240/2013 г. /съдия Камелия Василева/ е образувано на 

27.03.2013 г. по искова молба по КТ, постъпила в съда на същата дата. С 

определение от 01.04.2013 г. съдът е разделил предявените искове на основание 

чл. 210, ал. 2 от ГПК. С разпореждане от 03.04.2013 г. съдът е оставил 

производството без движение и е дал подробни указания за конкретизиране на 

исковата молба. Уточнителна молба е депозирана на 17.04.2013 г. Разпореждане 

по чл. 131 от ГПК е постановено на 19.04.2013 г. Препис от исковата молба е 

връчен на ответника на 22.04.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 24.06.2013 г., съдът е насрочил производството в открито 

заседание за 17.07.2013 г. Поради нередовно призоваване на ответника за тази 

дата, съдът е отложил делото за 14.08.2013 г., за 23.09.2013 г. и за 16.10.2013 г.  

по същата причина. В съдебно заседание от 16.10.2013 г. съдът, след като е 

констатирал, че за пореден път по делото длъжностното лице не е изпълнило 

дадени указания като съобщението до ответната страна не е надлежно оформено 

и, че същото е станало причина за неоснователно отлагане на делото е наложил 

глоба на кмета на с. Житница, на основание чл. 88, ал. 1 от ГПК. Последното е 

наложило ново отлагане на делото за 27.11.2013 г. В съдебно заседание 

27.11.2013 г. съдът е дал ход по същество. Решение по делото е постановено на 

02.12.2013 г.;  

 - гр. д. № 248/2013 г. /съдия Тонка Славова/ е образувано на 29.03.2013 

г. по искова молба по чл. 124 от ГПК, постъпила в съда на 28.03.2013 г. Препис 

от исковата молба е връчен на ответника на 09.04.2013 г. Отговор на исковата 

молба е депозиран на 13.05.2013 г. С определение от 21.05.2013 г. съдът е 

изготвил проект за доклад на делото, взел е отношение по доказателствените 

искания и е насрочил делото в открито заседание за 25.06.2013 г. На тази дата 

делото е отложено за 10.09.2013 г. поради невъзможност на свидетел, призован 

по делото, да се яви за това заседание. С разпореждане от 09.09.2013 г. делото е 

отложено с ново призоваване поради заболяване на докладчика. Ново открито 

съдебно заседание е насрочено за 08.10.2012 г. На тази дата е даден ход по 

същество. Решение е постановено на 06.11.2013 г., преписи от което са 

изпратени на страните на същата дата; 

 - гр. д. № 340/2013 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 02.05.2012 

г. по искова молба по искова молба по чл. 143, ал. 2 от СК, постъпила в съда на 

27.04.2012 г.  Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 03.05.2012 г. 

Писмен отговор е депозиран на 15.06.2012 г. С определение от 15.11.2012 г. 

съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 05.12.2012 г. 

Призовки за страните са изпратени на 15.11.2012 г. В съдебно заседание от 

05.12.2012 г. делото е отложено за 14.01.2013 г. На последната дата е даден ход 

по същество. Решение по делото е постановено на 20.09.2013 г.;  

 - ч. гр. д. № 332/2013 г. /съдия Тонка Славова/ е образувано на 

26.04.2013 г. по искова молба по чл. 207 от ГПК за обезпечаване на 
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доказателства, постъпила в съда на същата дата. С определение от 29.04.2013 г. 

съдът е насрочил делото в открито заседание за 21.05.2013 г. На тази дата, 

поради нередовна процедура по призоваване на ответника, съдът е оставил 

производството без движение, разпоредил е да се издаде съдебно удостоверение 

на ищеца и му е указал да представи справка за постоянен и настоящ адрес на 

ответника. С разпореждане от 03.06.2013 г. съдът е насрочил производството в 

открито заседание за 25.06.2013 г. На тази дата съдът отново е констатирал 

нередовно призоваване и е оставил производството без движение, като е 

посочил, че в закрито съдебно заседание ще определи внасяне на депозит за 

назначаване на особен представител. Определение в този смисъл е постановено 

на 02.07.2013 г., доведено до знанието на ищеца на 23.07.2013 г. С определение 

от 01.08.2013 г. съдът е указал да се изпрати запитване до Адвокатска колегия – 

Варна. С определение от 26.08.2013 г. съдът е назначил особен представител и е 

насрочил делото в открито заседание за 12.09.2013 г. Поради нередовно 

призоваване на вещото лице за 12.09.2013 г., съдът го е отложил за 01.10.2013 г. 

Делото е отложено за 19.11.2013 г. във връзка с допълнителна задача на 

експертизата. В съдебно заседание от тази дата съдът е приел и приложил към 

доказателствения материал съдебно-техническата експертиза и е прекратил 

производството по делото. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

Основна причина производствата по делата да продължат над 3 месеца е 

отлагане на съдебни заседания, най-често поради нередовна процедура по 

призоваване на страна или вещо лице като по някои от проверените дела с. з. е 

отлагано по тази причина по няколко пъти. Други причини за отлагане на с. з. 

са: по доказателствата – най-често за изготвяне на експертизи или поставяне на 

допълнителна задача на експертизата, разпит на свидетели; заболяване на 

докладчика; изтичане срока на заповедта, с която съдия Камелия Василева  е 

била командирована. По три от делата се установи, че съдът е прилагал 

дисциплиниращите способи предвидени в ГПК за страните и връчителя, 

станали причина за отлагане на с. з. По едно от проверените дела причината за 

продължилото по-дълго производство е нередовно призоваване на страна и 

провеждане на процедура по назначаване на особен представител.  

Причините за неприключване на делата в разумен срок на доклад на 

съдия Ивайло Иванов са забава, установена при постановяване на 

определението/разпореждането за насрочване на делото и/или забава при 

обявяване на решението – разпореждането за насрочване на гр. д. № 340/2013 

г. е постановявано 5 месеца след депозиране отговора на ответника, а по гр. д. 

№ 3/2013 г. делото е насрочено за разглеждане в о. с. з. 7 месеца след 

депозиране на молба от страните за постигната спогодба. По 2 дела се 

констатира, че решението е постановено 8 месеца след обявяването им за 



 16 

решаване, а по едно дело, образувано по чл. 30 от Закона за закрила на детето, 

решението е обявено след 3 месеца. 

Определението по чл. 140 ГПК е постановявано както с изтичане на 

срока за отговор на исковата молба, така и в срок до 1 месец след това. 

Изключение се установи по едно дело, по което определението по чл. 140 ГПК 

е постановено 2 месеца след изтичане срока за отговор на исковата молба като 

същото е било преразпределено от съдия Димитър Михайлов на съдия Камелия 

Василева, а по доклада има произнасяне и от съдия Ивелина Владова. 

Проверката констатира, че съдия Ивайло Иванов не винаги е постановявал 

определение по чл. 140 ГПК – делата са насрочвани за разглеждане в открито 

съдебно заседание и с разпореждане. Първото с. з. е насрочвано най-често в 

срок от 23 дни до 1 месец, а в периода на съдебната ваканция след 3 месеца. 

При отлагане на делото с. з. е насрочвано от 20 дни до 1 месец, а в периода на 

съдебната ваканция – след 2 до 3 месеца.   

  

 

2. Образувани производства през 2013 г. и неприключили към 

31.12.2013 г.  

 

Проверката на случайно избрани дела установи: 

- гр. д. № 294/2013 г., обр. на 15.04.2013 г., на доклад на съдия Тонка 

Славова, иск по чл. 75, ал. 2 от ЗН. ИМ е постъпила на 15.04.2013 г. и на с. д. е 

извършено разпределението. Производството е образувано след разделяне на 

производството по гр. д. № 796/2012 г. по описа на ПРС с определение от 

12.04.2013 г. С определение от 07.05.2013 г. съдът е спрял производството по 

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

гр. д. № 796/2012 г. С определение от 27.05.2013 г. съдът е възобновил 

производството по делото. С отделно определение от 27.05.2013 г. съдът е 

постановил да се изпрати на ответниците (4)  препис от ИМ за отговор. 

Съобщението до единия ответник е върнато в цялост с отбелязване от 

29.05.2013 г., че лицето не е открито. С разпореждане от 05.06.2013 г. ИМ е 

оставена без движение за представяне на актуална справка за адрес на 

ответника. Съобщението и до втория ответник е върнато в цялост с 

отбелязване от 05.06.2013 г., че лицето е непознато в този вход. С 

разпореждане от 12.06.2013 г. е указано на ищеца да представи актуална 

справка за постоянен и настоящ адрес на ответника. На 02.07.2013 г. е 

постъпила молба от проц. представител на ищеца за удължаване на срока и за 

уточняване за кой ответник е указанието. С разпореждане от 03.07.2013 г. 

съдът е удължил срока като е уточнил имената на ответника. На 22.07.2013 г. е 

постъпила молба от ищеца за издаване на СУ и удължаване на срока. С 

разпореждане от 23.07.2013 г. съдът е удължил срока е и постановил да се 

издаде СУ след представяне на доказателство за внесена ДТ. Съобщението до 

ищеца е върнато в цялост. С разпореждане от 16.08.2013 г. съдът е постановил 
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да се връчи на посочените в ИМ адреси на ищците. Второ съобщение е 

изпратено на 16.08.2013 г. на адреса на първия ищец – върнато в цялост. С 

разпореждане от 11.10.2013 г. съдът е постановил съобщенията да се връчат 

отново на адрес на проц. представител като се направи справка в АК – Варна 

относно актуалния адрес и телефон на адвоката. На 14.10.2013 г. е изпратено 

ново съобщение на адв. Ж., върнато в цялост с отбелязване, че адв. Ж. вече не е 

на посочения адрес. С разпореждане от 07.11.2013 г. съдът е постановил да се 

изпрати съобщение на домашния адрес на адвоката. На 22.11.2013 г. е 

постъпила молба от първия ищец, в която е посочен нов адрес за 

кореспонденция и удължаване на срока. С разпореждане от 05.12.2013 г. съдът 

е удължил срока и е постановил да се заличи адвоката от списъка за 

призоваване. С молба от 14.12.2013 г. е представено удостоверение за адрес на 

ответник. С разпореждане от 16.12.2013 г. съдът е постановил да се изпълни 

процедурата по чл. 131 ГПК.  С определение от 02.04.2014 г. съдът е оставил 

ИМ без движение с указание да уточнят правния си интерес от водене на иск с 

правно основание чл. 75, ал. 2 ЗН. Съобщението до първия ищеца е връчено на 

14.04.2014 г., на втория ищец е върнато в цялост. С разпореждане от 07.05.2014 

г. съдът е постановил да се връчи на проц. представител – адв. Ж. във Варна; 

- гр. д. № 53/2012 г., обр. на 18.01.2013 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, иск по чл. 415 ГПК вр. с чл. 213 ал. 1 КЗ. ИМ е постъпила на 

18.01.2013 г. и на с. д. е извършено разпределението. С разпореждане от 

24.01.2013 г. съдът е постановил делото да се докладва ведно с ч. гр. д. № 

927/2012 г. – ЗП. С разпореждане от 08.02.2013 г. ИМ е оставена без движение 

за представяне на док. за внесена ДТ. Съобщението е връчено на 22.02.2013 г. 

и на 27.02.2013 г. е представено доказателство за внесена ДТ. На 28.02.2013 г. е 

разпоредено да се връчи препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението 

е връчено на 04.03.2013 г. и на 04.04.2013 г. е постъпил отговор за ИМ. С 

определение от 09.09.2013 г. съдът е постановил да се изпрати препис от 

отговора на насрещната страна и е насрочил делото. Първото с. з. е проведено 

на 28.10.2013 г. – изготвен е доклад по делото, съдът се произнесъл по 

доказателствените искания, назначил е съдебна авто-техническа експертиза, 

делото е отложено. В с. з. на 02.12.2013 г. е даден ход по същество на делото. 

Към момента на проверката (11.06.2014 г.) няма постановено решение; 

- гр. д. № 41/2013 г., обр. на 14.01.2013 г., на доклад на съдия Камелия 

Василева, след това съди Тонка Славова, делба. Делото е постъпило от РС – 

Варна на 14.01.2103 г. по подсъдност. С разпореждане от 16.01.2013 г. ИМ е 

оставена без движение. На 23.01.2013 г. е постъпила молба с изпълнени 

указания и с разпореждане от 24.01.2013 г. съдът е постановил да се впише 

ИМ. На 31.01.2013 г. е представена скица на имота. На 04.02.2013 г. съдът е 

постановил да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. На 06.02.2013 

г. е представена вписана ИМ. На 07.02.2013 г. е разпоредено препис от ИМ и 

доказателствата към нея ведно с разпореждането по чл. 131 ГПК да се изпрати 

до ответника П. Т. Н. Съобщението е върнато в цялост с отбелязване от 
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22.02.2013 г., че лицето не е открито, второ съобщение е изпратено на 

07.02.2013 г. на посочения от ищеца адрес, връчено на 26.02.2013 г. На 

04.04.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

за доклад по делото, допусната е СТЕ. Първото с. з. е проведено на 13.05.2013 

г. – даден е ход по същество на делото. На 20.05.2013 г. е постановено 

решението по първа фаза на делбата. На 06.06.2013 г. е постъпила молба по чл. 

247 ГПК. На 10.07.2013 г. е постановено решение по чл. 247 ГПК – допусната е 

поправка на ОФГ. С определение от 24.09.2013 г. делото е насрочено по втора 

фаза на делбата, допусната е СТЕ. Първото с. з. по втора фаза на делбата е 

проведено на 30.10.2013 г. – допълнена е задачата на в. л., на осн. чл. 176, ал. 1 

ГПК е разпоредено ответника да се яви лично, отложено. Проведени са с. з. на: 

11.12.2013 г. – прието е заключението на в. л., ответника е отговорил на 

поставените въпроси и по изявление на страните,  че е възможно да постигнат 

извънсъдебна спогодба, съдът е отложил делото; 17.12.2013 г. – поради 

непостигната спогодба, съдът е постановил препис от становището на в. л. за 

разделяне на имота да се изпрати на ОС „Земеделие” – Провадия за одобрение 

на проекта; 28.01.2014 г. – отложено поради липса на възможност към момента 

да бъдат заснети и дадени номера на новообразуваните имоти по обективни 

причини; 11.03.2014 г. – поради непостъпили скици с номера на 

новообразуваните парцели, отложено; 29.04.2014 г. – даден е ход по същество 

на делото. Решението е постановено на 29.05.2014 г.;  

 - гр. д. № 247/2013 г. /съдия Тонка Славова/ е образувано на 29.03.2013 г. 

по искова молба по чл. 127, ал. 2 от СК, постъпила в съда на 28.03.2013 г. 

Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване – 29.03.2013 

г. С разпореждане от 29.03.2013 г. съдът е оставил производството без движение 

и е дал указания за внасяне на държавна такса. Указанията са доведени до 

знанието на ищеца на 03.04.2013 г. и са изпълнени с молба от 10.04.2013 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 11.04.2013 г. Преписи от 

исковата молба са изпратени на ответника и на контролиращата страна със 

съобщения от 11.04.2013 г. С оглед обстоятелството, че съобщението до 

ответника е върнато в цялост, съдът е указал на ищеца да представи справка за 

постоянен и настоящ адрес. С молби от 05.07.2013 г. и 09.07.2013 г. ищецът е 

искал издаване на съдебно удостоверение и удължаване на срока. На 26.07.2013 

г. е представено удостоверението за постоянен и настоящ адрес на ответника. С 

разпореждане от 29.07.2013 г. съдът е разпоредил да се залепи уведомление по 

чл. 47, ал. 1 от ГПК. С определение от 25.09.2013 г. съдът е започнал процедура 

по назначаване на особен представител и указал на ищеца да внесе определен 

депозит в тази връзка. На 01.10.2013 г. е постъпила молба за освобождаване от 

внасяне на определения депозит. С определение от 14.10.2013 г. съдът е взел 

решение за назначаване на особен представител на ответника и е разпоредил да 

се направи искане до Адвокатска колегия – Варна. Уведомително писмо от 

Адвокатска колегия – Варна е постъпило на 22.10.2013 г. Разпореждане по чл. 

131 от ГПК е постановено на 25.10.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен 
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на особения представител на тази дата и е получен на 28.10.2013 г. Писмен 

отговор е депозиран на 05.11.2013 г. С разпореждане от 14.11.2013 г. съдът е 

указал делото да се докладва след 28.11.2013 г. – датата, на която изтича срокът 

за писмен отговор. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 11.12.2013 

г., съдът е разпределил доказателствената тежест, взел е отношение по 

доказателствените искания и е насрочил производството в открито заседание за 

23.01.2014 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество и делото 

е обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 12.02.2014 г. 

Препис от съдебния акт е изпратен на страните със съобщения от 12.02.2014 г. -

причините за продължителността на производството имат обективен характер – 

нередовно призоваване на ответника и развилата се процедура по назначаване 

на особен представител в тази връзка; 

 - гр. д. № 476/2013 г. /съдия Камелия Василева, съдия Тонка Славова/ е 

образувано на 17.06.2013 г. по искова молба по чл. 127 и чл. 139 от СК, 

постъпила в съда на същата дата. С разпореждане от 18.06.2013 г. 

производството е оставено без движение. С определение от 02.07.2013 г. ищецът 

е освободен от заплащане на такси и на същата дата е постановил разпореждане 

по чл. 131 от ГПК. Съобщението до ответника е върнато на 15.07.2013 г. в 

цялост. В тази връзка на ищеца са давани указания за представяне на справка за 

постоянен и настоящ адрес. На 09.09.2013 г. е залепено уведомление. С 

определение от 04.10.2013 г. съдът е указал на ищеца да внесе депозит за 

назначаване на особен представител. С определение от 21.10.2013 г. съдът е 

освободил страната от внасяне на определения депозит и е разпоредил да се 

направи искане до Адвокатска колегия – Варна. Уведомително писмо от 

Адвокатска колегия – Варна е постъпило на 04.11.2013 г. Препис от исковата 

молба е изпратен на особения представител със съобщение от 05.11.2013 г., 

получено на 06.11.2013 г. Писмен отговор е депозиран на 03.12.2013 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 05.12.2013 г., съдът е насрочил 

делото в открито заседание за 21.01.2014 г. Делото е преразпределено на съдия 

Тонка Славова в резултат на Заповед № 6/10.01.2014 г. на административния 

ръководител на съда. В съдебно заседание от 21.01.2014 г. делото е обявено за 

решаване. Решение е постановено на 12.02.2014 г., на която дата са изпратени 

преписи на страните от съдебния акт;  

- гр. д. № 51/2013 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 18.01.2013 г. 

по искова молба по чл. 124, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 79 от ЗС, постъпила в съда 

на тази дата. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване 

видно от протокола, удостоверяващ избора на съдия. С разпореждане от 

24.01.2013 съдът е оставил производството без движение. Указаният са 

доведени до знанието на ищеца на 29.01.2013 г. със съобщение, изпратено на 

25.01.2013 г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 05.02.2013 г., с 

която е поискано удължаване на срока. С разпореждане от 09.09.2013 г. съдът е 

удължил срока за отстраняване на нередовностите в исковата молба. По 

направеното процесуално искане за удължаване на срока съдът се е произнесъл 



 20 

7 месеца след датата, на която е депозирана молбата. Съобщение за 

разпореждането на съда е изпратено на 10.09.2013 г. Нова молба за удължаване 

на срока е депозирана на 25.09.2013 г., по която съдът се е произнесъл на 

26.09.2013 г. С молба от 04.10.2013 г. пълномощникът на ищеца е поискал 

удължаване на срока, обоснована с обстоятелството, че скици и данъчни оценки 

не са готови. Съдът се е произнесъл с разпореждане, постановено 2 месеца по-

късно – на 04.12.2013 г. На 02.01.2014 г. е депозирана отново молба за 

удължаване на срока, от която става ясно, че на страната е отказано издаване на 

скици. С разпореждане от 03.01.2014 г. съдът е уважил искането за удължаване 

на срока. Следваща молба в този смисъл е постъпила на 03.02.2014 г., 

администрирана с акт на съда от 04.02.2014 г. На 21.05.2014 г. ищецът е поискал 

издаване на съдебно удостоверение, уважено с разпореждане от 22.05.2014 г. На 

06.06.2014 г. страната е поискала издаване на съдебно удостоверение, по силата 

на което да се снабди със скици за няколко имота, индивидуализирани с 

молбата. Положителна резолюция на съда е постановена на 09.06.2014 г. - по 

делото освен причините, стоящи извън поведението на съда, се констатират и 

такива, които представляват процесуално бездействие от страна на докладчика и 

които са довели до съществено удължаване на срока за разглеждане на делото; 

 - гр. д. № 79/2013 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 01.02.2013 г. 

по искова молба по чл. 108 от ЗС, постъпила в съда на тази дата. Делото е 

разпределено на докладчик на 01.02.2013 г. С разпореждане от 04.02.2013 г. 

съдът е оставил производството без движение като са дадени указания за 

внасяне на държавна такса. Указанията на съда са доведени до знанието на 

ищеца на 11.02.2013 г., който на 12.02.2013 г. е представил вносна бележка като 

доказателство за внасяне на определената държавна такса. Разпореждане по чл. 

131 от ГПК е постановено на 13.02.2013 г. С резолюция от 16.04.2013 г. съдът е 

насрочил делото в открито съдебно заседание за 13.05.2013 г. На тази дата не е 

даден ход на делото поради нередовна процедура по призоваване на ответника и 

същото е насрочено за 12.06.2013 г. В съдебно заседание от 12.06.2013 г. е даден 

ход по същество и делото е обявено за решаване. Към момента на извършване 

на проверката /11.06.2014 г./, една година след даване на ход по същество, 

липсва постановен краен съдебен акт. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Основни причини за неприключване на производства към 31.12.2013 г. 

са: оставяне на исковата молба без движение, понякога и по два пъти, най-

често за уточняване адрес на ответник като в повечето случаи съдът е издавал 

съдебно удостоверение; вписване на исковата молба; удължаване на срока за 

изпълнение указанията на съда на основание чл. 63 от ГПК, като по едно от 

делата се установи, че съдът многократно е удължавал срока предвид 

невъзможността за издаване на скици и данъчни оценки на имотите; връчване 

на съобщение по реда на чл. 47, ал. 1 от ГПК (залепване на уведомление) и 
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провеждане процедура по назначаване на особен представител; отлагане на 

съдебно заседание по доказателствата най-често за изготвяне на заключение 

или изготвяне на допълнително заключение по назначените съдебни 

експертизи; отлагане на с. з. поради нередовна процедура по призоваване на 

ответник (по едно дело). По едно дело се установи, че са проведени и дете фази 

на делбата като в производството по втора фаза делото е отлагано по 

обективни причини - както по поставената допълнителна задача на в. л., така и 

поради невъзможността към момента да бъдат заснети и дадени номера на 

новообразуваните имоти.    

По делата, на доклад на съдия Ивайло Иванов се установи, че освен 

обективните причини за продължилите по-дълго производства, други причини 

са несвоевременното произнасяне по постъпилите молби – по гр. д. № 51/2013 

г. съдът се е произнесъл 7 месеца след депозиране на молба от ищеца за 

удължаване на срока, а по друга молба – след 2 месеца. По гр. д. № 53/2012 г. 

разпореждането за насрочване на делото е постановено 5 месеца след изтичане 

срока за отговор на исковата молба. Към момента на проверката (11.06.2014 г.) 

се установи, че по гр. д. № 53/2012 г. няма постановено съдебно решение 

повече от 6 месеца, а по гр. д. № 79/2013 г. не е постановено решение близо 1 

година след обявяването му за решаване.  

Проверката установи, че първото разпореждане на съда по чл. 129, ал. 1 

ГПК е постановявано в деня на разпределяне на делото или в рамките на 1 до 6 

дни от образуване на делото. По гр. д. № 294/2013 г., образувано след 

разделяне на производството, съдът е спрял производството по делото за 

период от 1 месец и половина, след което го е възобновил и е постановил 

разпореждане по чл. 131 ГПК. Определението по чл. 140 ГПК е постановявано 

с изтичане на срока за отговор на исковата молба или до 4 - 10 дни след това. 

Първото с. з. е насрочвано 1 месец - 1 месец и 15 дни, считано от 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК, предвид назначените от съда 

експертизи. При отлагане на делата с. з. е насрочвано най-често след 1 месец. 

Някои от производствата са разгледани в едно съдебно заседание – гр. д. № 

247/2013 г., гр. д. № 476/2013 г. и гр. д. № 79/2013 г.  

 

 

 3. Образувани дела преди 01.01.2013 г. и неприключили към 

31.12.2013 г.  

 

Проверката на случайно избрани дела установи: 

- гр. д. № 103/2008 г., обр. на 02.04.2008 г., на доклад на съдия Станчо 

Савов, след това съдия Тонка Славова, иск по чл. 109, ал. 1 ЗС. Делото е 

образувано след разделяне на производството. В с. з. проведено на 26.05.2008 

г. съдът е спрял производството по делото (съдия Ст. Савов), на осн. чл. 182, 

ал. 1, б. „г” ГПК – до приключване на гр. д. № 293/2005 г. по описа на ПРС. 

Делото е преразпределено на съдия Тонка Славова чрез програмата за 
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случайно разпределение. По делото е приложена разпечатка от електронната 

деловодна система на съда. Извършвани са периодични справки за движението 

на обуславящото дело, което към момента е насрочено за разглеждане в о. с. з. 

пред ОС – Варна; 

- гр. д. № 656/2012 г., обр. на 03.08.2012 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, иск по чл. 415 ГПК. С разпореждане от 22.08.2012 г. (съдия Камелия 

Василева) е постановено да се изпрати на ответника препис от ИМ за отговор. 

Съобщението е връчено на 27.08.2012 г., на 28.09.2012 г. е постъпил отговор на 

ИМ. След тази дата няма извършени процесуални действия от съда; 

- гр. д. № 875/2012 г., обр. на 26.09.2012 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, облигационен иск. В с. з. проведено на 24.04.2013 г. съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 637, ал. 1 ТЗ. С разпореждане от 

17.01.2014 г. съдът е постановил да се изиска информация от ищеца дали 

вземането му е прието. Съобщението е връчено на 27.01.2014 г. на съпруга на 

управителя – едноличен търговец. Съдът не е изискал информация от синдика 

на дружеството в производство по несъстоятелност. След тази дата не са 

извършвани никакви процесуални действия от съда;  

 - гр. д. № 1145/2012 г., обр. на 07.12.2012 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, иск за изплащане на трудово възнаграждение ведно с мораторна 

лихва. С разпореждане от 11.12.2012 г. ИМ е оставена без движение. На 

14.12.2012 г. постъпила молба от ищеца. С разпореждане от 17.12.2012 г. съдът 

е оставил ИМ отново без движение като е указал ищеца да отстрани 

несъответствието между отделните посочени трудови възнаграждения и 

посочения техен сбор. На 09.01.2013 г. е постъпила молба с изпълнени 

указания. Няма произнасяне на съда по постъпилата молба, не са извършвани 

никакви процесуални действия повече, а производството е бързо, на осн. чл. 

310, ал. 1, т. 1, предл. 1 ГПК; 

- гр. д. № 534/2007 г., обр. на 02.11.2007 г., на доклад на съдия Деница 

Колева, след това съдия Тонка Славова, делба. На 03.06.2009 г. е постановено 

решение по първа фаза на делбата, след което производството е продължило по 

втора фаза. В с. з. 06.10.2010 г. съдът е спрял производството по делото на осн. 

чл. 182, ал. 1, б. „а” ГПК – по съгласие на страните като е посочил, че ако в 6-

месечен срок от влизане в сила на определението за спиране на производството 

не постъпи молба за възобновяване, същото ще бъде внесено в „Архив”. На 

10.01.2014 г. делото е преразпределено на съдия Тонка Славова чрез 

програмата за случайно разпределение; 

 - гр. д. № 635/2009 г., обр. на 04.11.2009 г., на доклад на съдия Деница 

Колева, след това съдия Тонка Славова, делба. В с. з. на 17.11.2010 г. (съдия 

Тонка Славова) съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, 

т. 4 ГПК – до приключване на гр. д. № 848/2010 г. по описа на ПРС. С 

определение от 21.01.2014 г. производството по делото е възобновено, дадени 

са указания на ищеца, издадени са СУ. С разпореждане от 03.06.2014 г. съдът е 

удължил срока за изпълнение на указанията с 10 дни;  
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- гр. д. № 731/2011 г. /съдия Тонка Славова, съдия Ивелина Владова, 

Мария Коюва, съдия Камелия Василева, съдия Тонка Славова/ е образувано на 

06.06.2011 г. по искова молба по чл. 33 от ЗС, постъпила в съда на тази дата. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 17.08.2011 г. от съдия Ивелина 

Владова, делото е насрочено в открито съдебно заседание за 26.10.2011 г. 

Следващо съдебно заседание е насрочено и проведено на 07.03.2012 г. В 

следващо открито съдебно заседание, проведено на 30.05.2012 г., съдът е спрял 

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

приключване на гр. д. № 951/2011 г. на Районен съд – Провадия с влязъл в сила 

съдебен акт. На основание Заповед № 7/10.01.2014 г. делото е преразпределено 

на случаен принцип на съдия Тонка Славова. Към делото е приложена 

разпечатка от електронната деловодна система на съда, отразяваща движението 

на преюдициалното гр. д. № 951/2011 г., върху която са правени отбелязвания за 

извършени справки относно неговия статус, последната от които на 15.01.2014 

г. На 03.06.2014 г. е постъпила молба от пълномощник за възобновяване на 

производството по делото, като е посочено, че обуславящото производство е 

приключило с влязъл в сила съдебен акт на 08.04.2014 г., на която дата е 

постановено определение на ВКС по гр. д. № 1242/2014 г., с което не е 

допуснато касационно обжалване. С определение от 03.06.2014 г. съдът е 

възобновил производството по делото и го е оставил без движение за внасяне на 

държавна такса; 

 - гр. д. № 168/2008 г. /съдия Деница Колева, съдия Тонка Славова/ е 

образувано на 26.06.2008 г. по искова молба за делба срещу четирима 

ответници, постъпила в съда на тази дата. С определение от 11.08.2008 г. на 

съдия Деница Колева производството е оставено без движение. Извършвани са 

процесуални действия, свързани с установяване на адресите на ответниците. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 13.04.2009 г., съдът е насрочил 

делото в открито съдебно заседание за 30.06.2009 г. На тази дата не е даден ход 

и делото е отложено за 29.09.2009 г.  като е определена резервна дата за 

10.11.2009 г., след като е констатирано, че в неофициалния раздел на „Държавен 

вестник” не са публикувани призовки за ответниците. В тази връзка са дадени 

указания на ищеца да внесе такса за публикуване на призовка в „Държавен 

вестник”. Срокът за изпълнение на указанията е удължен, предвид изявления на 

пълномощника на ищеца, че няма контакт с клиентите си, поради което не може 

да бъде внесена определената такса. По тази причина в съдебно заседание от 

29.09.2009 г. делото е отложено без определяне на нова дата. С разпореждане от 

12.04.2010 г. съдът е насрочил делото в открито заседание за 22.06.2010 г., 

отложено от съдия Тонка Славова за 08.09.2010 г. В съдебно заседание от 

08.09.2010 г. е даден ход по същество. Решение по първа фаза на делбата е 

постановено на 13.12.2010 г. С определение от 09.03.2011 г. съдът е насрочил 

производството в открито заседание по втора фаза на делбата за 06.04.2011 г. С 

определение от 04.04.2011 г. съдът е отсрочил делото с ново призоваване за 

представяне на доказателства за внесена такса за експертизата. С определение 
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от 07.07.2011 г. съдът е разпоредил внасяне на делото в архив на основание чл. 

69, ал. 2 от ПАРОАВАС /отм./; 

 - гр. д. № 834/2011 г. /съдия Тонка Славова, съдия Камелия Василева, 

съдия Тонка Славова/ е образувано на 29.06.2011 г. по искова молба за делба 

срещу осем ответници, постъпила в съда на 28.06.2011 г. С разпореждане по чл. 

131 от ГПК, постановено на 28.07.2011 г. след отстраняване на нередовности, 

съдът е разпоредил изпращане на преписи от исковата молба за ответниците. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 13.01.2012 г., съдът е насрочил 

делото в открито заседание за 25.04.2012 г. Последните два акта на съда са 

постановявани от командировани съдии – Цолов и Владова. В съдебно 

заседание от 27.06.2012 г. съдия Камелия Василева е дала ход по същество. 

Решение по първа фаза на делбата е постановено на 30.07.2012 г. Решението е 

обжалвано и пред Окръжен съд – Варна е образувано в. гр. д. № 544/2013 г., по 

което е постановено решение от 03.10.2013 г. Делото е върнато от Окръжен съд 

– Варна с писмо, изх. № 11439/27.12.2013 г., и е преразпределено на случаен 

принцип на съдия Тонка Славова съгласно Заповед № 7/10.01.2014 г. на 

административния ръководител. С определение от 14.03.2014 г. съдът е 

допуснал съдебно-техническа експертиза и е насрочил делото в открито 

заседание по втора фаза за 29.04.2014 г., отложено за 27.05.2014 г. във връзка с 

допълнителни задачи, отложено за 15.07.2014 г. Причините за 

продължителността на производството – имат обективен характер – предмет, 

множество ответници и събиране на доказателства.  

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката констатира, че част от делата са с предмет делба като две 

дела са внесени в архив – едното поради невнесен депозит за изготвяне на 

експертиза, а второто е спряно по съгласие на страните, които не са подали 

молба за възобновяване на производството. Част от производствата са 

възобновени и насрочени за разглеждане през 2014 г. Спрените производства 

на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК се следят като периодично се прилагат 

разпечатки от електронната деловодна система за движението на 

преюдициалните производства.  

По гр. д. № 656/2012 г. и гр. д. № 1145/2012 г. (бързо производство) не са 

извършвани процесуални действия повече от 1 година, а производството по гр. 

д. № 875/2012 г. е спряно на осн. чл. 637, ал. 1 ТЗ. и 6 месеца не е извършвано 

процесуално действие – не е изискано сведение от синдика - и трите дела са на 

доклад на съдия Ивайло Иванов.  

От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че 30 дела, 

образуваните преди 01.01.2013 г., на доклад на съдия Ивайло Иванов, са 

обявени за решаване и са без постановен съдебен акт към 31.12.2013 г.  
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 4. Дела, образувани по реда на чл. 310 ГПК – бързо производство. 

 

           Проверката на случайно избрани дела установи:                  

           - гр. д. № 433/2013 г., обр. на 28.05.2013 г., на доклад на съдия Тонка 

Славова, иск по чл. 150 СК. ИМ е постъпила на 27.05.2013 г., на 28.05.2013 г. е 

извършено разпределението. С определение от 30.05.2013 г. е постановено да 

се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 

17.06.2013 г., на 28.06.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. На 03.07.2013 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. 

Първото с. з. е проведено на 06.08.2013 г. – даден е ход по същество на делото, 

съдът е постановил, че ще се произнесе с решение в законоустановения 

едномесечен срок. Решението е постановено на 15.08.2013 г.; 

- гр. д. № 437/2013 г., обр. на 29.05.2013 г., на доклад на съдия Тонка 

Славова, иск по чл. 344, ал. 1 КТ. ИМ е постъпила на 29.05.2013 г., на с. д. е 

извършено разпределението. На 30.05.2013 г. е постановено да се изпрати на 

ответника препис от ИМ за отговор. Съобщението е връчено на 03.06.2013 г., 

на 03.07.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. На 04.07.2013 г. е постановено 

определението по чл. 312 ГПК, изготвен е проект за доклад, връчен на 

страните. Първото с. з. е проведено на 06.08.2013 г. – отложено по 

доказателствата. Проведени са с. з. на: 03.09.2013 г. – отложено по 

доказателствата; 08.10.2013 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е 

постановил, че ще се произнесе с решение на 22.10.2013 г. Решението е 

постановено на 25.10.2013 г. като е посочено, че подлежи на обжалване в 

двуседмичен срок, считано от дата на уведомяването;   

- гр. д. № 543/2013 г., обр. на 11.07.2013 г., на доклад на съдия Камелия 

Василева, иск по чл. 143 СК и чл. 149 СК. На 10.07.2013 г. е подадена исковата 

молба и на 11.07.2013 г. е извършено разпределението. На 11.07.2013 г. е 

разпоредено да се изпрати на ответника препис от ИМ за отговор. 

Съобщението е връчено на 30.07.2013 г., не е постъпил отговор на ИМ. На 

19.09.2013 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад 

по делото, връчен на страните, делото е насрочено за 09.10.2013 г. На 

26.09.2013 г. е постъпила молба от проц. представител на ищеца за 

пренасрочване на делото поради ангажираност по друго дело в РС – Бургас. С 

разпореждане от 27.09.2013 г. съдът е отсрочил делото за 06.11.2013 г. Първото 

с. з. е проведено на 06.11.2013 г., даден е ход по същество на делото, съдът е 

посочил, че ще се произнесе с решение на 20.11.2013 г. Решението е 

постановено на 14.11.2013 г.; 

- гр. д. № 143/2013 г., обр. на 25.02.2013 г., на доклад на съдия Тонка 

Славова, иск по чл. 344, ал. 1, т. 1, чл. 344, ал. 2, т. 2 и чл. 344, ал. 2, т. 3 от КТ. 

ИМ е постъпила на 25.02.2013 г., на с. д. е извършено разпределението. На 

26.02.2013 г. е разпоредено да се изпрати на ответника препис от ИМ за 

отговор. Съобщението е връчено на 06.03.2013 г., на 08.04.2013 г. е постъпил 
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отговор на ИМ. На 10.04.2013 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, 

изготвен е проект за доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е 

проведено на 07.05.2013 г. – отложено по доказателствата. В с. з. на 21.05.2013 

г. е даден ход по същество на делото, съдът е посочил, че ще се произнесе с 

решение на 04.06.2013 г. решението е постановено на 04.06.2013 г.;  

- гр. д. № 134/2013 г. /съдия Тонка Славова/ е образувано на 20.02.2013 г. 

по искова молба по чл. 150 от СК, постъпила на тази дата в съда, след като е 

изпратена по подсъдност от Районен съд – Варна. Делото е разпределено на 

докладчик в деня на неговото образуване. С определение от 25.02.2013 г. съдът 

е указал да се изпрати на ищеца препис от писмения отговор на ответника, с 

който е предявен насрещен иск. Преписът е изпратен на 25.02.2013 г. и е 

получен на 28.02.2013 г. Писмен отговор на насрещния иск е депозиран на 

21.03.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 25.03.2013 г., 

съдът е направил проект за доклад на делото, взел е отношение по 

доказателствените искания и е насрочил делото в открито заседание за 

09.04.2013 г. Делото е отложено за 23.04.2013 г. с оглед служебна ангажираност 

на пълномощник. В съдебно заседание от 23.04.2013 г. съдът е дал ход по 

същество и е посочил, че ще се произнесе с решение в законоустановения 

едномесечен срок. Решение по делото е постановено на 09.05.2013 г., с което 

съдът се е произнесъл по същество и по отношение на предявения насрещен 

иск; 

- гр. д. № 364/2012 г. /съдия Камелия Василева/ е образувано на 

10.05.2012 г. по искова молба по чл. 344, ал. 1, т. 1 и 3 от КТ, чл. 225 от КТ, чл. 

128, т. 2 от КТ, постъпила в съда на 09.05.2012 г. Делото е разпределено на 

докладчик в деня на неговото образуване. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 14.05.2012 г. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 

18.05.2012 г. със съобщение, изпратено на 14.05.2012 г. С определение, 

постановено на 25.06.2012 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 

11.07.2012 г. В съдебно заседание от тази дата е одобрена постигната между 

страните спогодба и е прекратил производството по делото по отношение на 

част от исковете. По отношение на останалата част от исковете е даден ход по 

същество и делото е обявено за решаване, като съдът е посочил, че ще се 

произнесе в законоустановения двуседмичен срок. Решение по делото е 

постановено на 31.07.2012 г., преписи от което са изпратени на страните на 

същата дата.; 

 - гр. д. № 187/2013 г. /съдия Тонка Славова/ е образувано на 12.03.2013 

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

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Разпореждане по чл. 

131 от ГПК е постановено на 13.03.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен 

на ответника със съобщение от 13.03.2013 г. и е получен на 20.03.2013 г. Срокът 

за писмен отговор е изтекъл на 20.04.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 24.04.2013 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 

14.05.2013 г. На тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се 
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произнесе с решение в законоустановения едномесечен срок. Решение е 

постановено на 05.06.2013 г., преписи от което са изпратени със съобщения от 

06.06.2013 г.; 

 - гр. д. № 377/2013 г. /съдия Камелия Василева/ е образувано на 

15.05.2013 г. по искова молба по чл. 150 от СК, постъпила в съда на тази дата. 

Разпределението на делото е извършено в деня на неговото образуване. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 16.05.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника на тази дата и е получен на 20.05.2013 г. 

Писмен отговор е депозиран на 17.06.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 18.06.2013 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 

17.07.2013 г. В съдебно заседание от тази дата делото е отложено за 12.08.2013 

г. На последната дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 26.08.2013 г. Решение по делото е постановено на 

19.09.2013 г., преписи от което са връчвани на страните със съобщения, 

изпратени на тази дата. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

  

 В деня на образуване на делото или на следващия ден съдът е извършвал 

проверка за редовността и допустимостта на иска и е постановявал 

разпореждане по чл. 131 ГПК. Определението по чл. 312, ал. 1 във вр. с чл. 140 

ГПК е постановявано между 1 до 5 дни след представяне на отговора на 

ответника или на изтичане на срока за това. Само по едно от проверените дела 

съдът е постановил определението по чл. 312, ал. 1 във вр. с чл. 140 ГПК 19 

дни след изтичане срока за отговор на исковата молба, който период съвпада с 

ползвания платен годишен отпуск на докладчика. Първото съдебно заседание е 

насрочвано както в срока, визиран в чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК, така и след 1 

месец. При отлагане на с. з. делата са насрочвани след 15 дни – 1 месец. По 

част от проверените дела се установи, че съдът не е посочвал деня, в който ще 

обяви решението си, а е обявявал, че „ще се произнесе с решение в 

законоустановения месечен срок”, по 1 дело е постановено, че съдът ще се 

произнесе с решение в законовоопределения двуседмичен срок. По 4 от 

проверените дела съдът е посочвал дата, на която ще обяви решението си, 

каквото е изискването на чл. 315, ал. 2 ГПК. По три от проверените дела съдът 

не е спазил разпоредбата на чл. 316 ГПК – решението е обявено в срок от 20, 

22 дни и съответно 1 месец след обявяването им за решаване.  

  

 

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

ГПК. 

 От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по чл. 

235, ал. 5, изр. първо от ГПК по делата, образувани през 2012 г. и 2013 г. се 

констатира следното: 
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 През 2012 г. не е спазен срокът регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо 

ГПК, както следва: 

 - по 12 дела решението е обявено в срок до 2 месеца след обявяването им 

за решаване – 8 дела на доклад на съдия Камелия Василева и 4 дела на доклад 

на съдия Ивайло Иванов; 

 - по 3 дела решението е обявено в срок до 3 месеца след обявяването им 

за решаване – на доклад на съдия Ивайло Иванов; 

 - по 2 дела решението е обявено в срок до 4  месеца след обявяването им 

за решаване – на доклад на съдия Ивайло Иванов; 

 - по 4 дела решението е обявено до 5 месеца след обявяването им за 

решаване - на доклад на съдия Ивайло Иванов; 

 - по 8 дела решението е обявено до 6 месеца и 15 дни след обявяването 

им за решаване – на доклад на съдия Ивайло Иванов; 

 - по 4 дела решението е обявено след 7 месеца, 7 месеца и 10 дни след 

обявяването им за решаване – на доклад на съдия Ивайло Иванов; 

 - по 4 дела решението е обявено в срок до 8 месеца след обявяването им 

за решаване – на доклад на съдия Ивайло Иванов; 

 - по 1 дело решението е обявено 10 месеца и 27 дни след обявяването му 

за решаване и по 1 дело решението е обявено 11 месеца и 11 дни след 

обявяването му за решаване – на доклад на съдия Ивайло Иванов. 

 

 През 2013 г. не е спазен срокът регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо 

ГПК, както следва:  

 - по 2 дела решението е обявено в срок до 2 месеца след обявяването им 

за решаване – на доклад на съдия Тонка Славова; 

 - по 1 дело решението е обявено в срок до 3 месеца след обявяването му 

за решаване – на доклад на съдия Ивайло Иванов; 

 - по 1 дело решението е обявено 5 месеца след обявяването му за 

решаване – на доклад на съдия Ивайло Иванов.  

 

 От изготвената за нуждите на проверката допълнителна справка за 

обявените за решаване дела на доклад на съдия Ивайло Иванов се установи, че 

към 13.06.2014 г. не са постановени съдебни актове, както следва:  

 - по 7 дела не обявено решението в срок от 2 година; 

 - по 1 делото - 1 година и 11 месеца; 

 - по 3 дела - 1 година и 7 месеца; 

 - по 1 делото - 1 година и 6 месеца и 15 дни; 

 - по 1 дело - 1 година и 5 месеца; 

 - по 1 дело - 1 година, 3 месеца и 26 дни; 

 - по 1 дело - 1 година и 2 месеца; 

 - по 1 дело - 1 година, 1 месец и 22 дни;  

         - по 5 дела - 1 година и близо 1 месец; 
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         - по 3 дела - 11 месеца; 1 дело – 10 месеца; 1 дело – 8 месеца и 21 дни; по 

3 дела – 7 месеца и 28 дни; 1 дело – 7 месеца; по 2 дела – 6 месеца и 10 дни. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

 Проверката установи, че през 2012 г. и 2013 г. значително забавяне в 

обявяването на решение по делата е допуснал съдия Ивайло Иванов като по не 

малък брой дела забавата е значителна. Следва да се посочи, че по 32 дела 

съдия Иванов не е постановил съдебен акт като по 7 дела забавата е значителна 

– 2 години. 

 За проверявания период съдия Камелия Василева е обявила решенията на 

8 дела в двумесечен срок, а по 11 дела на неин доклад забавата е незначителна 

– 2 до 5 дни след 1-месечния срок. Съдия Тонка Славова е обявила решенията 

на 2 дела в 2-месечен срок. 

  
6. Дела с отменен ход по същество  
 
От изисканата справка и извършената проверка по срочните книги се 

установи, че през 2012 г. съдът е отменил дадения ход по същество по 4 дела, а 

през 2013 г. – по 3 дела, проверката на които установи: 

- гр. д. № 256/2012 г., обр. на 29.03.2012 г., на доклад на съдия Камелия 

Василева, молба по ЗЗДН. В с. з. на 04.06.2012 г. е даден ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне на решението съдът е констатирал, че молбата 

е подадена след срока по чл. 10, ал. 1 ЗЗДН, както и че липсват доказателства 

за системност на твърдения тормоз, поради което с определение от 03.07.2012 

г. съдът е отменил дадения ход по същество на делото и е прекратил 

производството по делото поради недопустимост на молбата; 

- гр. д. № 770/2012 г., обр. на 21.08.2012 г., на доклад на съдия Камелия 

Василева, иск по чл. 30 ЗН. В с. з. на 11.03.2013 г. съдът е дал ход по същество 

на делото. В срока за произнасяне на решението съдът е установил, че делото 

не е изяснено от фактическа страна – в. л. не е изпълнило в цялост поставената 

му задача, а ответницата е представила нотариален акт, в който участници са 

двете страни по делото в качеството им на продавачи. С определение от 

10.04.2013 г. съдът е отменил дадения ход по същество на делото и го е 

насрочил за разглеждане в о. с. з. на 13.05.2013 г.; 

- гр. д. № 430/2012 г., обр. на 21.08.2012 г., на доклад на съдия Камелия 

Василева. В с. з. на 22.05.2013 г. съдът е дал ход по същество на 

производството. В срока за произнасяне на решението съдът е констатирал, че 

делото не е изяснено от фактическа страна - от страна на ответника е 

извършено оспорване на автентичността и съдържанието на документи, което 

задължава съда да открие производство по оспорването им по реда на чл. 193 

ГПК. С определение от 26.06.2013 г. съдът е отменил протоколно определение, 
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с което е даден ход по същество на делото, открил е производство по чл. 193, 

ал. 2 ГПК и е насрочил делото за 25.09.2013 г.; 

- гр. д. № 901/2012 г., обр. на 01.10.2012 г., на доклад на съдия Камелия 

Василева, делба. В с. з. на 27.02.2013 г. е даден ход по същество но делото. На 

05.03.2013 г. е постъпила молба от страните, в която са заявили, че са 

постигнали извънсъдебно споразумение и желаят производството да бъде 

прекратено. С определение от 07.03.2013 г. съдът е констатирал, че страните са 

постигнали извънсъдебно споразумение, поради което е отменил дадения ход 

по същество и е прекратил производството по делото; 

- гр. д. № 307/2013 г. /съдия Камелия Василева, съдия Тонка Славова/ е 

образувано на 18.04.2013 г. по искова молба, постъпила в съда на 17.04.2013 г. В 

съдебно заседание от 21.01.2014 г. е даден ход по същество и делото е обявено 

за решаване. С молба от 06.02.2014 г. на низходящ от първа степен на ищеца, 

постъпила в срока за решаване на делото, е посочено, че същият е починал след 

даване на ход по същество и че желае да бъде конституиран като страна в това 

качество. С определение от 07.02.2014 г. съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество, конституирал е нова страна в 

процеса и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 25.02.2014 г. На 

тази дата е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

23.05.2014 г. Преписи от съдебния акт са изпратени на 26.05.2014 г.  

 - гр. д. № 340/2013 г. /съдия Камелия Василева/ е образувано на 

30.04.2013 г. по искане по чл. 28 от Закона за закрила на детето, постъпило в 

съда на 29.04.2013 г. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото 

образуване. На 17.07.2013 г. съдът е дал ход по същество. С определение, 

постановено на 13.08.2013 г. в срока за решаване на делото, съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество и е прекратил 

производството. За да постанови съдебен акт в този смисъл, съдът е обсъдил, че 

към датата на обявяване на делото за решаване детето, чието настаняване се 

иска, е навършило пълнолетие, което прави подаденото искане недопустимо; 

 - гр. д. № 721/2013 г. /съдия Камелия Василева/ е образувано на 

04.09.2013 г. е образувано на 30.04.2013 г. по искане по чл. 28 от Закона за 

закрила на детето, постъпило в съда на същата дата. В съдебно заседание от 

09.10.2013 г. е даден ход по същество. С определение от 17.10.2013 г. съдът е 

отменил протоколното си определение за даване на ход по същество и е 

прекратил производството, след като е констатирал, че към датата на даване на 

ход на устните състезания детето е навършило пълнолетие. 

 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

Броят на  делата  с отменен ход по същество е  незначителен. Обективна 

причина за отмяна хода по същество се установи по 3 дела: в срока за 

произнасяне на решението е постъпила молба от страните за прекратяване на 
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производството поради постигнато извънсъдебно споразумение; починал ищец 

след обявяване делото за решаване; настъпило пълнолетие на дете, чието 

настаняване се иска след обявяване на делото за решаване. По две от делата се 

установи, че съдът е отменил дадения ход по същество поради неизясняване на 

делото от фактическа страна, по 1 дело съдът е прекратил производството 

поради недопустимост на молбата подадена по ЗЗДТ и по 1 дело – поради 

настъпило пълнолетие на детето, чието настаняване се иска към датата на 

дадения ход на устните състезания.  
  
   
 7. Спрени производства 
 
          От изготвената за нуждите на проверката справка се констатира, че през 

2012 г. производството е било спряно по 8 дела, а през 2013 г. – по 4 дела.  

Проверката на случайно избрани дела установи:  

- гр. д. № 373/2012 г., обр. на 14.05.2012 г., на доклад на съдия Камелия 

Василева, след това съдия Тонка Славова, делба. С определение от 15.11.2012 

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

приключване на гр. д. № 796/2012 г. по описа на РС – Провадия. 

Преюдициалното производство е било на доклад на съдия Тонка Славова. По 

спряното производство няма данни да са извършвани справки за движението 

на преюдициалното производство. Със Заповед № 7/10.01.2014 г. на 

председателя на съда гр. д. № 373/2012 г. е преразпределено на съдия Тонка 

Славова – видно от приложения протокол за случайно разпределение. С 

разпореждане от 12.02.2014 г. съдът е възобновил производството по делото и 

е оставил без движение производството за вписване на ИМ. Независимо, че 

няма справка за движението на преюдициалното производство, спряното дело 

е възобновено в срок; 

- гр. д. № 926/2013 г., обр. на 11.11.2013 г., на доклад на съдия Тонка 

Славова, иск по чл. 108 ЗС. С определение от 14.12.2013 г. съдът е спрял 

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

гр. д. № 937/2013 г. по описа на ПРС. На предната корица на делото е 

прикрепен лист, на който е изписано: „спира делото до влизане в сила на гр. д. 

№ 937/2013 г.” – няма данни да са извършвани справки по движението на 

преюдициалното дело, не става ясно на какъв етап е същото; 

- гр. д. № 320/2013 г., обр. на 23.04.2013 г., на доклад на съдия Камелия 

Василева, след това съдия Тонка Славова, иск по чл. 422 ГПК. В с. з. проведено 

на 13.11.2013 г. (съдия Камелия Василева) съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК. С разпореждане от 01.04.2013 г. съдът е 

възобновил производството по делото и го е насрочил;  

 - гр. д. № 93/2013 г., обр. на 07.02.2013 г., на доклад на съдия Камелия 

Василева, след това съдия Ивайло Иванов, иск по чл. 422 ГПК. С определение 

от 02.04.2013 г. съдът (Камелия Василева) е спрял производството по делото на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК, вр. с чл. 637, ал. 1 ГПК – по отношение на 
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длъжника е открито производство по несъстоятелност по силата на решение от 

08.03.2013 г., постановено по търг. д. № 1608/2012 г. по описа на ОС – Варна. 

На 10.01.2014 г. делото е преразпределено на съдия Ивайло Иванов чрез 

програмата за случайно разпределение. С разпореждане от 12.02.2014 г. съдът 

е постановил да се изпрати запитване до синдика на ответното дружество дали 

вземането на ищеца по настоящото производство е включено в списъка на 

приетите вземания с указания в 1-седмичен срок от получаване на писмото да 

депозира отговор по делото. На 13.03.2014 г. е разпоредено да се изпрати 

напомнително писмо. На 21.03.2014 г. е постъпило писмо от синдика. С 

разпореждане от 24.03.2014 г. е постановено да се изпрати на ищеца препис от 

отговора на синдика за становище в 7 дневен срок. Съобщението е връчено на 

27.03.2014 г., не е представено становище - няма произнасяне на съда; 

 - гр. д. № 994/2012 г., обр. на 24.10.2012 г., на доклад на съдия Камелия 

Василева, след това съдия Ивайло Иванов, делба. С определение от 29.01.2013 

г. съдът (съдия Камелия Василева) е спрял производството по делото на осн. 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на гр. д. № 1107/2012 г. по описа на 

РС – Провадия. На 10.01.2014 г. делото е преразпределено – видно от 

протокола за случайно разпределение. На 27.02.2014 г. е постъпила молба за 

възобновяване на производството. С разпореждане от 28.02.2014 г. съдът 

(съдия Ивайло Иванов) е възобновил производството и го е насрочил за 

07.04.2014 г.;  

- гр. д. № 846/2012 г. /съдия Камелия Василева/ е образувано на 

12.09.2012 г. по искова молба по чл. 124 от ГПК, постъпила в съда на тази дата. 

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

определение, постановено в закрито заседание от 21.06.2013 г., съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК и е 

разпоредил да се извърши служебна справка в НБД относно правоприемниците 

на починалия ищец. Такава справка е представена на 24.06.2013 г. С 

определение от 25.06.2013 г. съдът е конституирал нови страни на мястото на 

ищеца и е възобновил производството; 

 - гр. д. № 624/2012 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 18.07.2012 

г. по искова молба по чл. 34 от ЗС, постъпила в съда на 17.07.2012 г. Делото е 

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

молба е връчен на ответника на 06.08.2012 г. и срокът за депозиране на писмен 

отговор е изтекъл на 06.09.2012 г. Резолюцията, с която производството е 

насрочено в открито съдебно заседание, е постановена на 03.06.2013 г. /след 8 

месеца и 28 дни от изтичане на срока за депозиране на отговор/. В съдебно 

заседание от 15.07.2013 г. съдът е спрял производството по делото по съгласие 

на страните, на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С протоколното 

определение съдът е указал на страните последиците от неподаване в срок на 

молба за възобновяване на производството по делото. С определение от 

28.01.2014 г. съдът е прекратил производството по делото на основание чл. 231, 

ал. 1 от ГПК; 
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 - гр. д. № 448/2012 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 11.06.2012 

г. по искова молба, постъпила в съда на тази дата. Препис от исковата молба е 

връчен на ответника на 01.08.2012 г. със съобщение, изпратено на 24.07.2012 г. 

Писмен отговор е постъпил на 29.08.2012 г., срокът за представянето на какъвто 

е бил до 01.09.2012 г. С кратко разпореждане от 23.04.2013 г., положено върху 

отговора на исковата молба, съдът е насрочил делото в открито заседание за 

17.05.2013 г. /съдебният акт е постановен 7 месеца и 22 дни след изтичане на 

срока за представяне на писмен отговор/. С определение, постановено в съдебно 

заседание от 27.05.2013 г., съдът е спрял производството по съгласие на 

страните и е указал на страните последиците по чл. 231 от ГПК. На 22.11.2013 г. 

е постъпила молба за възобновяване на производството по делото. С 

разпореждане от 25.11.2013 г. съдът е възобновил производството по делото и 

го е насрочил в открито заседание за 27.01.2014 г.;  

 - гр. д. № 85/2012 г. /съдия Димитър Михайлов, съдия Камелия 

Василева, съдия Тонка Славова/ е образувано на 20.01.2012 г. по искова молба 

по чл. 33 от ЗС, постъпила в съда на тази дата. С определение от 24.04.2012 г., 

постановено от съдия Камелия Василева, съдът е спрял производството по 

делото по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на гр. д. № 835/2011 г. на 

Районен съд – Провадия. Със Заповед № 7/10.01.2014 г. на административния 

ръководител делото е преразпределено чрез софтуера за случайно 

разпределение на съдия Тонка Славова. С молба от 10.04.2014 г. от 

пълномощника на ищеца е поискал възобновяване на производството по делото, 

след като е посочил, че обуславящото производство е приключило с влязъл в 

сила акт на 20.02.2014 г. С определение от 22.05.2014 г. съдът е възобновил 

производството по делото и е разпоредил да се изпрати препис от исковата 

молба на ответника. Няма данни за извършвани справки за статуса на 

преюдициалното производство, което е било на доклад на същите съдии.  

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката установи, че не по всички спрени на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 4 от ГПК дела има данни за движението на преюдициалното производство, 

образувано в същия съд. Някои от делата са възобновени по инициатива на 

съда, а 2 дела са възобновени след депозиране на молба от страната в този 

смисъл. По гр. д. № 85/2013 г. се констатира, че съдът е възобновил 

производството 3 месеца след влизане в сила на съдебния акт по 

преюдициалното производство след депозиране на молба от страната в този 

смисъл. Спрените на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – по съгласие на страните се 

следят и в случаите, в които не постъпят молби за възобновяване на 

производството в 6-месечния срок се прекратяват своевременно от съда. 

Спрените на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК производства са възобновени в срок 
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като по едно от делата съдът е разпоредил да се извърши служебна справка за 

наследниците на починалия ищец и е възобновил производството след 4 дни. 

Констатирано бе, че по три дела на доклад на съдия Ивайло Иванов е 

допусната забава по движението, както следва: по гр. д. № 93/2013 г. няма 

произнасяне от страна на съда повече от 2 месеца; гр. д. № 624/2012 г. е 

насрочено за разглеждане в о. с. з. с разпореждане, постановено близо 9 месеца 

след изтичане срока за отговор на исковата молба; гр. д. № 448/2012 г. е 

насрочено за разглеждане в о. с. з. с разпореждане, постановено 7 месеца след 

изтичане срока за отговор на исковата молба. 

 

 

8. Дела, образувани по чл. 390 ГПК 

  

От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че през 

2012 г. съдът се е произнесъл по 8 молби, постъпили по чл. 390 ГПК,  а през 

2013 г. – по 5 молби. Проверката на случайно избрани делата установи:   

 - ч. гр. д. № 154/2012 г., обр. на 06.03.2012 г., на доклад на съдия 

Камелия Василева по молба, постъпила на 06.03.2012 г. С определение от 

06.03.2012 г. съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на запор върху 

банковите сметки. Съдът е определил срок до 06.04.2012 г. включително за 

предявяване на бъдещия иск като е указал, че молителя следва да представи 

доказателства за това в посочения срок, както и последиците по чл. 390, ал. 3 

ГПК. На 12.03.2012 г. е получена обезпечителна заповед от адв. Б. На 

09.04.2012 г. е представена молба с приложена ИМ – без печат, както и 

разписка от Български пощи от 04.04.2012 г. С разпореждане от 09.04.2012 г. 

съдът е постановил, че молителят не е представил доказателство – 

представената разписка не представлява надлежно обстоятелство в този 

смисъл. С молба от 26.04.2012 г. е представена обратна разписка, адресира до 

СРС. С разпореждане от 02.05.2012 г. съдът е постановил, че в едноседмичен 

срок молителя следва да представи надлежни доказателства за предявяване на 

иска като при неизпълнение определението от 06.03.2012 г. ще бъде отменено. 

Съобщението е връчено на 10.05.2012 г. Не са представени доказателства за 

предявен иск. Съдът не е отменил определението, с което е допуснато 

обезпечение. Делото е архивирано; 

- ч. гр. д. № 602/2012 г., обр. на 06.07.2012 г., на доклад на съдия 

Камелия Василева по молба, подадена на 06.07.2012 г. С разпореждане от 

06.07.2012 г. молбата е оставена без движение за внасяне на ДТ. На 12.07.2012 

г. е постъпила молба с изпълнени указания. С определение от 13.07.2012 г. 

съдът е оставил без уважение молбата; 

- ч. гр. д. № 440/2013 г., обр. на 31.05.2013 г., на доклад на съдия Тонка 

Славова по молба, постъпила на 31.05.2013 г. С определение от 31.05.2013 г. 

съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на запор на банкови сметки до 

размера на бъдещия иск. Съдът е постановил да се издаде обезпечителна 
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заповед след представяне на доказателство за внесена гаранция - определената 

гаранция е 10% от размера на бъдещия иск. Съдът е определил едномесечен 

срок за предявяване на иска, считано от датата на получаване на съобщението, 

както и представяне на доказателства за това в посочения срок. Съдът е указал 

на молителя последиците по чл. 390, ал. 3, изр. 2 ГПК. На 03.06.2013 г. е 

представена молба с доказателство за внесена гаранция. С разпореждане от 

03.06.2013 г. съдът е постановил да се издаде обезпечителна заповед. На 

03.06.2013 г. е получена обезпечителната заповед – три имена, дата и подпис. 

По делото не е представено доказателство за предявен иск, но допуснатото 

обезпечение не е отменено. На 11.02.2014 г. е постъпила молба за 

възстановяване на внесената гаранция. С разпореждане от 11.02.2014 г. съдът е 

постановил препис от молбата да се изпати на насрещната страна за становище 

в едноседмичен срок. Съобщението е връчено на 03.04.2014 г., не е 

представено становище. С определение от 15.04.2014 г. съдът е освободил 

внесената от молителя гаранция. Делото е архивирано;  

- ч. гр. д. № 541/2013 г., обр. на 10.07.2013 г., на доклад на съдия 

Камелия Василева по молба, постъпила на 09.07.2013 г. Делото е разпределено 

на 10.07.2013 г. С определение от 10.07.2013 г. съдът е допуснал обезпечение 

на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху дворно място. Съдът е 

определил срок до 10.08.2013 г. включително за предявяване на бъдещия иск 

като е указал на молителя, че в посочения срок следва да представи 

доказателства за това, както и последиците при непредставяне – чл. 390, ал. 3 

ГПК. На 11.07.2013 г. е получена обезпечителната заповед от адв. С. С 

определение от 28.08.2013 г. съдът (съдия Тонка Славова) е отменил 

допуснатото обезпечение на осн. чл. 390, ал. 3 ГПК; 

- ч. гр. д. № 934/2013 г., обр. на 13.11.2013 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов по молба, постъпила на с. д. С определение от 14.11.2013 г. съдът е 

допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банковите 

сметки до размера на бъдещия иск. Съдът е определил едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск, считано от датата на връчване на определението, 

указано е на молителя, че следва да представи доказателства за това в 

посочения срок. Съдът е указал последиците по чл. 390, ал. 3 ГПК. На 

15.11.2013 г. е получена обезпечителната заповед. На 21.12.2013 г. е постъпил 

молба с приложена квитанция – служебен бон от Български пощи. С 

разпореждане от 27.12.2013 г. съдът е оставил молбата без движение като е 

указал в 1-седмичен срок да се представи доказателство за постъпване на ИМ в 

съда, както и че при неизпълнение съдът ще отмени допуснатото обезпечение. 

С молба от 20.01.2014 г. е представено съобщение от РС – Свиленград, с което 

съдът е оставил без движение предявения иск от молителя. С разпореждане от 

22.01.2014 г. съдът е постановил, че е представена в срок. От представеното 

съобщение не може да се направи извод кой е ответника по предявения иск и с 

какво правно основание;  
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 - ч. гр. д. № 801/2012 г. /съдия Камелия Василева/ е образувано на 

03.09.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане 

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

определение от 10.09.2012 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, определил 

е срок за предявяване на бъдещия иск до 10.10.2012 г., включително и е указал 

на молителя, че следва да представи доказателства за неговото предявяване, 

както и последиците от непредставяне на доказателства – чл. 390, ал. 3 ГПК. 

Обезпечителната заповед е получена на 21.09.2012 г. На 28.11.2012 г. по делото 

е депозирана молба от молителя, към която е приложена искова молба, 

адресирана до Районен съд - Троян, без от същата да е видно, че исковата молба 

е заведена в регистратурата на съответния съд. Към молбата е приложено и 

копие на фискален бон за извършена доставка от БП и платена сума за нея. На 

28.11.2012 г. е депозирана молба от молителя, с която е направено искане за 

отмяна на определението за допускане на обезпечението, тъй като с ответника 

са постигнали споразумение. С определение от 30.11.2012 г. съдът е отменил 

допуснатото обезпечение. Съдебният състав не е изследвал релевантното 

обстоятелство, а именно дали обезпеченият иск действително е предявен, 

доколкото представените от молителя доказателства не удостоверяват такова 

обстоятелство; 

 - ч. гр. д. № 1103/2012 г. /съдия Камелия Василева/ е образувано на 

30.11.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху вземане на 

длъжника, с което той разполагал в качеството си на взискател по образувано 

изпълнително дело. С определение от 30.11.2012 г. съдът е оставил искането без 

уважение; 

 - ч. гр. д. № 116/2013 г. /съдия Тонка Славова/ е образувано на 

18.02.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана на недвижим имот, 

който молителят е посочил, че е прехвърлил на ответника срещу задължение за 

издръжка и гледане. С разпореждане от 18.02.2013 г. съдът е оставил 

производството без движение и е дал указания на молителя да представи 

доказателство от Службата по вписванията, че ответникът е собственик. На 

18.02.2013 г. е представена справка от Службата по вписванията. С определение 

от 18.02.2013 г. съдът е допуснал исканото обезпечение  и е разпоредил да се 

издаде на молителя обезпечителна заповед. С допълнително разпореждане от 

25.02.2013 г., постановено върху протокола, удостоверяващ избор на докладчик, 

съдът е указал на страната двуседмичен срок от уведомяването да предяви 

обезпечения иск и да представи доказателства в тази връзка. Обезпечителната 

заповед е получена на 19.02.2013 г. от пълномощника. Указанията с 

определения на страната двуседмичен срок са доведени до неговото знание на 

26.02.2013 г. със съобщение, изпратено на 25.02.2013 г. По делото няма данни, 

от които да е видно, че обезпеченият бъдещ иск е предявен. Съдът не е отменил 
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служебно допуснатото обезпечение, както предвижда разпоредбата на чл. 390, 

ал. 3, изр. 2-ро от ГПК; 

 - ч. гр. д. № 1038/2013 г. /съдия Тонка Славова/ е образувано на 

09.12.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане 

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

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

определение от 09.12.2013 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, указал е 

двуседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от получаване на 

съобщението, и е указал последиците от непредставянето на доказателства за 

предявяването му. Обезпечителната заповед е получена на 11.12.2013 г. видно 

от отбелязването направено върху определението на съда. Съобщението до 

молителя е върнато в цялост от кметството на община Ветрино. С разпореждане 

от 20.12.2013 г. съдът е указал съобщението да се връчи на адреса на 

процесуалния представител. По делото липсва върнато съобщение, от което да е 

видно, че е връчено на пълномощника. С определение от 19.03.2014 г. съдът е 

отменил наложената обезпечителна мярка, след като е констатирал, че в 

указания срок не е представено доказателство за предявяване на бъдещия иск. 

Препис от определението е изпратено на молителя, върнато в цялост. С 

разпореждане от 02.04.2014 г. съдът е разпоредил преписът да се изпрати на 

пълномощника. Определението е връчено на пълномощника на 08.04.2014 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

   

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, че е 

спазван срокът по чл. 395, ал. 2 ГПК - съдът се е произнасял по молбата за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск в деня на подаването й с изключение 

на две дела – по едното дело съдът се е произнесъл на следващия ден, а по 

второто – след 7 дни (4 неработни). В случаите, в които молбата е оставяна без 

движение съдът се е произнасял в деня, в който е депозирана  молба с 

изпълнени указания. Определението на съда, с което се допуска обезпечение на 

бъдещ иск посочва началния момент, от който тече срокът за представяне на 

доказателства за предявяване на иска като съдебните състави са процедирали 

различно – съдия Камелия Василева е посочвала датата, на която изтича срока 

за предявяване на иска и представяне на доказателства, а останалите съдии са 

постановявали, че началният момент за представяне на доказателства за 

предявен иск е датата на получаване на съобщението/връчване на 

определението. По всички проверени дела съдът е указвал на молителя 

последиците при непредставяне на доказателства за предявяване на иска. 

Проверката установи, че по 3 от проверените дела не е приложена 

разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. второ от ГПК – по делата не са представени 

доказателства за предявен иск в определения срок, но съдът не е отменил 

служебно допуснатото обезпечение. Също така се констатира, че съдът не е 

изследвал въпроса за предявения иск – по ч. гр. д. № 934/2013 г. не може да се 
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направи извод кой е ответникът и какво е правното основание на предявения 

иск от представеното съобщение, с което исковата молба е оставена без 

движение; по ч. гр. д. № 801/2012 г. като доказателство за предявен иск е 

представена искова молба, без от същата да е видно, че е заведена в 

регистратурата на РС – Троян. 

Делата от тази категория са разпределяни на дежурен съдия. 

 
 

 9. Дела, образувани по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.  

 

 Проверката на случайно избрани делата установи:   

- гр. д. № 43/2013 г., обр. на 15.01.2013 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов. Искането е постъпила на 14.01.2013 г., на 15.01.2013 г. е извършено 

разпределението. С разпореждане от 17.01.2013 г. делото е насрочено. Първото 

с. з. е проведено на 18.02.2013 г., даден е ход по същество на делото. 

Решението е постановено на 23.07.2013 г.;  

- гр. д. № 547/2012 г., обр. на 27.06.2012 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов. Искането е постъпило на 26.06.2012 г., разпределението е извършено 

на 27.06.2012 г. С разпореждане от 15.10.2012 г. делото е насрочено. Първото 

с. з. е проведено на 05.11.2012 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна 

процедура по призоваване. В с. з. проведено на 03.12.2012 г. е даден ход по 

същество на делото. Решението е постановено на 09.05.2013 г.; 

- гр. д. № 99/2013 г. /съдия Тонка Славова/ е образувано на 11.02.2013 г. 

по искане на директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Провадия, 

постъпило в съда на 08.02.2013 г. Към молбата е представен социален доклад. 

Детето, чието настаняване се иска, е навършило 10 г. към момента на подаване 

на искането. С определение от 12.02.2013 г. съдът е изготвил проект за доклад, 

конституирал е като заинтересована страна детето, допуснал е предоставяне на 

правна помощ по отношение на него и е насрочил делото в открито заседание за 

26.02.2013 г. За тази дата е призована и майката. В съдебно заседание от 

26.02.2013 г., даден е ход на делото, изслушано е детето и е даден ход по 

същество. Решение по делото е постановено на 28.02.2013 г. 

 - гр. д. № 95/2013 г. /съдия Тонка Славова/ е образувано на 11.02.2013 г. 

по искане на директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Провадия, 

постъпило в съда на 08.02.2013 г. Към искането е приложен социален доклад, от 

който е видно, че детето, чието настаняване се иска, не е навършило 10 г. 

възраст. С определение от 12.02.2013 г. съдът е изготвил проект за доклад, 

конституирал е като заинтересована страна детето, допуснал е предоставяне на 

правна помощ по отношение на него и е насрочил делото в открито заседание за 

26.02.2013 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество. 

Решение по делото е постановено на 27.02.2013 г., на която дата са изпратени 

преписи за страните. 
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 - гр. д. № 790/2013 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 25.09.2013 

г. по искане на директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Провадия, 

постъпило в съда на същата дата. Детето, чието настаняване се иска, не е 

навършило 10 г. възраст. С разпореждане от 26.09.2013 г. съдът е насрочил 

делото в открито заседание за 28.10.2013 г. В съдебно заседание от тази дата е 

даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 04.11.2013 г., на 

която дата са изпратени преписи за страните. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката на делата от тази категория установи, че съдия Тонка 

Славова е постановявала определение по чл. 140 ГПК, изготвяла е проект за 

доклад и е насрочвала делото за разглеждане в открито съдебно заседание в 2-

седмичен срок, а решението е постановявано на следващия ден или до 2 дни. 

Съдия Ивайло Иванов е насрочвал делата за разглеждане в открито съдебно 

заседание с разпореждане като по гр. д. № 547/2012 г. разпореждането е 

постановено 3 месеца и 18 дни след образуване на делото. Съдебно заседание е 

насрочвано от 20 дни до 1 месец. По две от проверените дела съдия Ивайло 

Иванов е постановил решение 5 месеца след обявяване на делата за решаване, а 

по третото дело след 6 дни. 

 

 

10. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашното 

насилие /ЗЗДН/. 

 

Проверката на случайно избрани дела установи: 

- гр. д. № 1075/2013 г., обр. на 20.12.2013 г., на доклад на съдия Тонка 

Славова, молба по чл. 8 ЗЗДН. Молбата е постъпила на 19.12.2013 г., на 

20.12.2013 г. е извършено разпределението. С разпореждане от 21.12.2013 г. 

съдът е насрочил делото, дал е указания на молителя и е постановил да се 

изпрати искане до АК – Варна за определяне на особен представител на детето. 

Първото с. з. е проведено на 07.01.2014 г. – не е даден ход на делото поради 

нередовно призоваване на ответника. Проведени са с. з. на: 23.01.2014 г. – 

отново не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на ответника; 

18.02.2013 г. – съдът е дал ход на делото, констатирал е, че не са отстранени 

нередовностите на молбата, поради което с протоколно определение е 

прекратил производството по делото; 

- гр. д. № 135/2013 г., обр. на 21.02.2013 г., на доклад на съдия Тонка 

Славова, молба по чл. 8 ЗЗДН. Молбата е постъпила на 21.02.2013 г., на с. д. е 

извършено разпределението. С определение от 22.02.2013 г. производството е 

оставено без движение. На 27.02.2013 г. е постъпила молба с изпълнени 

указания. На 28.02.2013 г. е постановено разпореждане, с което са дадени 
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указания на молителя, както и на ответника, определен е депозит за 

назначаване на особен представител на децата, делото е насрочено. На 

28.02.2013 г. е издадена заповед за незабавна защита. Първото с. з. е проведено 

на 19.03.2013 г. – не е даден ход на делото поради нередовна процедура по 

призоваване на ответника. В с. з. на 23.04.2013 г. е даден ход по същество на 

делото, съдът е постановил, че ще се произнесе с решение на 14.05.2013 г. В с. 

з. на 14.05.2013 г. съдът е обявил решението си на страните;  

- гр. д. № 644/2012 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 26.07.2012 

г. по молба, постъпила в съда на 25.07.2012 г. С разпореждане от 26.07.2012 г. 

съдът е оставил производството без движение. Указанията на съда са доведени 

до знанието на молителя на 01.08.2012 г. със съобщение, изпратено на 

26.07.2012 г. Указанията са изпълнени с молба от 06.08.2012 г. С разпореждане 

от 17.08.2012 г. съдът е насрочил делото в открито заседание за 12.09.2012 г. На 

тази дата делото е отложено за 26.09.2012 г., на която дата е даден ход по 

същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение, което ще обяви в 

едномесечен срок. Решение по делото е постановено на 22.02.2013 г., преписи от 

което са изпратени на тази дата; 

 - гр. д. № 505/2013 г. /съдия Тонка Славова/ е образувано на 21.06.2013 

г. по молба, постъпила в съда на същата дата. Заповед за незабавна защита е 

издадена на 01.07.2013 г. С подробно разпореждане от 01.07.2013 г. съдът е 

насрочил делото в открито заседание за 06.08.2013 г. В съдебно заседание от 

06.08.2013 г. съдът е констатирал, че производството е оставено без движение 

като са дадени изрични указания на молителката да отстрани нередовностите в 

молбата си, както и да представи удостоверение за актуален и настоящ адрес на 

ответника. С оглед обстоятелството, че указанията не са изпълнени и към този 

момент, съдът е прекратил производството по делото. Съобщения са изпратени 

на 07.08.2013 г. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката установи, че съдът е спазвал изискването на чл. 1, ал. 1 от 

ЗЗДН - делата са насрочвани в срок не по-късно от 1 месец от постъпване на 

молбата или от представяне на допълнителна или поправена молба. Съдия 

Тонка Славова е спазвала изискването на чл. 15, ал. 1 от ЗЗДН – решението е 

постановено в открито заседание. Съдия Ивайло Иванов е постановил решение 

близо 5 месеца след обявяване делото за решаване. Част от проверените дела са 

прекратени поради неотстранени нередовности на молбата.  
 
 

11. Дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК. 

          През 2012 г. в РС – Бяла  са  постъпили 826 бр. дела по реда на чл. 410 и 

чл. 417 ГПК. През 2013 г. са постъпили 715 дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. 
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Проверката на случайно избрани дела, установи:  

          - ч. гр. д. № 125/2013 г., обр. на 18.02.2013 г., на доклад на съдия Тонка 

Славова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 18.02.2013 г. и на същата 

дата (с. д.) е извършено разпределението. На 19.02.2013 г. е постановено 

разпореждане за издаване на заповед за изпълнение и на с. д. е издадена 

заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК. Съобщението до длъжника е връчено на 

26.02.2013 г., не е подадено възражение. Няма разпореждане за издаване на 

ИЛ, няма надлежно отбелязване за издадения ИЛ върху заповедта за 

изпълнение. Върху заповедта за изпълнение има отбелязване за получения ИЛ 

от заявителя; 

 - ч. гр. д. № 81/2013 г., обр. на 01.02.2013 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, по чл. 410 ГПК. Заявление е постъпило на 01.02.2013 г., на с. д. е 

извършено разпределението. На 04.02.2013 г. е постановено разпореждане за 

издаване на заповед за изпълнение, на с. д. е издадена заповед за изпълнение. 

Съобщението до длъжника е върнато в цялост. Дадени са указания на 

заявителя, извършена е сл. справка по Наредба № 14/18.11.2009 г., на 

29.03.2013 г. е връчено съобщение с препис от заповедта за изпълнение. Върху 

разпореждането за издаването на заповед за изпълнение има подпис на лицето, 

получило ИЛ, имена и дата. Върху заповедта за изпълнение няма надлежно 

отбелязване за издадения ИЛ. Няма разпореждане за издаване на ИЛ; 

 - ч. гр. д. № 286/2013 г., обр. на 11.04.2013 г., на доклад на съдия Тонка 

Славова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 10.04.2013 г., 

разпределението е извършено на 11.04.2013 г. С разпореждане от 12.04.2013 г. 

съдът е постановил да се издаде заповед за изпълнение и изпълнителен лист, 

издадени на с. з. Върху заповедта за изпълнение, както и върху извлечението 

от счетоводни книги има надлежно отбелязване за издадения ИЛ – специален 

печат на съда – дата на издаване, суми, имена, подпис;   

 - ч. гр. д. № 30/2013 г., обр. на 10.01.2013 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 09.01.2013 г., на 10.01.2013 

г. е извършено разпределението. На 11.01.2013 г. е постановено разпореждане 

за издаване на заповед за изпълнение и ИЛ, издадени на с. д. Върху заповедта 

за изпълнение и извлечението от счетоводни книги има надлежно отбелязване 

за издадения ИЛ – специален печат на съда; 

- ч. гр. д. № 203/2013 г. /съдия Тонка Славова/ е образувано на 

13.03.2013 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. 

Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. 

Разпореждане и отделно заповед за изпълнение са издадени на 14.03.2013 г. 

Преписи от съдебните актове са изпратени на страните със съобщения от 

14.03.2013 г. Изпълнителният лист е получен от пълномощника на заявителя на 

11.06.2013 г. По делото няма изрично разпореждане за издаване на 

изпълнителен лист и не е направено надлежно отбелязване за издадения 

изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден;  
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 - ч. гр. д. № 13/2013 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 

02.01.2013 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило в съда на 28.12.2013 г. 

Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. 

Разпореждане и отделно заповед за изпълнение са издадени на 08.01.2013 г. 

Преписи от съдебните актове са изпратени на страните със съобщения от 

09.01.2013 г. Изпълнителният лист е получен от пълномощника на заявителя на 

22.04.2013 г. По делото няма изрично разпореждане за издаване на 

изпълнителен лист и направено надлежно отбелязване за издадения 

изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден; 

 - ч. гр. д. № 151/2013 г. /съдия Тонка Славова/ е образувано на 

25.02.2013 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. С 

разпореждане от 26.02.2013 г. съдът е оставил производството без движение и е 

дал указания за внасяне на държавна такса. Указанията са изпълнени на 

11.03.2013 г. Разпореждане и отделно заповед за изпълнение на парично 

задължение са издадени на 13.03.2013 г. Върху извлеченията от счетоводните 

книги на заявителя и върху заповедта за изпълнение е направено надлежно 

отбелязване за издадения изпълнителен лист и са сумата, за която е издаден. 

Отбелязванията са отразени в изработен за целта печат на съда; 

 - ч. гр. д. № 62/2013 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 

22.01.2013 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило в съда на 21.01.2013 г. 

Разпореждане и отделно заповед за изпълнение на парично задължение са 

издадени на 25.01.2013 г. Върху извлеченията от счетоводните книги на 

заявителя и върху заповедта за изпълнение е направено надлежно отбелязване за 

издадения изпълнителен лист и са сумата, за която е издаден. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Делата, образувани по реда на заповедното производство са 

своевременно администрирани. Спазван е срокът по чл. 411, ал. 2 ГПК – съдът 

е постановявал разпореждане за издаване на заповед за изпълнение и е издавал 

заповед за изпълнение в 3-дневен срок. Проверката констатира, че съдът не е 

постановявал разпореждане за издаване на изпълнителен лист по делата, 

образувани по чл. 410 ГПК. По всички проверени дела, образувани по чл. 417 

ГПК е правена надлежна бележка върху представения документ и върху 

заповедта за изпълнение, съгласно нормата на чл. 418, ал. 2, изр. второ ГПК. 

По делата, образувани по чл. 410 ГПК за издадения изпълнителен лист не е 

извършвано отбелязване  върху заповедта за изпълнение, каквото е 

изискването на чл. 416, изр. второ от ГПК.  
 
 
          V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 
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          Организационното и административно ръководство в РС – Провадия,  

осъществявано от председателя Димитър Михайлов, е на добро ниво. 

Председателят на съда е положил усилия за срочното разглеждане и 

приключване на делата, предвид непопълнения щат до 02.05.2012 г. и 

отсъствието на съдия Тонка Славова през цялата 2012 г. От 01.02.2012 г. до 

31.12.2012 г. младши съдия Камелия Василева е била командирована от ОС – 

Добрич в РС – Провадия, а от 02.05.2012 г. съдия Ивайло Иванов е встъпил в 

длъжност след провеждане на конкурс на незаетата бройка. През 2013 г. са 

правораздавали съдиите Димитър Михайлов, Ивайло Иванов, Тонка Славова и 

Камелия Василева.  

 

Председателят на съда е подпомаган в работата си от административния 

секретар Румен Вичев, който е с добри организационни умения. 

Проверката на РС – Провадия установи, че служителите работят много 

добре. Взаимната заменяемост на служителите от различните служби спомага 

за доброто и качествено обслужване на гражданите и спокойната атмосфера за 

работа на съдиите. Съдебните служители са добре обучени, с компютърни 

умения и изпълняват всички задачи качествено и в срок.  

 Служба „Съдебно деловодство” изпълнява стриктно разпорежданията на 

председателя на съда и на съдиите. Съобщенията и призовките се изготвят и 

изпращат в деня на постановяване на разпореждането на съда или най-късно на 

следващия ден.  

 Деловодните книги и регистри се водят на електронен носител с 

разпечатка на хартиен носител като книгата за закрити заседания се води само 

на електронен носител. Проверката констатира, че в книгата за открити 

заседания за 2013 г. на съдия Ивайло Иванов е допусната неточност при 

изписване на датата на обявяване на решението, която е отстранена след м. 

април 2013 г. Подреждането и съхранението на гражданските дела е съгласно 

ПАРОАВАС (отм.). Всички постъпващи книжа по делата се прикрепват 

последователно и се номерират.  

 

 Съдебните секретари водят добре протоколите, същите се изготвят 

съобразно изискванията на процесуалния закон. 

 

Проверката по образуването на гражданските дела установи, че делата се 

образуват в деня на постъпване на книжата, или най-късно на следващия ден. 

След поставяне на входящ регистров номер книжата, през 2012 г. и 2013 г., са 

разпределяни чрез програмата за случайно разпределение преимуществено от 

съдебния секретар Мариана Ангелова, а от 2014 г. разпределението се 

извършва от председателя на съда Димитър Михайлов. Съдът използва 

предоставената от ВСС програма за случайно разпределение Law Choice. По 

всички дела се прилага протокол от случайното разпределение и се прави 

архив от извършеното разпределение на хартиен носител за всяка календарна 
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година. При проверка на меню „Архив” от програмата за случайно 

разпределение не се установи подмяна на вече определен съдия или извършено 

разпределение с „определен” съдия, освен в случаите на отсъствие или отвод с 

изрично посочена заповед на председателя. При проверката на делата се 

установи, че по не малка част от тях докладчикът е бил сменен, но по всички е 

посочена  причината наложила преразпределението.  

В утвърдените Вътрешни правила за случайно разпределение е 

предвидена възможност техническата дейност по разпределението на делата да 

се осъществява от ръководителя на служба „Секретари”, което в Правилника за 

администрацията в съдилищата, в сила от 01.02.2014 г. е променено. В чл. 13, 

ал. 1 от Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в РС - 

Провадия (Правилата) е посочено, че лицата, за които е известно, че са налице 

предпоставките за отвод (подробно изброени) се изключват от 

разпределението. Така предвидената възможност за предварително изключване 

на съдия от разпределението на делата следва да се обмисли и корегира, тъй 

като не е приложима по гражданските делата, предвид нормите на чл. 22 и 23 

ГПК, които не предвиждат евентуален отвод на съдия от разглеждане на 

делото. Считаме, че е удачно в чл. 15, т. 3 от Правилата да се регламентира 

периодът на отсъствие на съдия като при внезапно или краткосрочно отсъствие 

(3 – 5 дни) промяна на натовареността не се налага. Също така, следва да се 

регламентират и случаите на преразпределение на дела, например: когато 

съдия от РС – Провадия напусне или е командирован в друг съд за 

продължително време, както и случаите на продължително отсъствие 

(например 1 месец). 

 

През 2012 г. в РС – Провадия са стояли общо за разглеждане 1516 бр. 

граждански дела. Неприключили в края на отчетния период – 106 дела. 

През 2013 г. в РС – Провадия са стояли общо за разглеждане 1184 бр. 

граждански дела., а неприключилите производства в края на отчетния период 

са 222 бр. 

 

 Средната натовареност през 2012 г. по съдии е:  

 

 - съдия Димитър Михайлов - 75 дела на месец, изчислено на база всичко 

дела за разглеждане: частни граждански дела и наказателни дела; 

 - съдия Ивайло Иванов – 41.08 дела на месец, изчислено на база всичко 

дела за разглеждане: граждански, частни граждански дела, НОХД и частни 

наказателни дела; 

 - съдия Камелия Василева - 78.66 дела на месец, изчислено на база 

всичко дела за разглеждане: граждански, частни граждански дела и части 

наказателни дела. 

 Средната натовареност през 2013 г. по съдии е:  
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 - съдия Димитър Михайлов - 48 дела на месец, изчислено на база всичко 

дела за разглеждане: частни граждански дела и наказателни дела; 

 - съдия Ивайло Иванов – 51.85 дела на месец, изчислено на база всичко 

дела за разглеждане: граждански, частни граждански дела, НОХД и частни 

наказателни дела; 

 - съдия Камелия Василева - 49.75 дела на месец, изчислено на база 

всичко дела за разглеждане: граждански, частни граждански дела и части 

наказателни дела; 

 - съдия Тонка Славова – 48.33 дела на месец, изчислено на база всичко 

дела за разглеждане: граждански, частни граждански дела и части наказателни 

дела. 

 

   

 Проверката по движението на делата установи, че основна причина за 

неприключване на производствата в 3 месечен срок е отлагане на съдебни 

заседания поради нередовна процедура по призоваване на страна като по някои 

от проверените дела с. з. е отлагано по тази причина по няколко пъти, а в някои 

случаи съдът е провеждал и процедура по назначаване на особен представител. 

Други причини за отлагане на с. з. са по доказателствата – най-често за 

изготвяне на експертизи или поставяне на допълнителна задача на 

експертизата, разпит на свидетели, заболяване на докладчика. По част от 

проверените дела се установи, че съдът е прилагал дисциплиниращите способи 

предвидени в ГПК за страните и връчителя, станали причина за отлагане на с. 

з. Предвид констатираните немалко случаи на отлагане на съдебно заседание 

поради нередовна процедура по призоваване, независимо от Заповед № 

36/30.05.2013 г. на председателя на съда, издадена в тази насока, следва да се 

обсъди възможността за периодично провеждане на обучителни семинари с 

връчителите и кметовете на общини. 

Причините за неприключване на делата в разумен срок на доклад на 

съдия Ивайло Иванов са забава, установена при постановяване на 

определението/разпореждането за насрочване на делото и/или забава при 

обявяване на решението – подробно описано в констативната част на 

настоящия акт. 

Определението по чл. 140 ГПК е постановявано с изтичане на срока за 

отговор на исковата молба или в срок до 1 месец след това, с малки 

изключения. Проверката констатира, че съдия Ивайло Иванов не винаги е 

постановявал определение по чл. 140 ГПК като част от делата на негов доклад 

са насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание с разпореждане. 

Първото с. з. е насрочвано най-често в срок от 23 дни до 1 месец, а в периода 

на съдебната ваканция след 3 месеца. При отлагане на делото с. з. е насрочвано 

от 20 дни до 1 месец, а в периода на съдебната ваканция – след 2 до 3 месеца.   
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Основни причини за неприключване на производства към 31.12.2013 г. са 

оставяне на исковата молба без движение, понякога и по два пъти, най-често за 

уточняване адрес на ответник като в повечето случаи съдът е издавал съдебно 

удостоверение; удължаване на срока за изпълнение указанията на съда на 

основание чл. 63 от ГПК като по едно от делата се установи, че съдът 

многократно е удължавал срока предвид невъзможността за издаване на скици 

и данъчни оценки на имотите; връчване на съобщение по реда на чл. 47, ал. 1 

от ГПК (залепване на уведомление) и провеждане процедура по назначаване на 

особен представител; отлагане на съдебно заседание по доказателствата най-

често за изготвяне на заключение или изготвяне на допълнително заключение 

по назначените съдебни експертизи. Друга причина е предметът на делото – 

делба, която е разгледана по двете фази като в производството по втора фаза 

делото е отлагано по обективни причини.    

По делата, на доклад на съдия Ивайло Иванов се установи, че освен 

обективните причини за продължилите по-дълго производства, други причини 

са несвоевременното произнасяне по постъпилите молби, както и липса на 

съдебен акт по две от  делата. 

Проверката констатира, че разпореждането на съда по чл. 129, ал. 1 ГПК 

е постановявано в деня на разпределяне на делото или в рамките на 1 до 6 дни 

от образуване на делото. Определението по чл. 140 ГПК е постановявано с 

изтичане на срока за отговор на исковата молба или до 4 - 10 дни след това. 

Първото с. з. е насрочвано след 1 месец - 1 месец и 15 дни, считано от 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК, предвид назначените от съда 

експертизи. При отлагане на делата с. з. е насрочвано най-често след 1 месец 

като част от производствата са разгледани в едно съдебно заседание.  

 

Повечето дела, образувани преди 01.01.2013 г. и неприключили към 

31.01.2013 г. са с предмет делба. Две от делата са внесени в архив, а спрените 

производства на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК се следят периодично като се 

прилагат разпечатки от електронната деловодна система за движението на 

преюдициалните производства. По две от делата, на доклад на съдия Ивайло 

Иванов се установи, че не са извършвани процесуални действия повече от 6 

месеца и съответно от 1 година.  

 

Проверката установи, че делата, разгледани по реда на глава двадесет и 

пета от ГПК – бързо производство като цяло са приключвали в кратък срок. В 

деня на образуване на делото или на следващия ден съдът е извършвал 

проверка за редовността и допустимостта на иска и е постановявал 

разпореждане по чл. 131 ГПК. Определението по чл. 312, ал. 1 във вр. с чл. 140 

ГПК е постановявано между 1 до 5 дни след представяне на отговора на 

ответника или на изтичане на срока за това, с едно изключение. Първото 

съдебно заседание е насрочвано както в срока, визиран в чл. 312, ал. 1, т. 1 

ГПК, така и след 1 месец. При отлагане на с. з. делата са насрочвани след 15 
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дни – 1 месец. По част от проверените дела се установи, че съдът не е посочвал 

деня, в който ще обяви решението си, каквото е изискването на чл. 315, ал. 2 

ГПК а е обявявал, че „ще се произнесе с решение в законоустановения месечен 

срок” или „в законовоопределения двуседмичен срок”. По три от проверените 

дела съдът не е спазил разпоредбата на чл. 316 ГПК – решението не е обявено в 

двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на 

делото.  

  

 Проверката по срочността на постановяване на съдебните решения 

установи, че през 2012 г. и 2013 г. съдия Ивайло Иванов е допуснал значителна 

забава при постановяването на съдебния акт по не малко дела, а по 32 дела 

съдия Иванов не е постановил съдебен акт като по 7 от делата забавата е 

значителна – 2 години. Съдия Камелия Василева е постановила съдебен акт в 

2-месечен срок по 8 дела, а съдия Тонка Славова – по 2 дела е обявила 

решението в двумесечен срок. Похвален е стремежа на съдия Камелия 

Василева и съдия Тонка Славова за спазване на срока, визиран в чл. 235, ал. 5, 

изр. първо от ГПК.  

 

За проверявания период съдът е отменил дадения ход по същество по 7 

дела като по три от тях причината е обективна. По две от делата причината за 

отмяна на хода по същество е неизясняване на делата от фактическа страна, по 

едно дело – поради несвоевременно извършена преценка по допустимостта на 

иска и по едно дело – поради настъпило пълнолетие на дете, чието настаняване 

се иска към датата на даване ход на устните състезания. Предвид 

натовареността на гражданските състави считаме, че броят на делата с отменен 

ход по същество е незначителен, което свидетелства за задълбочена 

предварителна подготовка по делата от страна на съдията-докладчик. 

 

Проверката на спрените производства установи, че не по всички спрени 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК дела има данни за движението на 

преюдициалното производство, тъй като същото е образувано по описа на 

съда. Преюдициалните производства се следят от деловодителите, но не 

винаги се отбелязва резултатът от проверката (не по всички дела се прилага 

разпечатка от електронната деловодна система) като по този начин се създава 

предпоставка за допускане на забава при отпадане на причината за спиране.  

Спрените на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – по съгласие на страните се следят и в 

случаите, в които не постъпят молби за възобновяване на производството в 6-

месечния срок се прекратяват своевременно от съда. Спрените на осн. чл. 229, 

ал. 1, т. 2 ГПК са възобновени в срок като по едно от делата съдът е разпоредил 

да се извърши служебна справка за наследниците на починалия ищец и е 

възобновил производството след 4 дни. 
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Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, че е 

спазван срокът по чл. 395, ал. 2 ГПК - съдът се е произнасял по молбата за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск в деня на подаването й с изключение 

на две дела – по едното дело съдът се е произнесъл на следващия ден, а по 

второто – след 7 дни (4 неработни). Определението на съда, с което се допуска 

обезпечение на бъдещ иск посочва началният момент, от който тече срокът за 

представяне на доказателства за предявяване на иска като съдебните състави са 

процедирали различно. Считаме, че съдиите следва да съобразят практиката си 

с ТР № 6/14.03.2014 г. по тълкувателно дело № 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС, 

като по отношение на началния момент от който тече срокът за представяне на 

доказателства за предявен иск, така и по отношение на доказателствата, които 

молителят следва да представи пред съда по обезпечението за предявения иск. 

Проверката установи, че по 3 от проверените дела не е приложена 

разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. второ от ГПК – по делата не са представени 

доказателства за предявен иск в определения срок, но съдът не е отменил 

служебно допуснатото обезпечение.  

 

Делата, образувани по чл. 26 от Закона за закрила на детето се 

разглеждат и решават в кратък срок. Делата, разгледани от съдия Тонка 

Славова са приключили с постановен съдебен акт в изключително кратък срок 

– 17 дни от образуване на делото. По 2 от делата на доклад на съдия Ивайло 

Иванов решението е обявено 5 месеца след съдебното заседание, в което е 

приключило разглеждането на делото, а по едното дело е постановил 

разпореждане за насрочване 3 месеца и 18 дни след образуването му.  

 

Проверката на делата, образувани по Закона за защита от домашното 

насилие установи, че делата са насрочвани в срок не по-късно от 1 месец от 

постъпване на молбата или от представяне на допълнена или поправена молба, 

съгласно изискването на чл. 1, ал. 1 от ЗЗДН. Съдия Тонка Славова е спазвала 

изискването на чл. 15, ал. 1 от ЗЗДН – решението е постановено в открито 

заседание. Съдия Ивайло Иванов е постановил решение близо 5 месеца след 

обявяване делото за решаване.  

 

 Делата, образувани по реда на заповедното производство са своевременно 

администрирани. Съдиите са спазвали срока по чл. 411, ал. 2 ГПК. Проверката 

констатира, че съдът е постановявал разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение, но не е постановявал разпореждане за издаване на изпълнителен 

лист по чл. 410 ГПК. Считаме, че на общо събрание на съдиите следва да се 

обсъди необходимостта от издаване на отделено разпореждане за издаване на 

заповед за изпълнение, доколкото такова разпореждане се съдържа в самата 

заповед за изпълнение. От друга страна в заповедта за изпълнение по чл. 410 

ГПК не се съдържа разпореждане за издаване на изпълнителен лист, но такова 

разпореждане не е постановявано от съда. По всички проверени дела по чл. 417 
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ГПК за издадения изпълнителен лист е правена надлежна бележка върху 

представения документ и върху заповедта за изпълнение, съгласно нормата на 

чл. 418, ал. 2, изр. второ ГПК, но за издадения изпълнителен лист по чл. 410 

ГПК не е извършвано отбелязване върху заповедта за изпълнение, съгласно чл. 

416, изр. второ от ГПК.  

 

 

 

Проверката по организацията на административната дейност на РС – 

Провадия е на добро ниво. Председателя на съда Димитър Михайлов е издал 

редица заповеди за подобряване както на административната дейност на съда, 

така и за приключване на делата в разумен срок. Намаленият съдийски състав 

през 2012 г., както и системното неспазване на сроковете, предвидени в 

процесуалните закони по делата на доклад на съдия Ивайло Иванов значително 

е затруднило работата на съда. 

 От извършената проверка по образуването, движението и приключването 

на делата в установените срокове в РС – Провадия може да са направи извод, 

че съдия Камелия Василева е положила много усилия през 2012 г. за 

намаляване на неприключилите дела.  През 2013 г. съдия Тонка Славова и 

съдия Камелия Василева са работили усърдно за срочното разглеждане и 

приключване на делата, за което свидетелства и намалената висящност в края 

на 2013 г.  

Проверката на производствата с констатирана по-голяма 

продължителност на разглеждане и приключване се дължи на 

несвоевременното им администриране и процесуалната пасивност от страна на 

съдия Ивайло Иванов. Във връзка с допусната забава при разглеждането и 

приключването на делата са предприети мерки от административния 

ръководител на съда Димитър Михайлов като по отношение на съдия Ивайло 

Иванов е направено предложение до ВСС за налагане на дисциплинарно 

наказание и е образувано дисциплинарно дело № 22/2014 г. по описа на ВСС. 

 

 

    

          С оглед направените констатации и изводи ИВСС отправя следните  

            

 ПРЕПОРЪКИ: 

            

  1. Председателят на РС – Провадия, съобразно правомощията по чл. 80, 

ал. 1, т. 1 ЗСВ, да предприеме мерки относно: 

- актуализиране на Вътрешните правила за случайно разпределение на 

делата в РС – Провадия съобразно констатираните пропуски; 

 - стриктно спазване на Заповед № 36/30.05.2013 г. на председателя на 

съда; 
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 - по спрените дела, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК да се 

извършва отбелязване за статуса на преюдициалното производство или да се 

прилага разпечатка за движението му. 

 

 2. Председателят на РС – Провадия да упражни правомощията си по чл. 

80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите на което:  

 - да се обсъди и вземе решение за спазване на кратките процесуални 

срокове, регламентирани в глава двадесет и пета от ГПК – бързо производство; 

 - да се обсъди практиката на съда по чл. 315, ал. 2 от ГПК като се 

съобрази с ТР № 12 от 11.03.2013 г., постановено по тълкувателно дело № 

12/2012 г. по описа на ОСГК на ВКС; 

 - да се обсъди практиката на съда по делата, образувани по чл. 390 ГПК 

като се съобрази с ТР № 6/14.03.2014 г., постановено по тълкувателно дело № 

6/2013 г. на ОСГТК на ВКС; 

 - да се обсъди и вземе решение за стриктно прилагане на чл. 390, ал. 3, 

изр. второ от ГПК; 

 - да се обсъди практиката по заповедните производства и се вземе 

решение за извършване на отбелязване за издадения изпълнителен лист върху 

заповедта за изпълнение, издадена по чл. 410 ГПК, съгласно нормата на чл. 

416, изр. второ от ГПК. 

   

        3. Председателят на съда да вземе мерки за приключването на забавените 

от съдия Ивайло Иванов дела в кратък срок. 

 

 

  В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 във 

вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на РС - Провадия да уведоми главния инспектор 

на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на дадените 

препоръки. 

 

 Настоящият акт да се изпрати на председателя на Районен съд – 

Провадия.  

 

 Настоящият акт, на електронен носител, да се изпрати на председателя 

на Окръжен съд – Варна и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

                                                      ИНСПЕКТОР: …………………………. 

                                                                                          /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/    

   


