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Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – КУБРАТ по гражданските дела е 

проведена в изпълнение на Заповед № ПП-01-9/20.02.2014г. на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл.58, ал.1 от Закона 

за съдебната власт и съобразно Плана за провеждане на комплексни планови проверки 

на ИВСС за 2014г. 

Проверката бе извършена в периода 24.02.2014г. – 26.02.2014г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експертите ДИАНА ИВАНОВА и МАРИЯ ТОДОРОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Кубрат по 

образуването, движението и приключването на гражданските дела за периодите  

01.01.2012г. - 31.12.2012г., 01.01.2013г. - 31.12.2013г. и 01.01.2014г. – 24.02.2014г. 

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските дела и 

деловодните книги, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Районен съд - Кубрат 

справки, съобразно писмо изх. № И-01-2/28.01.2013г. на ИВСС, допълнителна 

информация за дейността на съда, извлечения от електронната деловодна програма, 

заповеди, ненасрочени дела, дела, по които производството е спряно, дела с отменен 

ход по същество, насрочени дела, деловодни книги и регистри, както и др. произволно 

посочени граждански дела.  

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

       

Районен съд – Кубрат се помещава в  двуетажна сграда, собственост на Община гр. 

Кубрат. Сградата се ползва съвместно с Районна прокуратура - Кубрат и е достъпна за 

граждани в неравностойно положение - всички деловодства, „Бюро съдимост” и 

Служба вписвания са разположени на първия етаж. 

Дейността на съда се осъществява в две съдебни зали на първия етаж, които са 

новообзаведени, а  в едната от тях има монтирана звукозаписна система. 

Материалните условия са много добри. Съдиите работят в самостоятелни 

кабинети, а съдебните служители ползват 5 помещения – за граждански и наказателна 

канцелария, бюро „Съдимост”, съдебни секретари и канцелария на съдебно 

изпълнителна служба. Съдът разполага с  2 бр. съдебни зали. 

Районен съд – Кубрат разполага с 1 сървър и 18  компютърни конфигурации, като 

шест от тях за закупени  в края на 2008г., а последните 2 са получени през 2009г. по 

програма МДА.  

         

Съдът е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти в кабинетите, 

деловодството и в съдебните зали. Осигурени са 2 броя машини – принтер, скенер и 

копир. Служителите са оборудвани с компютърни конфигурации, имат достъп до 
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интернет и работят в мрежа. Администрацията изпитва  недостиг на компютърна  

техника, тъй като компютрите си много стари и е наложителна  подмяна, във връзка с 

електронното управление, създаването и поддържането на електронните папки.  

 Управлението на делата  в Районен съд - Кубрат се осъществява с помощта на 

САС „Съдебно деловодство”, разработена от „Информационно обслужване” АД и 

функционираща от 02.01.2001г. Същата има връзка с Централния уеб базиран 

интерсейф за съдебните актове на ВСС, където ежедневно се изпращат постановените 

решения.   

 В останалите звена работата на съдебните служители е оптимизирана и обезпечена 

с програмни продукти „ Съдебно изпълнение”, Бюро съдимост на „Индекс България”, 

Омега Софт „Заплати  и хонорари” и  „Апис”. 

 От месец ноември 2007 год. РС – Кубрат има регистрирана и функционираща 

интернет страница, чието съдържание се актуализира всеки месец, въпреки липсата на 

специалист. На интернет страницата на съда се публикуват графика на заседанията и 

постановените съдебни актове. 

 Съгласно чл. 9 от Закона за съдебната власт, от м. юни 2006г. постъпилите дела в 

Районен съд – Кубрат се разпределят чрез електронна система за случайно 

разпределение на делата в съдилищата, предоставена  от Висш съдебен съвет „ Law 

choice”. Делата се разглеждат от съдиите след определянето им от електронната 

система, като всеки съдия разглежда всички видове дела. Дежурствата се определят в 

края на  всеки месец със заповед на Председателя. 

Със заповед № 10-46 от 25.09.2012г. са утвърдени Вътрешни правила за 

класифициране на съдебни дела и работа с материали, съдържащи класифицирана 

информация. 

В съда са внедрени следните програмни продукти: 

 - “Law Choice” – програма за случайно разпределение на делата, предоставена от 

ВСС, която функционира от м.юни 2006г.; 

 - АИС „Бюро съдимост” на „Индекс България”- ООД, която функционира от м. 

11.2006г.; 

 -СИС на ЕТ”Темида-2000”, която функционира от 23.07.2004г.; 

 - САС” Съдебно делводство”, която функционира от 01.01.2001г.; 

 - Правно-информационна система „ Апис”. 

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

В РС-Кубрат, считано от 12.12.2013г., е утвърден щат от 18 души, от които  4 щ. 

бр. съдии, 1 щ. бр. ДСИ, съдия по вписванията - 1 щ. бр. и  съдебни служители 12 щ. 

бройки. 

Административното ръководство на РС – Кубрат се е осъществявало от 

Административен ръководител – председател на съда – Диана Петрова – Енева  от  
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20.07.2004г. до 30.01.2014г. Няма Заместник административен ръководител и съдебен 

администратор. 

Диана Пенчева Петрова – Енева  е назначенаа  на длъжност “административен 

ръководител – председател” на РС на 20.07.2004г. с решение на Висшия съдебен съвет 

по протокол № 26 от  14.07.2004 г. и е встъпила в длъжност на 20.07.2004 г. С решение 

на Висшия съдебен съвет по протокол № 32 от 29.07.2009г. е назначена за втори мандат 

на длъжността “административен ръководител – председател” на РС – Кубрат.  

 С решение на Висш съдебен съвет по протокол № 5 от 30.01.2014г., на основание 

чл. 175, ал.1 от ЗСВ Диана Пенчева Петрова – Енева е освободена от длъжността 

Административен ръководител – Председател на Районен съд – Кубрат, считано от 

30.01.2014г. 

 Албена Дякова Великова е назначена на длъжност “съдия” в РС - Кубрат с 

решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 42 от 15.12.1999г. и е встъпила в 

длъжност на 20.12.1999г. Съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 1 

от 09.01.2014г. е назначена за  и.ф. административен ръководител – председател на РС – 

Кубрат и е встъпила в длъжност на  09.01.2014г.   

  Със Заповед № 268 / 02.07.2012г. на Председател на Апелативен съд – Варна, на 

основание чл. 81, ал.2 от ЗСВ във връзка с чл. 227 от ЗСВ и писмо  изх. № 1-П 

546/28.06.2012г. на Административен ръководител – председател на Районен съд – 

Варна, Диана  Пенчева Петрова – Енева, административен ръководител – председател 

на Районен съд – Кубрат, с ранг на „съдия в АС”, е командирована в Районен съд - 

Варна, считано от 01.07.2012г. до 31.07.2012г. 

          Със Заповед № 610/ 12.12.2012 год. на Председател на Апелативен съд – Варна, на 

основание чл.87,  ал.1 от ЗСВ във връзка с чл.227 ЗСВ и писмо изх. № ИП-

0867/21.11.2012г. на Административен ръководител – председател на Окръжен съд – 

Варна и Заповед № 202 от 11.06.2013г. на Председател на Апелативен съд - Варна  на 

основание чл. 87, ал.1 от ЗСВ във връзка с чл. 227 от ЗСВ и писмо  изх. № ИП-0459 / 

04.06.2013г. на Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Варна, 

Диана Пенчева Петрова – Енева, административен ръководител – председател на РС – 

гр. Кубрат, с ранг „съдия в АС”, е командирована в Окръжен  съд –Варна, считано от 

01.01.2013 год. до провеждане на конкурс за незаетите щатни бройки за съдии в 

Окръжен съд – Варна.  

      С Решение на Висш съдебен съвет по протокол № 50 от 12.12.2013г., допълнено с 

Решение по протокол № 5 /30.01.2014г., на основание чл. 175, ал.1 от ЗСВ във връзка с 

чл. 129, ал.3, т.2 ог Конституцията на Република България, Диана Пенчева Петрова – 

Енева e освободeна от длъжността Административен ръководител – Председател на 

Районен съд,  считано от 30.01.2014г.  

     Със Заповед № 46/03.02.2014г. на и.ф. Административен ръководител – председател 

на Апелативен съд - Варна,  на основание чл. 87, ал.1 и ал.3 от ЗСВ, във връзка с чл. 227 

от ЗСВ, писма изх. № ИП-0459/04.06.2013г. и № ип-0148/30.01.2014г. на 

Административен ръководител – председател на Окръжен съд - Варна, е изменена 

Заповед № 202 /11.06.2012г., като е командирована Диана Пенчева Петрова – Енева, 
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съдия в Районен съд – Кубрат до провеждане на конкурс за незаетите щатни бройки за 

съдии в Окръжен съд –Варна.  

 

Районни   съдии са Албена  Великова и Пламен Ангелов. 

Съдия  Албена  Великова има 14 год. юридически стаж като съдия в Районен съд 

– Кубрат. Встъпила е в длъжност като районен съдия на 20.12.1999г. с Решение № 42 от 

15.12.1999г. на Висш съдебен съвет. Преди това е била юрисконсулт в Община Кубрат. 

         Със Заповед №  РД-10 65  от 17.12.2012г. на Председателя на Районен съд – гр. 

Кубрат,  на основание чл. 168, ал. 7 от ЗСВ, е възложено на Албена Дякова Великова 

районен съдия при Районен съд - Кубрат да изпълнява функциите на Председател, 

считано от 01.01.2013 до провеждане на конкурс. 

        С Протокол № 1 от 09.01.2014г. на Висш съдебен съвет, Албена Дякова Великова – 

съдия в Районен съд – гр. Кубрат, е определена да изпълнява функциите на 

„Административен ръководител – председател„ на Районен съд – гр. Кубрат.   

                                   

        Пламен Богомилов Ангелов е назначен на длъжност „съдия” в Районен съд – 

Кубрат с Решение № 2.10 по Протокол № 29/21.09.2007 год. на ВСС, встъпил в 

длъжност с Акт от 15.10.2007 год. – 8 г. и 2 месеца юр.стаж, от които 6 години и 2 

месеца като съдия. 

Светла Минчева Цветкова  е назначена  за съдебен архивар и е заемала дъжността 

от 17.11.1976г. до 01.09.1985г., от 01.09.1985 до 03.08.1987г. - съдебен секретар, от 

03.08.1987 до 01.07.1988г. - деловодител и от 01.07.1988г. - “административен секретар” 

– има 37 г.  и 3 месеца трудов стаж в Районен съд – Кубрат.  

 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ 

 СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

Към  17.02.2014 г. в Районен съд - Кубрат  е утвърдено щатно разписание с 12 бр. 

съдебни служители.  

Администрацията на РС -  Кубрат е обща и специализирана. Общата 

администрация се състои от 2 бр. служители, а в специализираната администрация 

работят общо 9 служители, организирани в служби и длъжности, както следва: 

 „Регистратура за класифицирана информация”- длъжността се съвместява със 

съдебен секретар; 

 „Регистратура”-   длъжността се  съвместява със съдебен деловодител; 

 „Съдебно деловодство”-  2 бр. съдебни деловодители – 1  съдебен деловодител за 

гр. дела и 1  съдебен деловодител за наказателни дела; 

 „Съдебни секретари” -  2  бр. съдебни секретари.;  

 „Архив”-  1 съдебен архивар;  

 „Връчване на призовки и съдебни книжа”-  един призовкар; 
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 Служител по сигурността на информацията  няма  - длъжността се съвместямва с 

административния секретар; 

 Бюро “Съдимост” -  1 съдебен служител.  

   Техническите длъжности – 1 бр. чистачка. 

Считано от  01.01.2001г. в Районен съд – Кубрат е внедрена и функционира 

деловодната програма на САС “Съдебно деловодство” на “Информационно 

обслужване” АД – Варна.   

Книгите по чл. 39 от ПАС се водят на електронен носител по деловодната програма 

САС “Съдебно деловодство” и се разпечатват на хартиен носител както следва: Входящ 

и изходящ дневник - един път дневно в края на работния ден; описна книга – на 

шестмесечие; книга за закрити заседания – на шестмесечие; азбучници – в края на 

година, съгласно заповед № 13-7 от 02.01.2014г. на Председателя на съда. 

Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води  от 2008г.  на електронен носител - в 

деловодната програма САС “Съдебно деловодство” и се разпечатва на всяко 

шестмесечие. Съдържа следните графи – пореден номер, номер на делото, решение № и 

дата на обявяване и диспозитив. Необходимо е да се спазват изискванията на чл. 50, 

ал.5 от ПАС, поради което ще бъде направена съответната препоръка 

Номерата на съдебните актове по всички дела се получават автоматично от 

деловодната програма САС “Съдебно деловодство” на “Информационно обслужване” 

АД  за граждански дела.   

Всички дела, образувани след месец 01.01.2001г. са въведени във 

функциониращата „Съдебна административна система” (САС) .  

Утвърдени са и правила за намаляване продължителността за разглеждане на 

делата и времеви стандарти в РС- Кубрат. 

В Районен съд –  Кубрат всички деловодни книги в съда се водят като електронен 

регистър, за което в началото на всяка календарна година се издава заповед. 

Разпечатването на деловодните книги на хартиен носител се извършва, съгласно 

Заповед № 13-7/02.01.2014г., както следва:  

- входящ и изходящ дневник – един път дневно / в края на работния ден /; 

- азбучници – един път годишно / след приключване на календарната година /; 

- регистър по ЗЗДН – един път годишно / след приключване на календарната 

година /; 

- книга за обжалваните дела – два пъти годишно / на всяко шестмесечие /; 

- срочни книги – всеки месец  / след приключване на месеца /;  

- книга за закрити заседания – два пъти годишно / на всяко шестмесечие / ; 

- книга за глобите – един път годишно / след приключване  

    на календарната година /; 

- описна книга –  два пъти годишно  / на всяко шестмесечие/ 

- архивни книги  един път годишно  /след приключване на 

календарната година /. 

Книгите и регистрите в РС-Кубрат са: 

- Азбучен указател за образуваните граждански дела; 44 тома от 1941г. до момента; 
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-Описна книга за гр.дела –  1 том  2012г.;  1 том за 2013г.; за 2014г. ще се разпечати 

и подвърше след изтичане на 6 - месечния срок; 

-Книга за открити заседания - гр. дела – за  2012г.- 3 тома, за 2013г.- 2 тома, за м. 

януари 2014г. няма разпечатана и подвързана книга, съобразно Заповед № 13-

7/02.01.2014г.; 

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – за  2012г. – 2 тома, за 2013г. -2 

тома, за 2014г. - ще се разпечати и подвърже след изтичане на 6 - месечния срок; 

 -Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа - 5  тома общо 

за периода 2012г.-2014г.; 

-Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК - за 2012г. – 1 том, 2013г.- 1 

том и за 2014г. – няма; 

- Книга за приемане и отказ от наследство - за периода 1963г.-2014г. - 5 тома; 

- Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, 

присъдени в полза на съдебната власт - от 2006г. до момента - 1 том; за 2014г. – е 

изготвен нов регистър, съобразно новия ПАС;  

-Книга на заявленията за достъп до обществена информация – 1том. 

Със заповед №33/ 13.07.2012г.са утвърдени Вътрешни правила за изпращане на 

съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес. 

 

Проверени бяха следните книги и регистри по чл.39, ал.1 от ПАС: 

-Описна книга за гр.дела – Водените за периода на проверката книги от съдебните 

деловодители са номерирани, прошнуровани, подпечатани и подписани от 

Председателя на съда. Проверявани са на 6 -месечен срок от Председателя на съда, но 

проверките не се удостоверявани с дата и подпис; 

- Книга за открити заседания гр. дела – водят се като разпечатка от деловодната 

програма. Номерирани, подпечатани и подписани от Председателя на съда; 

- Книга за закрити и разпоредителни заседания –  Водят се от деловодителите, 

номерирани са, прошнуровани и подпечатани. Представляват разпечатки от 

деловодната програма. Не се удостоверява с подпис посочената дата, на която е обявен 

съдебния акт; 

- Книга за получените и върнатите призовки и идруги съдебни книжа – Водят се от 

призовкаря, четливо. Номерирани, подпечатани и подписани са от Председателя на 

съда; 

- Книга на заявленията за достъп до обществена информация – Книгата е 

номерирана, подпечатана, прошнурована. Води се от 20013г.  до момента на проверката  

и съдържа общо 3 заявления от 2013г.; 

- Изходящ дневник – За проверяваните периоди книгите са номерирани, 

прошнуровани и подпечатани, представляват извадки от деловодната програма;  

- Входящ дневник 2011г. – За проверяваните периоди книгите са номерирани, 

прошнуровани и подпечатани, представляват извадки от деловодната програма;  

- Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК за 2011г. – за 2012г. и за 

2013г. – Представляват разпечатки от деловодната програма. Попълва се от съдебните 
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деловодители. В цитираната заповед не е регламентиран реда за воденето на регистъра 

Не са спазени изискванията на чл. 62,ал.4 ПАРОАВАС (отм.) и на чл. 50, ал.5 от ПАС;  

- Регистър за предоставени данни от НБД „ Население” – Води се от 2010г. от Ц. 

Маринова – съдебен деловодител и В. Димова- съдебен секретар, съгласно заповед № 

12/23.02.2010г. Попълва се на ръка, четливо;  

- Регистър по ЗЗДН – Регистърът не е подписан и подпечатан, но е номериран. 

Представлява разпечатки от деловодната програма, подредени в папката класьор от 

съдебните деловодители. 

 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата, вписана в 

книгата за открити заседания, датата на предаване на делото в канцеларията на съда и 

акта от Регистъра на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК - решение по гр. дело № 

38/2012г., решение по гр. дело № 473/2012г., решение по гр. дело № 610/2012г., 

решение по гр. дело № 62/2011г., решение по гр. дело № 300/2012г., решение по гр. 

дело № 45/2012г. Проверката установи, че няма разминаване в посочените дати в 

книгите, в регистъра и в делото. Налице е пълно съответствие между датата на акта, 

съдържащ се по делото, датата на акта, обявен в Книга за открити заседания І 

инстанция гр.дела и датата на акта в съдебния регистър. 

Деловодните книги и регистри се водят съобразно изискванията, но с 

констатираните слабости. Проверявани са периодично от Председателя, но без да се 

удостоверяват проверките с подпис и дата. Книгите съдържат необходимата и 

задължителна информация за образуването, движението и приключването на делата. 

Препоръчително е проверките да продължат периодично, което да се удостоверява с 

подпис и дата, а констатираните пропуски, да бъдат отстранени. Необходимо е 

съдебният регистър по чл. 235, ал.5 ГПК да се води от изрично упълномощено за целта 

длъжностно лице, при спазване изискванията на чл. 50,ал.5 от ПАС. 

 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
        ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

В РС- Кубрат гражданските дела се образуват в деня или на следващия ден след 

постъпване на книжата в съда, от Председателя на съда. Разпределението на делата на 

принципа на случайния избор, съгласно чл. 9 от ЗСВ, се извършва от месец  юни 2006г. 

и към настоящия момент се осъществява чрез програмния продукт за случайно 

разпределение на делата „Law Choice”, разработен от ВСС .  

Председателят на съда е утвърдил със Заповед №25/05.10.2009г. Правила за 

случайно разпределение на делата в РС -  Кубрат. Разпределението се извършва от  

Председателя на съда и се отразява в протокол, подписан от него, който се съхранява в 
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папка- класьор. Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100 % 

на съдиите. 

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за всички видове 

дела, с изключение на  частни граждански дела - за издаване разрешение по СК, отказ 

от наследство,  молби за обезпечения по чл. 390 ГПК, молби за незабавна защита по 

ЗЗДН. 

Считано от м.януари 2012г., зявления по реда на чл. 410 от ГПК и по реда на чл. 

417 от ГПК,  се разпределят  между съдиите,  на случаен принцип .  

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата има 

Административния ръководител, а в негово отсъствие с изрична заповед е определен  

съдия, които извършва разпределението. На проверяващите беше предоставена Заповед 

№  13-136/18.07.2013г. за определяне на съдия Пламен Ангелов, който да извършва 

случайния избор на делата в отсъствието на административния ръководител. 

Технически поцесът по образуване и разпределение на постъпващите в съда 

искови молби /молби, до докладване на делото на съдията-докладчик, се извършва в 

следната последователност: след постъпване на книжата в служба „Регистратура” се 

регистрират, образуват и в края на работния ден се предават на Председателя за 

разпределение. 

Месечният  график на дежурствата се утвърждава от администравния ръководител, 

съгласно Заповед №. 13-21 от 03.02.2014г.   

Дежурните  съдии, по утвърдения график, се произнасят  по  постъпилите в  

периода на съответното дежурство искания, както следва: по ч. гр.дела за издаване на 

разрешения по СК, отказ от наследство, дела по Закона за домашното насилие. 

Съдиите разглеждат граждански и наказателни дела. 

Председателят на съда е издал заповед, с която е наредил Цветанка Маринова – 

съдебен деловодител и Вера Димова – съдебен секретар, да  разполагат  с електронен 

подпис и съобразно разпоредбите на Наредба № 14/18.11.2009 г. на МП за реда и 

начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база 

данни „Население”, да извършват справките, за което имат предоставен достъп. 

  
3. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

Общи данни за РС-Кубрат за периода 01.01.2012г. - 17.02.2014г. 

 

През 2012г. в РС са постъпили общо 666  бр. дела (в това число 196 бр. гр. дела по 

общия исков ред и 470 бр. частни гр.дела), останали несвършени от минали години – 72 

бр. дела или общо за разглеждане – 738 бр.  дела (в това число 260 бр. гр.дела по общия 

исков ред и  478 бр. ч. гр.дела). От тях  свършени през 2012г. са 66 бр. дела или 196 бр. 

гр. дела и 456 бр. частни гр.дела.  

През 2013г. в РС са постъпили общо 622  бр. дела (в това число 225 бр. гр. дела по 

общия исков ред и 397 бр. частни гр.дела), останали несвършени от минали години – 79 

бр. дела или общо за разглеждане – 701 бр.  дела (в това число  290 бр. гр.дела по общия 
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исков ред и  411 бр. ч.гр.дела). От тях  свършени през 2013г. са  594 бр. дела или 198 бр. 

гр. дела и 396 бр. частни гр.дела.  

През периода 01.01.2014г.- 17.02.2014г. в РС са постъпили общо 83бр. дела, (в това 

число 16 бр. гр. дела по общия исков ред  и 67 бр. частни гр.дела), останали несвършени 

от минали години – 107 бр. дела или общо за разглеждане – 190 бр.  дела (в това число 

108 бр. гр.дела по общия исков ред и  82 бр. ч.гр.дела). От тях  свършени са 88 бр. дела 

(в това число 20 бр. гр. дела и 68 бр. частни гр.дела) . 

 

Като материя от гражданските дела по общия исков ред преобладават делби, дела 

по СК, както и  частните гр. дела  -  чл. 410 и 417 по ГПК. 

 

       

     НАТОВАРЕНОСТ: 

 

Общата натовареност по щат и действителна натовареност /граждански и 

наказателни  дела/ в Районен съд – Кубрат е както следва: 

 

За  2012г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане  - 29.08% 

Натовареност по щат към свършените дела  -  26.03% 

Действителна натовареност към дела за разглеждане  -29.91% 

Действителна  натовареност към  свършени дела – 26.77% 

 

За 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане  - 28.53% 

Натовареност по щат към свършените дела  -  24.69% 

Действителна натовареност към дела за разглеждане  -42.79% 

Действителна  натовареност към  свършени дела – 37.04% 

 
Обобщени данни за граждански дела - по съдии докладчици: 

 

 

     За 2012 година 

 

 

№  

СЪДИЯ 

Висящи 

дела към 

01.01.2012г 

Постъпили 

през 2012г. 

Общо 

брой за 

разглежд

ане 

Свършени 

дела 

1. Диана Петрова-Енева 1 229 230 215 

2. Албена Великова 43 216 259 230 

3. Пламен  Ангелов 28 221 249 216 
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     За 2013 година 

 

№  

СЪДИЯ 

Висящи 

дела към 

01.01.2013г 

Постъпили 

през 2013г. 

Общо 

брой за 

разглежд

ане 

Свършени 

дела 

1. Албена Великова 39 314 353 315 

2. Пламен  Ангелов 40 308 348 279 

 

    За 01.01.2014г. до 17.02.2014г. 

 

№  

СЪДИЯ 

Висящи 

дела към 

01.01.2014г 

Постъпили 

през 2014г. 

Общо 

брой за 

разглежд

ане 

Свършени 

дела 

1. Албена Великова 38 40 78 47 

2. Пламен  Ангелов 69 43 112 41 

 

 

НАСРОЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 

 

         За м. март съдия Великова – ІІ-ри състав, има насрочени граждански дела на две 

дати – на 19-ти и 26.03.2014г.  

 За първата дата в о.с.з. са насрочени шест дела, от които за 9.30 ч. – гр.д. № 

535/2013г., за 9.45ч. – гр. д. № 32/2013г. (за развод), за 10.00ч. – три бр. 

административни дела  и за 14.30 ч. АНД № 10/2014г. - по чл. 78а НК. 

 За заседанието на 26.03.2014г. са насрочени пет бр. дела, от които две граждански 

- № 565/2013г. и № 501/2013г. 

 От тях бяха проверени: 

Гр. дело № 535/2013г. е образувано на 04.12.2013г., по облигационен иск, 

постъпил в съда предходния ден, разпределено е на 03.12.2013г., на доклад на съдия 

Великова. Без движение исковата молба е оставена с разпореждане от 05.12.2013г. с 

указания за довнасяне на ДТ, изпълнено на 09.12.2013г. С ново  разпореждане, от 

10.12.2013г., без посочено име на съдията и  съда, е указано връчването й на ответната 

страна, с разясняване на правото на отговор и  последиците от неподаването на такъв. С 

определение по чл. 140 ГПК № 10/20.01.2014г. са приети доказателствата, приложени 

към исковата молба, допуснат е свидетел и е насрочено о.с.з. за 19.02.2014г., в което 

ход не е даден, а са отправени указания към процесуалния представител на ищцата за 

представяне на доказателства. Открито съдебно заседание е насрочено за 19.03.2014г. 

Гр. дело № 32/2013г. е образувано на 30.08.2013г. по искова молба с правно 

основание чл. 49 СК, разпределена на 29.08.2013г. с изключване на съдия Ангелов, 

поради ползван платен отпуск, на доклад на съдия Великова. Разпореждане № 71 е от 

30.08.2013г., с което претенцията за развод и съединените искове са приети за редовни 

и са дадени указания към ответника. Отговор от последния е постъпил на 02.10.2013г., 
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ведно с копие от искова молба по чл. 62, ал. 1 СК - за оспорване на бащинство. С 

определение по чл. 140 ГПК № 44/07.10.2013г. съдията докладчик е насрочил о.с.з. за 

13.11.2013г., приел е доказателствата, допуснал е разпит на свидетел, уведомил е 

Д”СП” отдел „Закрила на детето”- гр. Кубрат да изпрати представител в с.з., а при 

невъзможност – да се изготви социален доклад и е съобщен на страните проекта за 

доклад по делото. В с.з. на посочената дата производството е спряно, до приключването 

на гр. дело № 319/2013г. по описа на ОС-Разград, образувано по иска за оспорване на 

бащинство. Социалният доклад е приложен по делото. На 17.02.2014г. по делото е 

приобщено писмо-справка от ОС-Разград, ведно с копие от влязлото в сила решение № 

78/08.01.2014г., поради което и с определение № 14/18.02.2014г. производството по 

делото е възобновено и е насрочено о.с.з. за 19.03.2014г. - 9.45ч. 

Гр. дело № 501/2013г. е образувано на 08.11.2013г. по постъпила в същия ден 

искова молба на основание чл. 422 ГПК. В този ден е изготвен и протоколът за избор на 

конкретен докладчик – съдия Великова, издала заповедта по чл. 410 ГПК по 

приложеното ч.гр.д. № 402/2013г. Съгласно разпореждане от 12.11.2013г. молбата е 

счетена за редовна и е наредено изпращането й на ответника за отговор, след 

изтичането на който и непостъпил отговор, с определение № 14/20.01.2014г. съдът е 

насрочил първо заседание по делото за 19.02.2014г., като е приел доказателствата по 

делото и е съобщил на страните изготвения проект за доклад по делото. В с.з. на 

посочената дата съдът е назначил ССчЕ и е отсрочил делото за 26.03.2014г. 

 

За м. март съдия Ангелов – ІІІ-три състав, има насрочено заседание на 

13.03.2014г. с 12 бр. дела, между които гражданските са 7 бр., АНД – 4 бр. и едно 

НОХД. 

От тези седем бр. дела бяха проверени: 

Гр. дело № 471/2013г. е образувано на 18.10.2013г. по искова молба входирана 

предходния ден от физическо лице, против АД, на основание чл. 124, ал. 1 ГПК. 

Протоколът за случаен избор на докладчик е от 17.10.2013г. Разпореждането по чл. 131 

ГПК е от 24.10.2013г. Отговор с доказателства от дружеството е постъпил на 

05.12.2013г. и с определение № 21/24.01.2014г. съдът е счел исковата молба за 

допустима, произнесъл се е по доказателствените искания, изготвил е проект за доклад 

по спора, приел е доказателствата, допуснал е до разпит свидетел, назначил е съдебно-

електротехническа експертиза с конкретизирани задачи и размер на депозит, определил 

е вещото лице и е насрочил о.с.з. за 13.03.2014г. Към момента на проверката депозитът 

е внесен и от двете страни. 

Гр. дело № 431/2013г. е образувано на 23.09.2013г. по иск с правно основание чл. 

124, ал. 1 ГПК, на  физически лица срещу община Завет, обл. Разград, разпределено в 

същия ден. С разпореждане от 26.09.2013г. молбата е счетена за редовна и е наредено 

изпращането на препис на ответната страна, депозирала писмен отговор на 04.11.2013г. 

С определение по чл. 140 ГПК от з.з. на 08.11.2013г., съдът е насрочил о.с.з. за 

12.12.2013г., приел е представените писмени доказателства, допуснал е свидетели при 
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довеждане и е указана възможността за доброволно уреждане на спора. Заседанието е 

отложено по доказателствата за 06.02.2013г., а впоследствие за 13.03.2014г.  

Гр. дело № 632/2012г. е образувано на 28.12.2012г. по постъпила в същия ден 

искова молба за делба на наследствени имоти. Протокол за случаен избор не се намери 

по делото, представен бе допълнително в хода на проверката, като копие от 

съхраняваните в отделна папка протоколи. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от  

03.01.2013г., а о.с.з. е било насрочено с определение № 57/25.02.2013г., с което са 

приети и доказателствата. В проведеното първо по делото заседание то е било обявено 

за решаване и с решение  № 45 от 19.04.2013г. делбата е била допусната. Същото е 

влязло в сила на 31.05.2013г., видно от положен нарочен печат. С разпореждане (без 

данни за съд и конкретен съдия), делото е било насрочено за разглеждане във втора 

фаза, за 04.07.2013г. След изготвена експертиза, допълнителна такава и поправено 

допълнително заключение, съдът е изпратил делото на ОСЗГ-Кубрат за изготвяне на 

проект за делба и скици. В с.з. от 09.01.2014г. е даден ход на делото по същество и 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. В з.з. от 05.02.2014г. 

протоколното определение от 09.01.2014г. е отменено с констатацията за допуснат 

пропуск, производството е възобновено и е насрочено о.с.з. за 13.03.2014г. - за 

съставяне на проект за разделителен протокол, за когато е указано да се призоват 

страните. Въпреки, че е с определение за отмяна на хода, това дело не е включено в 

справката за делата с отменени определения, тъй като е извън проверявания период–

производството е възобновено през 2014 г. 

  

НЕНАСРОЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

Ненасрочените  към  17.02 .2014г. граждански дела са 15 бр.: съдия Албена 

Великова – 6 бр. дела и съдия Пламен Ангелов – 9 бр. дела. В посочения брой 

ненасрочени дела не са включени  4 бр. спрени производства. 

През м. октомври 2013 г. са образувани три от ненасрочените граждански дела: 

Гр.д. № 476/2013 г. е образувано на 22.10.2013 г., разпределено на 21.10.2013 г., 

когато е постъпила исковата молба с правно основание на предявените искове по чл. 

127а СК,  вр. чл. 76, т. 9 ЗБЛД. Докладчик по делото е съдия Ангелов. С разпореждане 

от 29.10.2013г. исковата молба е приета за редовна, исковете – за допустими и е 

наредено изпращане на преписи на ответната страна по реда на чл. 131 ГПК. На 

18.11.2013 г. съдията е разпоредил ищецът да бъде уведомен да представи  

удостоверение за постоянен и настоящ адрес на ответника, тъй като съобщението е 

върнато невръчено, поради ненамирането му на посочения в исковата молба адрес. 

Указанията се изпълнени на 22.11.2013 г. На 26.11.2013 г. съдията отново е разпоредил 

изпращане на преписи на ответника. С разпореждане от 14.12.2013 г. съдът е приложил 

към делото, като редовно връчено, изпратеното до ответника съобщение, наредил е 

ищецът да заплати възнаграждение за особен представител на ответника и след 

изпълнение е изпратил искане до АС на АК – Разград за определяне на адвокат. 

Уведомителното писмо от АК – Разград е постъпило на 07.01.2014 г. и с разпореждане 
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от  13.01.2014 г. посоченият адвокат е назначен за служебен защитник на ответника, 

като е наредено да му бъдат изпратени преписи по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението е 

получено от особения представител на 16.01.2014 г., срокът по чл. 131, ал. 1 ГПК е 

изтекъл на 17.02.2014 г.  

Гр.д. № 488/2013 г. е образувано на 28.10.2013 г., разпределено е на съдия Ангелов 

на 25.10.2013 г., когато е постъпила исковата молба с правно основание на предявения 

иск – чл. 341 и сл. ГПК /делба/. С разпореждане от 29.10.2013 г. исковата молба е 

оставена без движение с указания за установяване на датата на сключване на 

граждански брак между определени лица. На 06.11.2013 г. е представено копие от акт за 

женитба на лицата и на 15.11.2013 г. съдът е постановил разпореждането си по чл. 131 

ГПК. След като съобщението до ответника е върнато в цялост, установени са настоящ и 

постоянен адрес и е призован по реда на чл. 47 ГПК, съдът с разпореждане от 

19.12.2013 г. е приложил съобщението до ответника като редовно връчено и е указал на 

ищеца задължението за внасяне на възнаграждение за служебен защитник, който е 

назначен на 13.01.2014 г. и са му изпратени преписи от исковата молба за отговор. 

Съобщението е връчено на 23.01.2014 г. С разпореждане от 29.01.2014 г. съдът е 

оставил исковата молба  без движение  с указания в едноседмичен срок да се 

представят: удостоверение за идентичност на делбения имот, акт за сключен 

граждански брак и удостоверение за родствени връзки. Съобщението за нередовностите 

е връчено на процесуалния представител на ищците на 31.01.2014 г. и той с молба от 

10.02.2014 г. е поискал издаване на съдебни удостоверения за снабдяване с други 

удостоверения в изпълнение на указанията. Удостоверенията са издадени на 

12.02.2014г. 

Гр.д. № 465/2013 г. е образувано на 15.10.2013 г., по изпратено по подсъдност от 

Районен съд – Силистра гр.д. № 949/2013 г., образувано по молба за обявяване на 

смърт. Разпределено е на съдия Ангелов. С разпореждане от 06.11.2013 г. съдията е 

наредил да се изготви извлечение от НБ „Население” относно лицето, чиято смърт се 

иска да бъде обявена. Справката е изготвена на 07.11.2013 г. На 12.11.2013 г. молбата е 

оставена без движение за отстраняване на нередовностите чрез конституиране на 

заинтересовани страни – община Кубрат и РП – Кубрат. Поправената молба е 

постъпила на 15.11.2013 г. и от същата дата е разпореждането по чл. 131 ГПК, в което е 

наредено и изготвянето на искания до кмета на общината и до началника на РПУ –

Кубрат за събиране на сведения относно лицето. На 31.01.2014 г. съдът е разпоредил 

изготвяне на справка от НБ „Население” и за молителката. С разпореждане от 

07.02.2014 г. е наредено да се изиска информация от Министерство на правосъдието  

относно българското гражданство на лицето, чиято смърт се иска да бъде обявена. Към 

30.01.2014 г. са постъпили изисканите от общината и от полицията сведения. 

Информацията от МП е постъпила  на 20.02.2014 г., в смисъл, че лицето не е с 

българско гражданство. 

Образувани през м. ноември 2013 г. и ненасрочени граждански  дела: 

Гр.д. №  506/2013 г. е образувано на 15.11.2013 г. по постъпила на 14.11.2013 г. 

искова молба за делба на недвижими имоти, съсобствени по наследство. В исковата 
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молба ответниците са посочени  като наследници на определено починало лице, а не 

конкретно. Разпределено е на 14.11.2013 г. на съдия Великова. На 19.11.2013 г. исковата 

молба е оставена без движение като нередовна и на ищците е указано в двуседмичен 

срок да представят удостоверение за наследници  и адресите им за призоваване след 

издаване на исканото съдебно удостоверение. Съобщението е връчено на 25.11.2013 г. 

С молба от 03.01.2014 г. процесуалният представител на ищците е поискал 

продължаване на срока за изпълнение и е изпълнил частично указанията. Съдът е 

уважил искането с разпореждането от 07.01.2014 г. и е удължил срока с още две 

седмици, считано от датата на подаване на молбата. На 14.01.2014 г. е представена 

поправената искова молба вече с осемнадесет ответници и съответните преписи и 

приложения. С разпореждане от 21.01.2014 г. съдът е приел исковата молба за редовна  

и е наредил връчването на преписите по реда на чл. 131 и сл. ГПК. Върнатите 

съобщения са докладвани своевременно и с определение от 12.02.2014 г. ищците са 

задължени в едноседмичен срок да представят справка за адресната регистрация на 

един от ответниците. На 20.02.2014 г. е разпоредено да представят справки за адресните 

регистрации и за други двама ответници. 

Гр.д. № 508/2013 г. е образувано на 15.11.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен установителен иск за собственост. Разпределено е на съдия 

Ангелов. С разпореждане от същата дата исковата молба е оставена без движение с 

указания да се извърши вписването й. Наредено е издаване на исканите съдебни 

удостоверения. На 19.11.2013 г. с молба са представени вписаната искова молба и 

писмени доказателства. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 25.11.2013 г. На 05.12.2013 

г. съобщението до един от ответниците е върнато с отбелязване, че лицето е починало. 

С разпореждане от 11.12.2013 г. съдията е наредил да се изиска препис от посочения акт 

за смърт, копие от който е постъпило в съда на 21.12.2013 г. С определение от 

06.01.2014 г. съдът е прекратил производството по отношение на починалия преди 

завеждане на исковата молба ответник и е оставил исковата молба в останалата й част 

без движение за отстраняване на констатираните нередовности в едноседмичен срок. 

Поправената искова молба е постъпила на 16.01.2014 г. Разпореждането по чл. 131 ГПК 

е от 22.01.2014 г. Ответниците са получили съобщенията съответно на 24.01.2014 г., 

28.01.2014 г. и на 29.01.2014 г. 

Гр.д. № 516/2013 г. е образувано на 22.11.2013 г. по постъпила на 21.11.2013 г. 

искова молба с предявен иск по чл. 127а, ал. 2 СК, вр. чл. 45 и чл. 76, т. 9 ЗБЛД. 

Разпределено е на съдия Ангелов. На 26.11.2013 г.  е постановено разпореждането по 

чл. 131 и сл. ГПК. Съобщението до ответника, изпратено на посочения в ИМ адрес е 

върнато в съда на 06.12.2013 г., в цялост, със забележка, че лицето отказва да го получи. 

С разпореждане от 13.01.2014 г. съдията е задължил ищеца да представи удостоверение 

за настоящ и постоянен адрес на ответника, което е изпълнено на 04.02.2014 г. 

Връчването на книжата е разпоредено отново на 05.02.2014 г. Настоящият и 

постоянният адрес съвпадат. Посоченият в ИМ адрес се различава само по улицата, но е 

в същото населено място. Съобщението е връчено лично на 11.02.2014 г. 
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Образувани през м. декември 2013 г. и ненасрочени граждански дела: 

Гр.д. № 46/2013 г. е образувано на 04.12.2013 г. по постъпила на 03.12.2013 г. 

искова молба за развод – чл. 49, ал. 1 СК. Разпределено е на съдия Великова, която на 

04.12.2013 г. е приела исковата молба за редовна и е разпоредила връчването на 

книжата съобразно чл. 131 и сл. ГПК. Съобщението до ответницата е върнато в съда в 

цялост, невръчено, на 18.12.2013 г. С резолюция от 30.12.2013 г., включваща израза 

„определи:”, съдът е задължил ищеца да представи справка за адресната регистрация на 

ответника, което е изпълнено на 22.01.2014г. С разпореждане от същата дата съдът,  на 

основание чл. 47, ал. 5 и ал. 6 ГПК, е приложил върнатото на 18.12.2013 г. съобщение 

като редовно връчено, тъй като посоченият в исковата молба адрес съвпада с 

постоянния и настоящия адрес на лицето и е задължил ищеца да внесе възнаграждение 

за назначаване на особен представител на ответника. Уведомителното писмо на САК – 

Разград е от 28.01.2014 г. С определение от 29.01.2014 г. съдът е назначил особен 

представител на ответника и е разпоредил връчване на книжата по реда на чл. 131 и сл. 

ГПК. Съобщението е получено от особения представител на 10.02.2014 г. 

Гр.д. № 554/2013 г. е образувано на 13.12.2013 г. по постъпила на 12.12.2013 г. 

искова молба за делба на недвижим поземлен имот  и е разпределено на съдия 

Великова. На 30.12.2013 г. исковата молба е приета за редовна и е разпоредено 

връчване на книжата съобразно чл. 131 и сл. ГПК. Невръчените съобщения и на двамата 

ответници са върнати в съда на 17.01.2014 г. На 21.01.2014 г. съдията е задължил ищеца 

да представи справки за адресните им регистрации. Справката е представена на 

05.02.2014 г. и с разпореждане от 07.02.2014 г. съдът,  на основание чл. 47, ал. 5 и ал. 6 

ГПК, е приложил върнатите на 17.01.2014 г. съобщения като редовно връчени, тъй като 

посочените в исковата молба адреси съвпадат с постоянния и настоящия адрес на 

лицата и е задължил ищеца да внесе възнаграждение за назначаване на особен 

представител на ответниците. След постъпване на уведомителното писмо от 18.02.2014 

г. от САК – Разград, с определение от 20.02.2014г. съдът е назначил особен 

представител на ответниците и е разпоредил връчването на книжата. Съобщението към 

датата на проверката не е върнато в съда. 

Гр.д. № 573/2013 г. е образувано на 27.12.2013 г. по постъпила на същата дата 

невписана искова молба  за делба на недвижими имоти – дворни места и жилищна 

сграда. Разпределено е на съдия Ангелов. С разпореждане от 03.01.2014 г. съдът е приел 

исковата молба за редовна и допустима  и е наредил връчването на книжата по реда на 

чл. 131 ГПК. По отношение и на двамата ответници е изпълнена процедурата по чл. 47, 

ал. 1 – 4  ГПК. С разпореждане от 07.02.2014г. съдът е приложил съобщенията им като 

редовно връчени и е задължил ищеца да заплати възнаграждение за особен представил. 

По делото е приложено, недокладвано все още, уведомително писмо от САК – Разград, 

с изходяща дата - 18.02.2014 г. 

Образуваните през януари и февруари граждански дела, които все още не са 

насрочени са в срока по чл. 131 ГПК или пък в процедура по назначаване на особени 

представители на ответниците, с оглед разпоредбата на чл. 47, ал. 6 ГПК. 
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СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  

 

Спрените производства към  17.02.2014г. са 4 броя, на доклад на съдия  Албена 

Великова – 1 дело и на съдия Пламен Ангелов – 3 бр. дела. От тях,  производството по 

гр.д. № 32/2013 г., образувано на 30.08.2013 г., е възобновено  с определение от з.з. на 

18.02.2014 г. и с.з. е насрочено на 19.03.2014 г. 

Проверени са останалите три дела: 

Гр.д. № 589/2012 г. е образувано на 07.12.2012 г. по искова молба, вх. № 

2544/06.12.2012 г. с предявен иск с правно основание чл. 183 и сл. ЗЗД, чл. 86, ал. 1 ЗЗД 

и чл. 79, ал. 1 ЗЗД. Съгласно приложения протокол за избор на докладчик с дата – 

06.12.2012 г., разпределящ е председателят на съда – съдия Великова, исковата молба е 

разпределена  на съдия Пламен Ангелов, чийто подпис  стои под печата за образуване 

на делото под № 589/2012 г., с дата – 07.12.2012 г. С разпореждане от 14.12.2012 г. 

исковата молба е оставена без движение с указания да бъде посочен адреса на 

ответника. С молба от 17.12.2012 г. ищецът е представил удостоверения за настоящ и 

постоянен адрес на ответника. С разпореждане от 18.12.2012 г. исковата молба е 

оставена без движение за втори път с други указания за поправяне на нередовности. 

Молбата – допълнение е депозирана на 08.01.2013 г. и с разпореждане от следващия ден 

исковата е приета за редовна и допустима и е наредено изпращане на преписи на 

ответника по реда на чл. 131 ГПК. С разпореждане от 25.02.2013 г. съдията е приел, че 

на основание чл. 47, ал. 5 ГПК съобщението до ответника е редовно връчено, а на 

основание чл. 46, ал. 7 ГПК - че следва да му се назначи особен представител. За целта 

на ищеца е изпратено съобщение  за внасяне на сума за възнаграждението на служебния 

защитник. След внасяне на депозита, съдът е разпоредил изпращане на искане до АК –

Разград за определяне на адвокат. Уведомителното писмо от АК –Разград е с изх. № 

05/12.03.2013 г.  и на назначения служебен защитник на ответника са изпратени 

преписи от исковата молба с приложенията за писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК. 

Съобщението е получено на 27.03.2013 г. С определение от з.з. на 13.05.2013 г., по чл. 

140 ГПК, съдът е насрочил първото с.з. на 06.06.2013 г.  и е приел представените от 

ищеца писмени доказателства, като с това се изчерпва съдържането на акта, в 

противовес на изискванията по ГПК. В с.з. на 06.06.2013 г. съдът е дал ход на делото, 

направил е доклад по чл. 146 ГПК, указал е на ищеца за кои факти не е посочил 

доказателства и  кои обстоятелства следва да докаже. Докладът е приет без възражения 

от страните. Приети са представени в с.з. писмени доказателства,  ищецът  е направил 

доказателствено искане за допускане на свидетел за установяване на посочените от съда 

обстоятелства. Делото е отложено и на ищеца е дадена възможност да посочи името на 

искания свидетел и да внесе разноски за призоваването му. В с.з. на 11.07.2013 г. ход на 

делото е даден и то е отложено поради неявяване на свидетеля, на когото е наложена 

глоба. В с.з. на  26.09.2013 г.  отново е даден ход на делото, но производството е спряно 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, по взаимно съгласие на страните Разпоредено е да 

се докладва след изтичане на шестмесечния срок. 
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Гр.д. № 453/2012 г. е образувано на 13.09.2012 г. по постъпила на 12.09.2012 г. 

искова молба, разпределена същия ден надоклад на съдия Ангелов. С разпореждане от 

17.09.2012 г. исковата молба е оставена без движение. Разпореждането по чл. 131 ГПК е 

от 05.10.2012 г. Съобщението до ответника е връчено на 17.10.2012 г. и на 16.11.2012 г. 

е постъпил писменият му отговор. С разпореждане от з.з. на 21.11.2012 г. съдът е 

оставил без движение предявените от ответника с писмения му отговор установителни 

искове за прогласяване нищожността на съдебна спогодба и признаване относителната 

недействителност на покупко-продажба на недвижим имот. Указанията са изпълнени на 

06.12.2012 г., когато ответникът е подал инцидентен установителен иск в отделна 

искова молба. С определение № 2 от 03.01.2013 г. съдът е отделил предявените от 

ответника искове за разглеждане в отделно съдебно производство, което е докладвано 

на председателя за образуване и разпределение. Със същото определение, на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК съдията-докладчик е спрял производството по делото до 

решаване на спора по отделените установителни искове с влязло в сила съдебно 

решение. В частта за спиране на производството определението е потвърдено с 

определение № 234/20.02.2013 г. по в.ч.гр.д. № 39/2013 г. по описа на Разградския 

окръжен съд и е влязло в сила на 08.03.2013 г. Няма данни за извършвани справки по 

движение на преюдициалното дело  № 119/2013 г., образувано на 15.03.2013 г. /повече 

от два месеца след отделяне на производството/, което не е приключено, насрочено на 

27.02.2014 г. 

Гр.д. № 272/2013 г. е образувано 18.06.2013 г., разпределено на 17.06.2013 г., 

когато е постъпила и „жалбата”. С разпореждане от 19.06.2013 г. същата е оставена без 

движение и са дадени подробни указания за поправяне на исковата молба, изпълнено на 

02.07.2013 г. На 03.07.2013 г. съдът е постановил разпореждането си по чл. 131 ГПК. 

Съобщението е връчено на ответника на 11.07.2013 г., но отговор не е постъпил . 

Определението по чл. 140 ГПК е от 18.09.2013 г. В първото по делото с.з., на 17.10.2013 

г. ход на делото не е даден и производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК. Указана е последицата от непоискване на възобновяването му в шестмесечен 

срок, след изтичането на който е разпоредено делото да се докладва. 

 

ВИСЯЩИ, НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 01.10.2013г. производства, образувани 

преди 01.01.2013г.  

         Съгласно предоставената от съда справка  този вид дела са девет броя и всички 

производства са делбени.  

        Проверени са осемте делбени дела: гр.д. №№ 426/2012 г., 517/2012 г., 544/2012 г., 

562/2012 г., 563/2012 г., 609/2012 г., 630/2012 г. и 632/2012 г. 

        Гр.д. № 848/2011 г., на доклад на съдия Великова, към датата на проверката се 

намира в Окръжен съд – Разград, по въззивна жалба срещу решение № 156/19.12.2013 г.  

за поставяне в дялове на съсобствениците на допуснатите до делба земеделски земи, без 

теглене на жребий.  



 

 19 

         С изключение на гр.д. № 630/2012 г., по всички други дела има постановени и 

влезли в сила решения по допускане на делбата, т.е. първата фаза е приключена. 

         Гр.д. № 426/2012 г. е образувано на 03.09.2012 г., решението по допускане на 

делбата е № 137/19.12.2012 г. Проведено е въззивно обжалване в ОС – Разград, не е 

допуснато касационно обжалване и на 02.12.2013 г. делото е върнато в РС – Кубрат за 

процесуалните действия по втората фаза на делбата. Първото с.з. по извършване на 

делбата е проведено на 22.01.2014 г., отложено за доказателства за 26.02.2014 г. 

          Гр.д. № 517/2012 г. е образувано на 01.11.2012 г. и делбата е допусната с решение 

№ 121/18.10.2013 г. Производството е било спряно на 11.12.2012 г., на основание чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК  и е възобновено на 27.06.2013 г. Решението по допускане на 

делбата не е обжалвано и е влязло в сила на 12.11.2013 г. Първото заседание във втората 

фаза по извършване на делбата е проведено на 04.12.2013 г. По молби на вещото лице и 

на страна, с.з. на 28.01.2014 г. и на 04.02.2014 г. са отсрочени. На 13.02.2014 г. е даден 

ход на делото и е отложено за изслушване на допуснати свидетели. 

          Гр.д. № 544/2012 г. е образувано на 16.11.2012 г. и делбата е допусната с решение 

№ 82 от 09.07.2013 г., което не е обжалвано и е влязло в сила на 30.07.2013 г. Първото 

с.з. по извършване на делбата е проведено на 17.10.2013 г., отложено е за извършване 

на съдебно-техническа експертиза и оценителна експертиза. В с.з. на 21.11.2013 г. 

заключенията са приети и делото е изпратено на Общинската служба по земеделие – гр. 

Кубрат за изготвяне на проект за делба и проекто-скици, поставяне на номера на 

новообразуваните дялове и определяне на техните граници. В с.з. на 09.01.2014 г. ход 

на делото не е даден и е отложено за 28.02.2014 г., с цел изясняване на различията 

между решението по допускане на делбата и проекта за делба, представен от 

Общинската служба. 

           Гр.д. № 562/2012 г. е образувано на 27.11.2012г. Делбата е допусната с решение 

№ 70 от 21.06.2013 г., което не е обжалвано и е влязло в сила на 19.08.2013 г. Първото 

с.з. по извършване на делбата – ІІ фаза, е проведено на 17.10.2013 г. Проведени са още 

две с.з. по доказателства и приемане на заключения на в.л. и след представяне на проект 

за делба и проекто-скици от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в с.з. на 

13.02.2013 г. съдът е съставил и предявил на страните проект за разделителен протокол 

и след изслушване на становищата им, е  обявил, че ще се произнесе с решение в срок. 

          Гр.д. № 563/2012 г. е образувано на 27.11.2012 г. С решение № 31 от 18.03.2013 г. 

съдът е допуснал съдебната делба. След влизане в сила на решението на 09.04.2013 г., 

необжалвано от страните, първото с.з. по извършване на делбата е проведено на 

30.04.2013 г. В с.з. на 30.05.2013 г. производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 1 ГПК и е възобновено  на 16.10.2013 г. По молба на един от процесуалните 

представители, с.з. на 26.11.2013 г. е отложено за 22.01.2014 г., когато пак е отложено – 

за 12.03.2014 г., поради провеждането на процедура за изменение на ПУП. 

          Гр.д. № 609/2012 г. е образувано на 12.12.2012 г. Делбата е допусната с решение 

№ 128 от 25.10.2013 г., с което на основание чл. 75, ал. 2 ЗНасл. е прогласена  и 

нищожността на договор за доброволна делба и на основание чл. 76 ЗНасл. е обявен за 

относително недействителен по отношение на ищците договор за покупко-продажба на 
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недвижими имоти. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 03.12.2013 г. 

Първото с.з. във фазата по извършване на делбата е насрочено за 22.01.2014 г. и е 

отложено за изготвяне на експертизи за 26.02.2014 г. 

          Гр.д. № 632/2012 г. е образувано на 28.12.2012 г. и на 19.04.2013 г. съдът е 

постановил решение № 45 по допускане на делбата, което не е обжалвано от страните и 

е влязло в сила на 31.05.2013 г. Заради приемането на заключението на в.л., вкл. по 

допуснати допълнителни задачи, са проведени с.з. на 04.07.2013 г., 26.09.2013 г., 

01.11.2013 г. и 21.11.2013 г. В с.з. на 09.01.2014 г. делото е обявено за решаване. С 

определение № 35 от з.з. на 05.02.2014 г. е отменено протоколното определение за 

даване ход по същество и е насрочено о.с.з. на 13.03.2014 г. за съставяне и предявяване 

на проект за разделителен протокол. 

           Гр.д. № 630/2012 г. е образувано на 28.12.2012 г. и разпределено на съдия 

Ангелов. С разпореждане от 09.01.2013 г. съдията е приел исковата молба за редовна и 

допустима и е наредил връчване на книжата по реда на чл. 131 ГПК. След провеждане 

на процедурата по чл. 47, ал. 1-4 ГПК по отношение на един от ответниците, с 

разпореждане от 09.04.2013 г. съобщението по чл. 131 ГПК е приложено като редовно 

връчено и ищецът е задължен да внесе възнаграждение за особен представител, който е 

назначен на 19.04.2013 г. Съобщението е връчено на 23.04.2013 г. на адвоката и 

писменият отговор е постъпил на 22.05.2013 г. Определението по чл. 140 ГПК е от 

27.05.2013 г. и с него първото о.с.з. е насрочено за 20.06.2013 г. Исковата молба е 

вписана на 03.06.2013 г. В с.з. на 20.06.2013 г. ход на делото не е даден и исковата 

молба е оставена без движение, като на ищеца са дадени указания да представи справка 

за адресната регистрация на двама от ответниците, нередовно призовани за с.з. 

Установено е, че един от тях живее в Република Турция,  и на 30.07.2013 г.   е изпратена 

заявка за възлагане превод на документите от български на турски език и изготвяне на 

съдебна поръчка за връчване на съдебните книжа по делото. На 22.01.2014 г. от МП е 

постъпило писмо, с което на РС – Кубрат се препращат получените от компетентния 

орган в Турция книжа на турски език, изпратени за превод с разпореждане от 

03.02.2014г. Преведените книжа са постъпили в съда на 14.02.2014г. 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ в открито съдебно заседание, 

производствата по които следва да се движат и приключат в кратки процесуални 

срокове:  

 

 по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство; 

- 3 бр. дела  за 2012г.:  на съдия-докладчик Албена Великова   – 1  дело, на съдия – 

докладчик Пламен Ангелов – 2 бр. дела;  

- 4 бр.  дела  за 2013г.: съдия –докладчик Албена Великова – 1 дело и съдия –

докладчик Пламен Ангелов – 3 бр. дела;  
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 по Закона за закрила на детето; 

 - 8 бр. дела за 2012г.: на съдия-докладчик Диана Петрова – Енева -  3 бр. дела, на 

съдия-докладчик Албена Великова – 1 дело, на съдия-докладчик Пламен Ангелов -  4 

бр. дела;   

- 16 бр. дела за  2013г.: на съдия-докладчик Албена Великова -  5 бр. дела, на съдия-

докладчик Пламен Ангелов -  11 бр. дела; 

 

 по Закона за защита срещу домашното насилие; 

- 19 бр. дела за 2012г.: на съдия-докладчик Диана Петрова –Енева 5 бр. дела, на 

съдия-докладчик Албена Великова – 6 бр. дела, на съдия-докладчик Пламен Ангелов 

-   8 бр. дела;   

- 18 бр. дела за  2013г., на съдия-докладчик, Албена Великова – 10 бр. дела и на 

съдия-докладчик Пламен Ангелов  - 8 бр. дела. 

                               

А. по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство; 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на бързото 

производство – искове по СК за издръжки и изменение на издръжки, по КТ:  

 

гр. дело № 610/2012г. – иск по КТ. Делото е образувано ден след подаване на 

исковата молба. Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в деня на образуване на 

делото (13.12.2012г.). Протоколът за случаен избор съдържа съдията –докладчик, на 

който е разпределено делото (съдия Петкова) и подпис на разпределящия – 

Председателя на съда - съдия Петрова. Съобразно заповед № 1066/17.12.2012г. делата, 

разпределение на доклад на съдия Петкова, са преразпределени на останалите съдии, 

поради командироването й в ОС-Варна. Ответникът е уведомен на 17.12.2012г. Един 

месец след издаване на заповедта, на 21.01.2013г. делото е преразпределено на съдия 

Ангелов. С определение от 06.02.2013г. съдът е приел представените доказателства и е 

насрочил о.с.з. за 07.03.2013г. – не е спазен триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 

ГПК, както и изискването по чл.312, ал.1 ГПК. С неприсъствено решение от 

07.03.2013г. съдът е осъдил ответника да заплати на ищеца претендираната сума. 

Решението не подлежи на обжалване. Изпълнителният лист е издаден, но върху 

постановеното решение не е направено надлежно отбелязване, съгласно 406, ал.3 ГПК.  

Посочен е денят, в който решението е влязло в сила. 

гр. дело № 62/2013г. – Исковата молба по КТ е постъпила на 11.02.2013г. и делото 

е образувано и разпределено на същата дата, на доклад на съдия Ангелов. С 

разпореждане по чл. 131 ГПК от 15.02.2013г., съдът е наредил да се изпрати препис на 

исковата молба с приложенията за отговор на ответника, уведомен на 15.02.2013г., а на 

14.03.2013г. е постъпил отговор по делото. С определение след повече от половин 

месец - на 02.04.2013г. (в нарушение по чл. 312, ал.1 ГПК), съдът е приел представените 

доказателства, докладвал е делото и го е насрочил за 18.04.2013г., при спазване на 

триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. В о.с.з. на 18.04.2013г. съдът е приел 

доказателствата по делото, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с 
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решение в срок. Не е посочена датата, съгласно чл. 315, ал.2 ГПК. С определение в з.з. 

от 17.05.2013г. съдът е отменил хода по същество, след като е съобразил, че делото не е 

изяснено от фактическа страна. Назначил е ССЕ относно размера на обезщетението по 

чл. 225, ал.1 КТ и е насрочил о.с.з. за 13.06.2014г. Заключението по допуснатата 

експертиза е депозирано на 04.06.2013г. В о.с.з. на 13.06.2013г. съдът е дал ход по 

същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Не е посочена дата, съгласно 

чл. 315, ал.2 ГПК. Решението е постановено на 08.07.2013г. – не е спазен двуседмичния 

срок по чл. 316 ГПК. Решението е обжалвано пред ОС-Разград, който е потвърдил акта 

на първоинстанционния съд; 

гр. дело № 300/2012г. – образувано е по иск за издръжка и разпределено на 

03.07.2012г., на доклад на съдия Великова. Протокол са избор на докладчик се съдържа 

по делото. Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден след образуване и 

разпределение на делото. Ответникът е уведомен на 20.07.2012г., отговор не е постъпил 

и с определение от 21.08.2012г. съдът е приел представените писмени доказателства и е 

насрочил о.с.з. за 12.09.2012г. – при спазване на триседмичния срок по чл. 312., ал.1, т.1 

ГПК. Указал е да се уведоми ДСП - гр. Кубрат, с оглед засегнатите интереси на двете 

малолетни деца. Съдебното заседание на 12.09.2012г. е отложено, поради нередовна 

процедура по призоваване, за 25.10.2012г. Социалният доклад е постъпил на 

11.09.2012г. В о.с.з. на 13.12.2012г. съдът е докладвал делото, приел е социалния 

доклад, разпитал е свидетелите и е обявил ход по същество, като е съобщил на 

страните, че ще се произнесе с решение на 13.01.2013г. – посочен е едномесечен срок, 

вместо двуседмичен, съгласно чл. 316 ГПК. Съдебният акт е постановен на 11.01.2013г. 

(два дни по-рано от обявената дата) и е влязъл в сила. Изпълнителният лист е издаден, 

но върху постановеното решение не е направено надлежно отбелязване, съгласно 406, 

ал.3 ГПК.  Посочен е денят, в който решението е влязло в сила; 

гр. дело № 45/2012г. е образувано по иск по КТ и е разпределено на 19.01.2012г., 

на доклад на съдия Великова. Протокол за избор на докладчик се съдържа по делото. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 23.01.2012г. – 4 дни след 

разпределението му. Ответникът е уведомен на 20.02.2012г. и с определение от 

22.03.2012г., след изтичане на едномесечния срок, съдът е приел представените 

документи за доказателства по делото и го е насрочил в о.с.з. за 04.04.2012г., при 

спазване на триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. В о.с.з. на 26.04.2012г. е даден 

ход на делото, приети са представените доказателства, назначена е графологична 

експертиза и с.з. е отложено за 30.05.2012г. На 18.07.2012г. съдът е счел делото за 

изяснено от фактическа страна и е обявил, че ще се произнесе с решение на 18.08.2012г. 

– в едномесечен вместо в двуседмичен срок. Съдебният акт е постановен два дни по-

рано – на 16.08.2012г. – не е спазен двуседмичния срок по чл. 316 ГПК.  Решението е 

обжалвано, въззивният съд е отменил актът на РС-Кубрат и вместо него е постановил 

друго. По подадената от ищеца молба, съдът с разпореждане от 28.03.2013г. е наредил 

да се издаде изпълнителен лист. Същият е получен от адвоката на ищеца на 

08.04.2013г., а върху постановеното решение не е направено надлежно отбелязване, 

съгласно 406, ал.3 ГПК.  Посочен е денят, в който решението е влязло в сила. 
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        От извършената проверка, може да се направят следните изводи: 

Изискването по чл. 78, ал.5 ПАС / чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС (отм.) – делата, чието 

разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове, да се  обозначават с жълт 

етикет, не е спазено. 

Нормата на чл. 311, ал.1 от ГПК за разглеждане на исковата молба в деня на 

постъпването й, в някои случаи е нарушавана - съдът не винаги е извършвал в срок 

проверка по делото. По някои от делата, разпорежданията на съдията - докладчик за 

изпращане на исковите молби до ответниците за отговор в едномесечен срок, на 

основание чл. 131 ГПК, са постановявани своевременно.  

Съдиите с определение са насрочвали делата в първо о.с.з. /с едно изключение по 

дело, описано по-горе/, за разлика от други съдилища, където констатираната практика 

е различна (с разпореждания или с определения), но в повечето случаи – с определения.  

Установи се нееднаква практика по отношение на: моментът на постановяване на 

акта за насрочване на делото в о.с.з. (по някои дела актът е постановен след постъпване 

на отговор от ответника, а по други след изтичане на едномесечния срок, както 

алтернативно е предвидено в чл. 312, ал.1 ГПК), но не и в деня на изтичане на срока, 

според цитираната разпоредба, която е спазвана по-скоро по изключение. 

С акта за насрочване на делото съдиите са съобщавали доклада на страните. По 

отношение на доказателствата се установи, че документите, представяни с исковите 

молби не са допускани като доказателствата с определението за насрочване на делото, а 

доказателствата се „приемат” с определението за насрочване на делото в о.с.з. и 

впоследствие – и в първото по делото о.с.з. 

Триседмичният срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК е спазен по почти всички от 

проверените дела. Съдебното дирене е приключвало в едно съдебно заседание, по-

рядко в две или три о.с.з. Съдия Великова е спазвала чл. 315, ал.2 ГПК, като е 

посочвала ден, в който ще обяви решението си, но не е спазвана тази дата. Съдия 

Ангелов не е прилагал чл. 315, ал.2 ГПК – не е посочвал деня, в който ще обяви 

решението. Двуседмичният срок по чл. 316 ГПК, за постановяване на съдебния акт, не 

спазван. По проверените бързи производства са издадени и изпълнителни листове, но 

не е направено отбелязване върху постановените решения, в съответствие с 

изискването по чл. 406, ал.3 ГПК. Констатирана бе добра практика по отнашение на 

отбелязване на точната дата за влизане в сила на съдебния акт.  

Установи се, че по дела, образувани по искови молби за издръжки на деца, Д”СП” 

по техния постоянен и настоящ адрес е била призовавана. Когато са засегнати права и 

интереси на малолетни и непълнолетни деца,  компетентната Д”СП” е била уведомена 

за изготвяне на становище или социален доклад. Препоръчително е стриктно да се 

спазват разпоредбите на ГПК относно образуване, движение и приключване на дела, 

разглеждани по реда на бързото производство. В тази връзка, ще бъдат направени 

съответните препоръки. 
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Б. по Закона за закрила на детето; 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на ЗЗДт:  

- гр.дело № 167/2012г. (решението е постановено в о.с.з. на 10.04.2012г.),  гр. 

дело № 470/2012г. (решението е постановено в о.с.з. на 23.10.2012г.), гр. дело № 

215/2013г. (решението е постановено в о.с.з. на 29.05.2013г.) - трите на доклад на съдия 

Д. Петрова; 

- гр.дело № 299/2012г. (решението е постановено в о.с.з. на 18.07.2012г.), гр. 

дело № 385/2013г. (решението е постановено в о.с.з. на 02.10.2013г.) - двете на доклад 

на съдия А. Великова; 

- гр.дело № 473/2012г. (решението е постановено в едномесечен срок),  гр. дело 

№ 38/2012г. (решението е постановено в двадесетдневен срок) - двете на доклад на 

съдия П. Ангелов. 

При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДт не бяха установени 

нарушения на производството. Към делата са приложени протоколи за случаен избор на 

съдията-докладчик, подписани от Председателя на съда, извършил разпределението. 

Спазват се разпоредбите на чл.28 от ЗЗДт, съгласно които съдът разглежда искането за 

настаняване на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в 

специализирана институция и се произнася в едномесечен срок с решение, което се 

обявява на страните и се изпълнява незабавно. Отлична практика бе установена по 

делата на доклад на съдия Великова и съдия Петкова, които са постановили съдебният 

акт още в о.с.з., докато съдия Ангелов – в рамките на едномесечен срок. Следва да се 

отбележи, че по тези дела липсва фактическа и правна сложност, но бързото 

правораздаване е задължително, отчитайки социалния аспект, с оглед своевременна 

защита на правата и законните интереси на децата при настаняването им в семейство на 

роднини или близки, в приемно семейство или в специализирана институция. 

 

В. по Закона за защита срещу домашното насилие. 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на 

ЗЗДН:  

- гр.дело № 149/2012г., гр. дело № 145/2012г., гр. дело № 501/2012г. 

(прекратено поради неотстраняване на нередовности) - трите на доклад на съдия Д. 

Петкова; 

-  гр.дело № 228/2013г., гр. дело № 533/2012г. - двете на доклад на съдия А. 

Великова; 

- гр.дело № 256/2012г., гр. дело № 81/2013г. - двете на доклад на съдия П. 

Ангелов. 

 

По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДН, не бяха констатирани 

пропуски и нарушения на производството. Спазва се едномесечния срок за насрочване 

на открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН, като по някои дела о.с.з. е 
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насрочвано в по-кратък срок (гр.дело № 145/2012г., гр. дело № 149/2012г., гр. дело № 

533/2012г.).  

Когато молбата е съдържала данни за пряка и непосредствена, последваща 

опасност за живота или здравето на пострадалото лице, съдът на основание чл. 18, ал.1 

от ЗЗДН, в закрито заседание без призоваване на страните, е издавал заповед за 

незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на съответната молба (гр.дело № 

256/2012г.). 

По проверените дела няма данни да е уведомявана компетентната Д”СП”, когато са 

били засегнати права и законни интереси на деца (пр. гр.дело № 149/2012г., гр. дело № 

81/2013г.), съобразно изискванията на чл. 15 ЗЗДт.  

Всички съдебните актове са постановени същия ден, когато в о.с.з. съдът е обявил 

съдебното дирене за приключило. По този вид дела съдът се е произнасял с решение в 

открито съдебно заседание, съгласно изискването по чл. 15,ал.1 от ЗЗДН. По 

проверените дела не е извършван инстанционен контрол. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 

Видно от изготвената справка, тези дела са 6 на брой за проверявания период, 

като четири  от тях са на доклад на съдия Пламен Ангелов и две – на доклад на съдия 

Албена Великова.  

Бяха проверени всички дела: 

Гр. дело №  87/2012г. е образувано на 20.02.2012г. (виден е положен печат за 

„ход със страните, препис за противната страна и насрочва за …”), по входирана на 

17.02.2012г. искова молба с посочено правно основание чл. 124, ал. 1, пр. 2 ГПК, от 

ВиК гр. Кубрат, против физическо лице, за незаплатена ползвана питейна вода. В същия 

ден исковата молба е разпределена, видно от приложения протокол за избор на 

докладчик, с фигуриращи в него четири дела, на доклад на съдия Ангелов. В него не са  

отразени имената на съдиите между които е проведен избора и има ли причини за 

неучастие на някой от тях. С разпореждане № 94/22.02.2012г. докладчикът се е 

произнесъл по редовността на исковата молба, като я е оставил без движение и е дал 

указания и срок за изпълнението им. С разпореждане от 29.02.2012г. съдия Ангелов е 

приел исковата молба за редовна и допустима и е указал изпращането на препис от нея 

за отговор на противната страна, в месечен  срок. С определение от 04.04.2012 г. искът е 

приет за допустим, насрочено е о.с.з. за 26.042012г., приети са доказателствата, описани 

в исковата молба, дадени са указания към ответника, а страните са приканени към 

спогодба. Протоколът от с.з. е изготвен подробно и старателно, съдържа доклад по 

спора, отново са приети доказателствата, разпитан е свидетел, допусната е ССчЕ и 

делото е отсрочено за 07.06.2012г., когато е прието заключението без възражения от 

страните и е даден ход на делото по съществото му. С определение № 255/06.07.2012г. 

актът е отменен, производството е възобновено и е назначена допълнителна ССчЕ, а 

заседание е насрочено за 20.09.2012г. С решение № 106 от 19.10.2012г. искът е бил 
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отхвърлен. За същото е отбелязано, че е влязло в сила на 14.02.2013г., след като е било 

потвърдено от Окръжен съд-Разград, с решението по гр. дело № 382/2012г. 

Гр. дело №  54/2012г. е образувано на 25.01.2012г. (виден е положен печат за 

„ход със страните, препис за противната страна и насрочва за…”), по постъпила по 

подсъдност, на 24.01.2012г. от РС-Разград, искова  молба между физически лица, с 

правно основание чл. 45 ЗЗД. В същия ден исковата молба е разпределена, видно от 

приложения протокол за избор на докладчик - съдия Ангелов, с фигуриращи в него 

шест, включително и наказателни дела. В него не са  отразени имената на съдиите 

между които е проведен избора и има ли причини за неучастие на някой от тях. С 

определение № 69/03.02.2012г. съдът се е произнесъл по доказателствени искания, 

изготвил е проект за доклад по спора, приел е доказателствата и е насрочил о.с.з. за 

08.03.2012г., отложено по доказателствата за 19.04.2012г. В последното съдът е уважил 

искане за съдебно-медицинска експертиза, определил е вещо лице и е насрочил 

заседание за 17.05.2012г., в което е отказано назначаването на съдебно-психиатрична 

експертиза и е даден ход по на делото същество. С определение № 238/15.06.2012г.  

съдът е преценил, че е допуснал „опущение”, (считайки  фактическата обстановка за 

пълно и всестранно изяснена), с оглед което, за изясняване на възражението на 

ответника за съпричиняване в извършеното ПТП, е допусната автотехническа 

експертиза, с конкретно поставени въпроси и насрочване на с.з. за 13.09.2012г. В 

заседанието, с оглед невнесен депозит и мнение на съда за дезинтересиране на страната 

от направеното възражение,  определението е отменено и делото отново е обявено за 

решаване. С решение № 104/12.10.2012г. искът е бил частично уважен. Съдебният акт е 

потвърден с решение № 38/23.04.2013г. по в.гр.д. № 365/2012г. на ОС-Разград. 

Гр. дело № 327/2012г. е образувано на 25.07.2012г., по постъпила предходния ден 

искова молба с правно основание чл. 68, вр. чл. 60 и чл. 74, ал. 1 СК и чл. 542 и сл. ГПК. 

Протоколът за случайно разпределение на делата съдържа данни за изключване на 

съдия Петрова (командировка) и на съдия Великова (в отпуск), по три от делата 

разпределени в този ден,  а в същото време  разпределящ е съдия Великова и при това е 

определена за докладчик по настоящето дело. С определение по чл. 140 ГПК, с № 

358/19.09.2012г. е изготвен доклад по спора, указана е доказателствената тежест, приети 

са доказателствата и е насрочено о.с.з. за 24.10.2012г., когато са разпитани свидетели и 

делото е обявено за решаване. С определение № 426/14.11.2012г. ходът е отменен, при 

констатацията за пропуск по чл. 544, ал. 1 ГПК – неучастие на прокурор при 

необходимост от това. В с.з. на 28.11.2012г. съдебното дирене е било приключено. 

Решение № 141 е постановено на 21.12.2012г., влязло в сила на 14.01.2013г. 

Гр. дело № 318/2012г. е образувано на 17.07.2012г., по предявен предходния ден 

облигационен иск от ЕТ срещу Потребителска кооперация. Протокол за избор на 

докладчик- съдия Ангелов, е приложен на л. 23 по делото, с изключване на съдия 

Петрова (в командировка). С разпореждане от 24.07.2012г. исковата молба е била 

оставена без движение, с указания по за идентификация и конкретизация на 

извършените СМР. В изпълнение на 02.08.2012г. е депозирано допълнение към 

исковата молба и в същия ден е изготвено разпореждане по чл. 131 ГПК, с № 894 и 
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подробни указания към ответника. Отговор е депозиран на 05.09.2012г., придружен с 

доказателства и насрещен иск, отговор по който е получен на 15.10.2012г. Последвало е 

подробно определение по чл. 140 ГПК, в което съдът се е произнесъл по допустимостта 

на иска, по доказателствените искания, по правното основание и разпределението на 

доказателствената тежест, изготвил е проект за доклад по първоначалния и по 

насрещния иск, след което е приел представените от страните доказателства  и е 

насрочил о.с.з. за 20.12.2012г., отложено с оглед сложната метеорологична обстановка 

за 24.01.2013г. В това заседание е даден ход на делото, разпитани са свидетели и е 

назначена комплексна СТЕ и оценъчна експертиза. В с.з. на 28.02.2013 г. 

производството е било спряно по съгласие на страните и възобновено с определение от 

25.03.2013г., при непостигнато споразумение. На 25.04.2013г. е било прието 

заключението, разпитани са отново свидетели и делото е обявено за решаване - в срок. 

С определение от з.з. на 22.05.2013г. , с преценката за недоизясненост, съдът е отменил 

хода по същество и е допуснал допълнителна съдебно техническа и оценителна 

експертиза, последвана от втора такава, допусната в с.з. на 20.06.2013г. Съдебното 

дирене е приключено на 11.07.2013г. Решение № 105 е постановено на 02.08.2013г., 

частично обезсилено с решение на ОС-Разград по в.т.д. №  76/2013г. и върнато за ново 

разглеждане от друг състав във въпросната  част, преобразувано в гр.д. № 82/2014г., 

разпределено на доклад на съдия Великова на 19.02.2014г. Към момента на проверката 

по него е постановено разпореждане от 21.02.2014г. с насрочване на о.с.з. за 

02.04.2014г. по останалата за произнасяне част от иска. 

 Гр.дело № 198/2013г. е за делба, образувано на 23.04.2013г. (описания печат), по 

разпореждане от 22.04.2-13г. (казва разпечатката, а такова в делото липсва), 

разпределено с протокол от 22.04.2013г. заедно с наказателно дело, на доклад на съдия 

Великова, постановила разпореждане по чл. 131 ГПК на 23.04.2013г.С последното 

искът е приет за редовен и е наредено изпращането му за отговор на ответниците, 

депозиран на 23.05.2013г. С определение по чл. 140 ГПК, с № 190/31.05.2013г., съдът е 

изготвил доклад по делото, указал е тежестта на доказване, приел е документите като 

доказателства и е насрочил о.с.з. за 25.06.2013г., в което е даден ход по същество и 

съдът е посочил, че ще обяви решението си на 25.07.2013г. Решение № 90, с което е 

допусната делбата на седем имота, е постановено по-рано, на 18.07.2013г. и е съобщено 

на страните. С „рез.” (вероятно резолюция) от 08.08.2013г., е насрочено о.с.з. за втората 

фаза, (по извършването на делбата), за 24.09.2013г., когато е назначена комплексна 

експертиза, в с.з. на 05.11.2013г. –допълнителна и повторна такава, включително и след 

уточнена с молба и приета от съда задача. И трите заключения са депозирани и приети в 

с.з. на 21.11.2013г. и на основание чл. 7 ЗСПЗЗ делото е изпратено на ОСлЗ- гр. Завет, 

за индивидуализация на новообразуваните имоти съгласно Допълнителното заключение 

№ 2, с посочен входящ № и дата на СТЕ, със задължението за идентификация с № и 

граници, както и изготвяне на скици. В с.з. от 17.12.2013г. представените от общината 

проекти за делба на процесните имоти са приети като доказателства и е даден ход на 

делото по същество. С определение № 5 от 13.01.2014г. определението е отменено, 

производството по делото е възобновено, тъй като съдът е констатирал, че изготвените 
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от общинската администрация проекти не съответстват на разпореденото от съда, 

определението не е изпълнено съгласно Допълнителното заключение № 2, затова и 

делото е изпратено повторно в общината, с указания. Ход по същество е даден отново в 

проведено на 05.02.2014г. заседание. Решение № 19 е постановено на 07.02.2014г., 

което се съобщава на страните, а за някои от тях тече срок за обжалване. 

 

Проверяващите отчитат, че отмяната на хода по същество е допустима по закон 

правна възможност за отстраняване на допуснати в хода на процеса грешки и пропуски 

и използването му е за предпочитане пред риска за отмяна на постановения акт. Но 

въпреки, че в РС-Кубрат делата с отменен ход по същество не са много на брой за 

проверявания период, прави впечатление, че всички производствата са възобновени или 

с цел попълване на относимия доказателствен материал, или за отстраняване на 

пропуски по отношение на участниците в процеса. По гр.д. № 198/2013г. отмяната на 

хода не е била оправдана, след като едва в срока за произнасяне е отчетена 

едностранност в изготвеното заключение или общо направени изводи, констатирано, че 

община Завет не е изпълнила определението на съда да изготви индивидуализацията на 

новообразуваните имоти по конкретно посоченото от трите заключения на вещото 

лице; по гр.д.№ 62/2013г., при искане за присъждане на обезщетение не е било 

съобразено, че за уточняване на размера му е необходима експертиза; по гр.д. № 

327/2012г. пропускът касае задължително участие на прокурор; по други две дела след 

приключването на съдебното дирене съдът е установил довели до необходимостта от 

допълнителни задачи на експертите  и т.н. Всичко това, при една по-задълбочена 

предварителна проверка би се избягнало, което е желателно, с оглед приключването на 

делата в разумен срок и заплащаните на страните обезщетения по реда на глава 3а ЗСВ. 

Затова и в този пункт ще бъде дадена препоръка. 

 

          ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

а. заповедни производства – 

 

Съдия  докладчик Брой дела 2012г. Брой дела 2013г. Брой дела за 

периода 17.02.2014г. 

Диана Петрова-

Енева 

145   

Албена Великова 148 179 43 

Пламен Ангелов 140 177 39 

Общо за РС-Кубрат 433 356 82 

 

Делата са в зелени папки, върху които не е изрично отразено, че се касае до частни 

гражданско дело. По всички дела са прложени протоколи за избор на докладчик, от 

които е видно кой е разпределящ, между кои съдии е проведен избора и използвани ли 

са опции за изключване.  
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Проверени са дела на тримата съдии: 

на доклад на съдия Диана П. Петрова – Енева:  

 ч.гр.д. №№ 25/2012 г., 27/2012 г. и 30/2012 г., вече архивирани. Делата са 

образувани на 13.01.2012 г., по постъпили и разпределени на 12.01.2012 г.  заявления  

от едно и също акционерно дружество срещу различни физически лица, с правно 

основание чл. 410 ГПК. Заповедите за изпълнение на парично задължение по чл. 410 

ГПК са издадени на 13.01.2012 г. и са връчени на длъжниците със съобщения. 

Възражения в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК не са постъпили. След влизане на заповедите 

в сила, са издадени изпълнителни листове,  за издаването е извършено надлежно 

отбелязване върху заповедта. Изпълнителните листове са получени от юрисконсулти на 

дружеството. 

на доклад на съдия Албена Великова: 

ч.гр.д. № 99/2012 г., е образувано на 23.02.2012 г., по постъпило и разпределено на 

22.02.2012 г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 2 ГПК. 

Приложено е извлечението от счетоводните книги за съответната сметка, както и копие 

от договор за кредит за текущо потребление. С разпореждане от 27.02.2012 г. съдията 

постановява незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист в полза на Банка 

ДСК – ЕАД. На същата дата е издадена и заповед № 71 за изпълнение на парично 

задължение по чл. 417 ГПК. Издаването на изпълнителния лист е отбелязано върху 

заповедта. Изпълнителният лист е връчен на определено физическо лице, обозначено с 

две имена, без да е отразена връзката му със заявителя.  

ч.гр.д. № 114/2012 г., е образувано на 01.03.2012 г., по постъпило и разпределено 

на 29.02.2012 г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 2 ГПК. 

Приложено е извлечението от счетоводните книги за съответната сметка, както и копие 

от договор за банков кредит и други документи. С разпореждане от 01.03.2012 г. 

съдията постановява незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист в полза на 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД. На същата дата е издадена и заповед № 76 за изпълнение 

на парично задължение по чл. 417 ГПК. Издаването на изпълнителния лист е 

отбелязано върху заповедта. Изпълнителният лист е връчен на  адвокат – записани 

трите му имена, с приложено копие от пълномощно.    

ч.гр.д. № 515/2013 г. е образувано на 22.11.2013 г. по постъпило на 21.11.2013 г. 

ч.гр.д. № 32240/2013 г. по описа на СРС, ГО, 78 състав, по подсъдност, образувано по 

заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК. Заповедта за 

изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК е издадена на 25.11.2013 г. Връчена 

е на длъжника със съобщение, като от него не е постъпило възражение в двуседмичния 

срок по чл. 414 ГПК. Издаването на изпълнителния лист, който се намира по делото, е 

отбелязано върху заповедта.  

на доклад на съдия Пламен Ангелов: 

ч.гр.д. № 522/2013 г. е образувано на 26.11.2013 г. по постъпило и разпределено на 

25.11.2013 г. заявление по чл. 410 ГПК. Заповедта за изпълнение на парично 

задължение по чл. 410 ГПК е издадена на 26.11.2013 г. и връчена на длъжника, който не 

е възразил. Издаването на изпълнителния лист е отбелязано върху заповедта. Връчен е 
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на физическо лице, записани три имена, които не съвпадат с имената на лицето по 

приложеното към заявлението пълномощно. 

 

Б. Обезпечения по чл. 390 ГПК – 

 

За 2012г. са 4 дела и за 2013г. – 1 дело, образувани по молби за обезпечения на 

бъдещи искове. Бяха проверени 5-те частни граждански дела по състави, както следва: 

- на доклад на съдия А. Великова: 

ч.гр.д. № 433/2012 г. – С разпореждане от 11.09.2012г. (което не съдържа номер на 

делото) съдът е оставил молбата без движение, поради непосочване на банкови сметки 

и МПС - собственост на длъжника. С молба от 24.09.2012г. са изпълнени указанията и с 

определение, постановено същия ден, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез 

налагане на запор върху банкови сметки на длъжника и МПС, но не е посочено до какъв 

размер. Определен е едномесечен срок за предявяване на иска, без да е определен 

началният момент, от който тече този срок. Екземпляр на обезпечителната заповед, 

издадена на 25.09.2012г., се съдържа по делото. Видно от приложената разписка, е 

получена от молителя на 25.09.2012г. С определение от 02.10.2012г., във връзка с 

подадената молба от молителя, съдът е отменил допуснатото обезпечение; 

ч.гр.д. № 479/2012 г. - С разпореждане от 05.10.2012г. (в което не е цитиран 

номера на делото) съдът е оставил молбата без движение, поради непосочване на 

конкретни банкови сметки на длъжника. Молбата е подадена на 17.10.2012г. и с 

определение след два дни – от 19.10.2012г. е допуснато обезпечение на бъдещите 

искове. Обезпечителната мярка е налагане на запор върху банкови сметки на длъжника 

до размера на исковата претенция. Определен е едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск – „считано от датата на получаване на обезпечителна заповед”. 

Обезпечителната заповед от 22.10.2012г. (съдържаща се в оригинал по делото) е 

получена от молителя на 25.10.2012г. С определение от 28.11.2011г. съдът е отменил 

допуснатото обезпечение, на основание чл. 390, ал.3 ГПК. 

ч.гр.д. № 587/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено ден след подаване на молбата в РС-Кубрат. 

Обезпечителната мярка е налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до 

размера на дълга. Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск – 

„считано от датата на получаване на обезпечителната заповед”. Същата е издадена на 

07.12.2012г. и екзепляр от нея се съдържа по делото. Връчена е на молителя на 

12.12.2012г. и с определение от 18.01.2013г. съдът е отменил допуснатото обезпечение, 

на основание чл. 390, ал.3 ГПК.  

ч.гр.д. № 166/2013 г. - С разпореждане от 09.04.2013г. (в което не е цитиран 

номера на делото) съдът е оставил молбата без движение, за представяне на 

доказателства за собственост на имотите. Молбата е подадена на 17.04.2013г. и с 

определение от същата дата е допуснато обезпечение на бъдещите искове. 

Обезпечителната мярка е възбрана на недвижими имоти, без да е посочено до каква 

сума е наложено обезпечението. Определен е едномесечен срок за предявяване на 
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бъдещия иск – „считано от датата на получаване на обезпечителна заповед”. 

Обезпечителната заповед е от 17.04.2013г. (екземпляр от която се съдържа по делото) и 

е получена на същата дата – 17.04.2013г. В посочения от съда едномесечен срок, по 

делото е представено доказателство за предявената искова молба; 

 

- на доклад на съдия П. Ангелов: 

ч.гр.д. № 418/2012 г. - С разпореждане от 28.08.2012г. (в което не е цитиран 

номера на делото) съдът е оставил молбата без движение, за конкретизация на имотите, 

за които се иска възбрана. Молбата е подадена на 30.08.2012г. и с определение от 

31.08.2012г. съдът не е допуснал исканото обезпечение, поради неоснователност на 

молбата. Определението не е обжалвано и е влязло в сила на 11.09.2012г., видно от 

положения печат. 

 

При проверката бе констатирано, че по четири от делата молбите са оставени без 

движение, което не кореспондира с разпоредбата на чл. 395, ал.2 ГПК, според която 

молбата се разрешава в з.з. в деня на подаването й. Изследвани са кумулативнодадените 

предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК. По всички дела е посочен 

срок за предявяване на бъдещ иск, съгласно чл. 390, ал.2 ГПК – 1 месец.  

Съдът е отменял, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, допуснатото обезпечение, поради 

непредставено доказателство за предявен иск в посочения срок ( пр.- ч.гр.д.№ 

587/2012г., ч.гр.д. № 479/2012 г.). 

Проверяващият екип констатира еднаква съдебна практика при определяне на 

началния момент, от който започва да тече определения от съда срок за предявяване на 

бъдещия иск, а именно – „считано от получаване на обезпечителната заповед”, като по 

едно от проверените дела, не е посочен начален момент, от който започва да тече този 

срок. 

Проверяващият екип счита за уместно да препоръча на съдиите в РС – Кубрат на 

общо събрание да обсъдят обезпечителното производство и конкретно по отношение на 

практиката си за оставяне на молбата без движение, както и за определяне на  началния 

момент, от който започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск. 

 

                    ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Отсрочените съдебни заседания за 2012г., 2013г. и за 2014г. са както следва: 
 

годи

на 

Съдия 

докладчи

к 

№ на 

делото 

Правно 

основа

ние 

Дата на 

образуване  

Датата на 

отсроченот

о съдебно 

заседание 

Причини за 

отсрочване 

Дата на 

следващот

о 

съдебното 

заседание 

2012 Диана 

Петрова -

Енева 

7/2012 Чл.415 

ГПК 

10.01.2012 22,03,2012 Поради служебна 

ангажираност на с. 

– докладчик  

10,04,2012 
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 Диана 

Петрова -

Енева 

49/2012 Чл.422 

ГПК 

23,01,2012 23,03,2012 Поради служебна 

ангажираност на 

съдията – 

докладчик  

10,04,2012 

 Диана 

Петрова -

Енева 

59/2012 Чл.45 

ЗЗД 

31,01,2012 16,03,2012 

22,03,2012 

Молба за 

отсрочване на 

съдебното 

заседание, поради 

служебна 

ангажираност  

адвоката 

03,04,2012 

10,04,2012 

 Диана 

Петрова -

Енева 

61/2012 

 

 

 

192/2012 

ЧЛ.227 

Б.В ЗЗД 

 

 

ЧЛ.422 

АЛ.1 

ГПК 

01,02,2012 

 

 

 

12,04,2012 

19,06,2012 

 

 

 

07,06,2012 

Съдът погрешно е 

насрочил с.з. за 

19.07.2012г., а не 

за 13.07.2012г. 

Молба за 

отсрочване на съд. 

заседание  

13,07,2012 

 

 

 

19,06,2012 

 Албена 

Великова 

86/2012 делба 20,02,2012 21,06,2012 

30,10,2012 

Предвид 

невъзможността 

до датата на 

насроченото 

съдебно заседание 

да се изготви и 

представи в срока 

по чл.199 от ГПК 

заключението по 

назначената 

експертиза,  

27,06,2012 

21,11,2012 

 Албена 

Великова 

129/2012 ЧЛ.200 

АЛ.1 

ЗЗД 

07,03,2012 11,05,2012 Адвоката на 

ищеца е служебно 

ангажиран и не 

може да се яви 

06,06,2012 

 Албена 

Великова 

317/2012 делба 17,07,2012 28,05,2013 

17,06,2013 

Не може да се  

индивидуализират 

новообразуваните 

имоти от ОСЗ 

18,06,2013 

03,07,2013 

 Албена 

Великова 

396/2012 Чл.415 

ал.1ГП

К 

15,08,2012 20,12,2012 Заявление на в.л., 

че не може да 

изготви 

заключение в 

дадения срок 

24,01,2013 

 Албена 

Великова 

404/2012 Чл.341 

сл.ГПК 

21,08,2012 11,06,2013 Поради неуредени 

ф. отношения с 

ищците ОСЗ – гр. 

Кубрат не може да 

изготви проект за 

делба 

03,07,2013 
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 Албена 

Великова 

517/2012 делба 01,11,2012  

18,12,2013 

20,01,2014 

 

поради 

ангажираност на 

вещото лице -не 

може да се яви в 

съдебно заседание  

 

 

04,02,2014 

17,02,2014 

 Албена 

Великова 

563/2012 Чл.341 

сл.ГПК 

27,11,2012 24,01,2013 Молба за 

отсрочване на 

съдебното 

заседание 

20,02,2013 

 Албена 

Великова 

581/2012 ЧЛ.127 

АЛ.2 

СК 

 

05,12,2012 14,01,2013 Молба от адвоката 

на ищеца 

06,02,2013 

 Албена 

Великова 

612/2012 ЧЛ.225 

АЛ.1 

КТ 

14,12,2012 18,02,2013 Молба за отлагане 

на делото от 

адвоката 

27,02,2013 

2013 Албена 

Великова 

84/2013 ЧЛ.227 

АЛ.1 

Б.В ЗЗД 

06,03,2013 24,10.2013 

 

Молба да бъде 

удължен срока за 

изготвяве на 

заключението 

19,11,2013 

 Албена 

Великова 

85/2013 Чл.124а

ГПК 

07,03,2013 07,06,2013 Молба, че не може 

да изготви 

експертизата, 

поради краткия 

срок 

09,07,2013 

 Албена 

Великова 

137/2013 ЧЛ.361 

ТЗ 

 

 

25,03,2013 21,06,2013 

02,07,2013 

13,09,2013 

поради 

ангажираност на 

адвоката на ищеца 

09,07,2013 

17,09,2013 

03,10,2013 

 Албена 

Великова 

202/2013 ЧЛ.127 

АЛ.2 

СК 

24,04,2013 14,05,2013 Молба за 

отсрочване на 

делото от 

пълномощника   

30,05,2013 

 Албена 

Великова 

369/2013 ЧЛ.422 

АЛ.1 

ГПК 

23,08,2013 04,12,2013 Молба за 

отсрочване на 

съдебното 

заседание, поради 

краткия срок за 

изготвяне на 

заключението 

22,01,2014 

 Албена 

Великова 

386/2013 ЧЛ.127 

И 

ЧЛ.143 

СК И 

ЧЛ.127 

АЛ.3 

СК 

 

30,08,2013 10,10,2013 

 

Молба за 

отсрочване на 

съдебното 

заседание от   

ищеца 

05,11,2013 
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 Албена 

Великова 

530/2013 ЗЗДН 29,11,2013 16,12,2013 Ответникът е 

нередовно 

призован за с. з. на 

18.12.2013г. – 

призовката е 

върната в цялост с 

отбелязване, че 

лицето е 

напуснало 

гр.Завет. 

 

09,01,2014 

 Албена 

Великова 

13/2013 Чл.49 

СК 

28,03,2013 08,05,2013 Не явяване на 

адв.пълномощник 

на ицеца 

14,05,2013 

 Пламен 

Ангелов 

268/2012 делба 15,06,2012 28,01,2013 

27,02,2013 

Предвид 

служебната 

ангажираност на 

адв.на ответкика  

28,02,2013 

07,03,2013 

 Пламен 

Ангелов 

119/2013 ЧЛ.212 

ОТ 

ГПК, 

ЧЛ.26 

ЗЗД 

15,03,2013 08,01,2014 Заключението по 

назначената по 

делото съдебно – 

графологична 

експертиза не е 

изготвено 

27,02,2014 

 Пламен 

Ангелов 

114/2013 ЦЕНА 

НА 

ИСКА 

10 600 

ЛЕВА 

14,03,2013 14,06,2013 Молба за 

отсрочване на 

съдебното 

заседание от 

ответника 

04,07,2013 

 

 

Проверката не констатира честа практика на отсрочване на цели съдебни 

заседания. Делата са отсрочени главно поради служебна ангжажираност, по молба на 

страни и вещи лица, заради неизготвено заключение по допусдната СЕ. 

Препоръчително е в бъдеще отсрочените съдебните заседания да се сведат до минимум,  

в интерес на страните в процеса, каквата е практиката в редица съдилища в страната, 

включително и в гр. София. В хода на проверката не бяха констатирани случаи, при 

които съдът е санкционирал страните или вещите лица, а по повечето дела, при 

поискване, ги е отлагал и насрочвал друго о.с.з. В тази връзка, е препоръчително съдът 

да предприема необходимите и допустими от закона процесуални мерки за 

дисциплиниране на страните, отговорни за неоснователно отсрочване и отлагане на 

съдебните заседания, което води до забавяне на съдопроизводството. 
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ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 за 2012г. 

 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия  

докладч

ик 

Обжалва

ни съд. 

актове 

Потвърде

ни 

Измене

ни 

Отмене

ни 

Обжалва

ни 

съд.акто

ве 

Потвърде

ни 

Измене

ни 

Отмене

ни 

Диана 

Петрова 

10 8 2  3 2  1 

Албена 

Великов

а 

6 3 1 2 2 2   

Пламен 

Ангелов 

8 6 1 1 3 2  1 

 

 

 

 

 за 2013г. 

 

 

Съдия 

 

РЕШЕНИЯ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 потвърден

и 

изменени отменени потвърден

и 

изменени отменени 

Диана 

Петрова 

-Енева 

7   6   

Албена 

Великова 

6 4 2 4   

Пламен 

Ангелов 

4 2  2 1 1 

Общо: 17 6 2 12 1 1 

 

 

Видно от изготвената и предоставена справка, приложена към настоящия Акт, 

относно проверка на актовете по реда на инстанционния контрол се констатира, че 

голяма част от тях не са обжалвани. От обжалваните съдебни актове, изцяло отменени 

от въззивната инстанция са минимален брой. Преобладаващи са потвърдените актове, 

което е показател за добро професионално ниво и допълнителен стимул за повишаване 

качеството на правораздаването в Районен съд-Кубрат. 

 
 

ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

Общ брой постановени съдебни решения по съдии и по години: 
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за 2012г. 

Съдия  докладчик Брой постановени съдебни актове 

Албена Великова 73 

Диана Петрова - Енева 56 

Пламен Ангелов 67 

Общо : 196 

 

за 2013г.  

Съдия  докладчик Брой постановени съдебни актове 

Албена Великова 116 

Пламен Ангелов 82 

Общо : 198 

 

за периода на 2014г.  

Съдия  докладчик Брой постановени съдебни актове 

Албена Великова 9 

Пламен Ангелов 11 

Общо : 20 

 

 

 

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ СЛЕД ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ 

СРОК 

 

 

по чл. 235 ал.5 ГПК – едномесечен и по чл. 316 ГПК - двуседмичния срок  
 

 

 

За  2012г. 

 

Съдия 

докладчи

к 

№ на 

делото 

Правно 

основан

ие 

Дата, на 

която 

делото е 

обявено 

за 

решаване 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

Забава 

/в дни и 

месеца/ 

след 

едномес

ечния 

срок по 

чл. 235, 

ал.5 

ГПК 

Забава/в дни 

и месеци/ 

след 

двуседмични

я срок По чл. 

316 ГПК 

Общ брой 

просрочен

и дела по 

съдии 

Пламен 

Ангелов 

58/2012 Чл.225 

от КТ 

12,04,2012 10,05,2012 - 14 дни 1 

Албена 

Великова 

45/2012 Чл.124 

от КТ 

18,07,2012 16,08,2012 - 15 дни 1 

Албена 

Великова 

300/2012 Чл. 146 

от СК 

13,12,2012 11,01,2013 - 15 дни 1 
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За  2013г. 

 

Съдия 

докладчи

к 

№ на 

делото 

Правно 

основани

е 

Дата, на 

която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

Забава 

/в дни и 

месеца/ 

след 

едномес

ечния 

срок по 

чл. 235, 

ал.5 

ГПК 

Забава/в дни 

и месеци/ 

след 

двуседмични

я срок По чл. 

316 ГПК 

Общ брой 

просрочен

и дела по 

съдии 

Пламен 

Ангелов 

62/2013 Чл. 344  

КТ 

13,06,2013 08,07,2013 - 11 дни 1 

 

За   периода 01.01.2014г.- 17.02.2014г.  

Няма постановени  съдебни решение след  едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от 

ГПК и след двуседмичния по чл. 316 ГПК. 

 

От предоставената справка и извършената на място проверка относно приключване 

на съдебните актове за проверяваните периоди, се установи следното: 

Голяма част от актовете са постановявани в законоустановените срокове по чл. 235, 

ал.5 ГПК и чл. 316 ГПК или в разумен срок. По изключение, съдебните актове по  

четири дела са постановени извън двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, но в рамките на 

едномесечния срок. 

В тази връзка, проверяващият екип счита за уместно да препоръча съдиите от РС-

Кубрат да продължаван добрата си практика и да не допускат просрочия при 

постановяване на съдебните актове. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

От проверените дела, описани в обстоятелствената част на настоящия акт е видно, 

че образуваните в РС-Кубрат граждански дела са администрирани, движени и 

приключвани в разумни срокове, без нарушения и пропуски, съобразно изисквания на 

ПАРОАВАС(отм.) и ГПК, с констатираните в Акта изключения. 

Наред с изводите и препоръките, направени заедно с констатациите по отделните 

дела и съдебни състави, може да се направи следното обобщение:  

Организацията на административната дейност на Районен съд – Кубрат по 

гражданските дела е добра. Отделните служби работят в необходимото взаимодействие 

и координация. 
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Гражданските дела се разпределят от Председателя на съда, а не от съдебен 

сружител, каквато грешна практика бе установена в някои от проверените съдилища. 

Съобразно нормата на чл. 9 ЗСВ, разпределението на делата се извършва електронно, на 

принципа на случайния подбор, съобразно поредността на постъпването им.  

При образуване и разпределение на делата бе констатирано, че разпределението се 

извършва в деня на постъпване на книжата, а образуването – на следващия ден. В тази 

връзка е препоръчително да се спазва поредността, според разпоредбата на чл. 35, ал. 4 

ПАС при образуване и разпределение на делата. 

При извършената проверка на дейността по разпределението на гражданските дела, 

не бяха установени грешки. Не се констатира нарушаване на принципа на случаен 

избор при разпределяне на делата, съгласно нормата на чл. 9 от Закона за съдебната 

власт. 

Регистратурата и деловодството работят добре. Постъпващите книжа 

своевременно се вписват, обработват, подготвят за доклад и се докладват на съдията. 

Своевременно се изготвят и се изпращат на страните призовките и съобщенията. 

Върнатите отрязъци се проверяват и своевременно се докладват на съответния съдия. 

Не бяха констатирани отложени съдебни заседания заради невръчени или лошо 

връчени (в нарушение на ГПК) призовки на страните. 

Новообразуваните дела се вписват, комплектоват и докладват без забава. 

Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно и точно. Постъпващите по 

делата книжа се прикрепват последователно и се номерират коректно от съдебните 

служители. Не бе установено несвоевременно изпълнение на разпорежданията, 

определенията и резолюциите на съда от страна на деловодителите.  

Препоръчително е да продължава периодичната проверка на всички деловодни 

книги и регистри от страна на Председателя, като проверките се удостоверяват с дата и 

подпис, а допуснатите пропуски да се отстранят. Съдебните служители да полагат по-

голямо старание при водене на деловодните книги и регистър, с оглед недопускане на 

пропуски в бъдеще. Книгата за открити заседания гр. дела и за закрити и 

разпоредителни заседания да се попълва точно и пълно. Препоръчително е в РС-Кубрат 

да се води Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК (на хартиен носител), съобразно 

изискванията на чл. 50,ал.5 от ПАС (а не на 6-месечие да се разпечатва от деловодната 

програма). В тази връзка е необходимо Председателят със заповед да възложи на 

определено длъжностно лице да отговаря за воденето и поддържането на Регистъра. 

Същият следва да осигурява публичност и право на достъп на всеки до съдебните 

решения, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните денни и в 

регистъра да се отбелязват номерът на делото, датата на обявяването на решението и 

номерът на решението. 

Съобразно разпоредбите на чл. 9, ал.2 и § 4 от ПЗР на влезлия в сила Правилник за 

администрацията в съдилищата (обн. ДВ, бр. 8 от 28.01.2014г.), би следвало в 

посочения двумесечен срок административният ръководител да приведе трудовото 

правоотношение на назначената от 1988 г. на длъжност “административен секретар” 
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Светла Цветкова  в съответствие с новите изисквания, тъй като тя няма придобито 

висше образование, с образователна степен „бакалавър”.  

 

Проверката констатира, че гражданските дела, включително и делата, образувани 

по реда на бързото производство, са администрирани своевременно при постъпването 

на исковите молби/молби в съда, с констатираните в Акта отклонения от сроковете по 

чл. 311 и сл. ГПК. 

Част от исковите молби са оставяни без движение за отстраняване на допуснати 

нередовности. Не бе констатирана съществуващата слабост, установена в редица 

съдилища като честа практика - многократно оставяне на исковите молби/молби без 

движение, поради различни нередовности.  

Съдебните заседания са насрочвани в рамките на едномесечен и двумесечен срок 

Една част от проверените дела, образувани по реда на бързото производство, не са 

насрочвани в триседмичен срок, съгласно чл. 312,ал.1,т.1 ГПК, който пропуск следва да 

се отстрани. 

По отношение на насрочените дела се установи, че липсва начален акт на съда за 

образуване на делата, а системата отчита разпореждане за извършването на това 

действие на съда. Върху постъпилите искови молби/молби се поставя печат за „ход със 

страните, препис за противната страна и насрочва за …”, който не се попълва и на 

практика е лишен от съдържание след измененията на ГПК. В определението по чл. 140 

ГПК се „приемат” представените доказателства, като по някои от делата в о.с.з. те 

отново  се приемат (гр.д. № 87/2012г.). По смисъла на цитираната разпоредба следва 

доказателствата да се допускат в з.з., за да имат възможност ответниците да се 

запознаят с тях, а в откритото о.с.з., след снемане на становищата на страните и 

обсъждане на възраженията им, в тяхно или на пълномощниците им присъствие, 

писмените документи, представени с исковите молби, да се приемат като доказателства 

по делото. 

В някои от протоколите за разпределение на делата не се посочват имената на 

съдиите, между които се провежда случайния принцип и има ли причини да не участва 

някой от тях. Същите не са в началото на делото, а се поставят след исковата молба и 

представените с нея доказателства, като по този начин се откриват на л. 19, на л. 38 и 

т.н. по делото.  

Положително е, че в РС-Кубрат няма изготвени на ръка съдебни актове, каквато 

практика се наблюдава в редица от проверяваните съдилища и за преодоляването на 

което са давани препоръки. 

Изработен е и се поставя нарочен печат за влизането в сила на съдебните актове по 

съществото на спора. 

Проверката на ненасрочените гражданските дела установи, че същите се образуват 

след разпределението им на принципа на случайния избор. Съдията-докладчик се 

определя в деня на постъпване на книжата от Председателя на съда, съобразно 

разпоредбите на чл. 9 ЗСВ и чл. 46, ал. 1 ПАРОАВАС/отм./ Съдията-докладчик 

образува делото най-често на следващия ден, като преценява наличието на 
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процесуалните изисквания. Констатира се недостатъчно прецизно оформяне на 

постановените съдебни актове, когато те са разпореждания или резолюции. Голямата 

част от разпорежданията по редовността на исковите молби и за насрочване на о.с.з., 

както и резолюциите на съдиите, макар и изготвени на компютър, не са в необходимата 

за съдебен акт форма – именовани са „разп.” или „рез.”, с подпис, но без името на 

докладчика и номера на делото, което е необяснимо при наличната техника и 

подробните последващи актове по движението на делата. Изключение от тази практика 

в съда бе установено с разпореждане № 1332/12.11.2013г. по гр.д. № 198/2013г. на 

съдия Великова. 

          От ненасрочените граждански дела, най-рано постъпилите и образувани са през м. 

октомври 2013 г. Делата се разпределят между двама съдии, които разглеждат и 

наказателни дела. Постъпилите през м. октомври 2013 г. общо 22 наказателни дела, са 

приключени до края на календарната година. От тях НОХД – 7 броя, НЧХД – 1 брой,  

ЧНД – 12 броя и АНД – 2 броя. Същия месец са постъпили и 55 граждански дела, от 

които 33 частни граждански - всички приключени, както и две брачни дела. От 

двадесетте искови производства, не се насрочени проверените и описани по-горе три 

граждански дела. След постъпване и разпределяне на делото, съдията-докладчик се 

запознава с книжата и се произнася (с акт за оставяне на исковата молба без движение, 

или с акт по чл. 131 ГПК, когато я приеме за редовна) в различни срокове – от четири 

дни до двадесет и осем дни, като разликата не следва от фактическата и правна 

сложност на казуса или  обема от документи. Производството по гр.д. № 476/2013 г. не 

е забавено по причини, зависещи от съдията. Ненасрочването на делото четири месеца 

след постъпването му, се обяснява основно с провеждане на процедура по чл. 47, ал. 1-4 

ГПК и чл. 47, ал. 6 ГПК по отношение на ответната страна. Към датата на проверката – 

25.02.2014 г., обаче, не е постановено определението по чл. 140 ГПК, въпреки, че 

едномесечният срок от връчване на съобщението по чл. 131 ГПК е изтекъл на 

17.02.2014 г. и писмен отговор не е постъпил. По гр.д. № 488/2013 г. съдията на два 

пъти е оставял исковата молба без движение, като е констатирал  и указал различни 

нередовности. По гр.д. № 465/2013 г., съдията  се е произнесъл по редовността на 

молбата почти месец след образуване на делото. Поправената молба е постъпила в съда 

на 15.11.2013 г., а сведенията от МП са изискани с два месеца закъснение, на 

07.02.2014г. 

          През м. ноември 2013 г. са постъпили общо 47 граждански дела, в това число 20 

частни граждански дела, които са приключени и 10 брачни дела. Постъпилите 

наказателни дела са 16 броя, от които НОХД - 5 броя, НЧХД - 1 брой, ЧНД - 6 броя и 

АНД - 4 броя. Проверени са и трите ненасрочени граждански дела и причините за това 

са: нередовни искови молби, многобройни ответници, починали ответници, необходимо 

време за провеждане на процедурата по размяна на книжата, неправилно оформени 

съобщения от длъжностното лице по връчване  им. Съдебните актове по редовност на 

исковата молба и по чл. 131 ГПК са постановени своевременно. 

          Прави впечатление, че когато вписването на исковата молба е задължително, 

съдиите постъпват различно. В едни случаи оставят исковата молба без движение с 
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указания за вписването й в срок, а в други случаи, само указват извършване на 

вписването, като продължават процесуалните действия. 

          През м. декември 2013 г. са постъпили общо 48 броя граждански дела, от които - 4 

броя брачни и 29 броя частни граждански, всички приключени към датата на 

проверката. Постъпилите и образувани наказателн дела са 35 броя, от които – 15 НОХД, 

16 ЧНД и 4 АНД. Проверени са три от ненасрочените, образувани през м. декември 

граждански дела. Причинете са обективни. По делата се провеждат процедури по чл. 47, 

ал. 1 – 4 ГК и по чл. 47, ал. 6 ГПК, по отношение на ответните страни. Известно 

забавяне се установи по гр.д. № 46/2013 г., по което съдия-докладчик  реагира след 

дванадесет дни по отношение на докладваното своевременно  върнато  невръчено 

съобщение до ответник по чл. 131, както и по гр.д. № 554/2013 г., по което актът по 

редовност на исковата молба е постановен след 18 дни. 

 От проверените дела, разглеждани по реда на бързото производство,  наред с 

направените конкретни изводи в обстоятелствената част на Акта, може да се направи 

следното обобщение: 

С някои изключения, цитирани в настоящия Акт, делата по реда на бързото 

производство са образувани, администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 

311, чл. 312, чл. 315 и чл. 316 ГПК. Проверените дела са разглеждани и приключвани в 

разумни срокове. Делата, образувани по реда на бързото производство, са разпределяни 

и администрирани в повечето случаи своевременно. Спазвана е нормата на чл. 312, ал.1, 

т.1 ГПК за насрочването им в в триседмичен срок. Съдът в случаите, когато са 

засегнати права и интереси на децата, е уведомявал компетентната Дирекция 

«Социално подпомагане» по настоящия адрес на детето, в изпълнение изискването по 

чл. 15 ЗЗДт. Според нормата на чл. 15, ал.1 ЗЗДт, във всяко съдебно производство, по 

което се засягат права или интереси на детето, то задължително се изслушва, ако е 

навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило неговите интереси. Би 

следвало в тези случаи, навършилото 10- годишна възраст дете да бъде изслушано в 

о.с.з., в присъствието на социален работник от компетентната Д”СП” или по делото да 

се съдържа акт, обосноваващ защо това би било във вреда на интересите на детето. 

Препоръчително е да се спазват изискванията на Закона за закрила на детето, 

включително и по отношение решенията за изслушване на деца или за неизслушването 

им при опасност за вреда на техните интереси, които следва да бъдат мотивирани. 

Установи се, че разпоредбата на чл. 312, ал.1 ГПК не се спазва стриктно и актът се 

постановява с известна забава. Необходимо е докладът по делото да е по-подробен и 

прецизен. Не бе констатирана противоречива съдебна практика при постановяване на 

съдебния акт за насрочване на първото по делото о.с.з. и изготвяне на писмен доклад за 

страните - съдът е постановявал определение, а не разпореждане по чл. 312, ал.2 ГПК, 

за разлика от различната практиката в редица районни съдилища в страната, където 

съдът с определение или с разпореждане (както е предвидил законодателя) е насрочвал 

делото в о.с.з. и е съобщавал доклада на страните. 

Препоръчително е съдиите да спазват двуседмичният срок по чл. 316 ГПК, за 

постановяване на съдебния акт и по делата, по които са издадени и изпълнителни 
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листове, да се прави отбелязване върху постановените решения, в съответствие с 

изискването по чл. 406, ал.3 ГПК. Добрата практика за полагане на печат, с точна дата 

за влизане в сила на решението, следва да продължи.  

Би следвало да се спазва изискването по чл. 78, ал.5 ПАС / чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС 

(отм.) – делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове, да се 

обозначават с жълт етикет, както и изрично предвидените от законодателя процесуални 

норми, регламентиращи образуването, администрирането, движението и 

приключването на дела, разглеждани по реда на бързото производство. В тази връзка, 

ще бъдат направени съответните препоръки. 

По дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН, не бяха констатирани нарушения 

или забавяне на производството, с констатираните пропуски, свързани с прилагането на 

ЗЗДт. Отличната практика при приключването на делата, образувани по реда на ЗЗДт, 

следва да се подчертае и да продължи и в бъдеще. 

По гражданските дела, по които производството е спряно, не се установиха 

нарушения или забавяне на съдопроизводството. По спрените на основание чл. 229, ал. 

1, т. 1 ГПК граждански дела не е изтекъл срока по чл. 231, ал. 1 ГПК. Съдията-

докладчик е разпоредил спряното по общо съгласие на страните дело да се докладва при  

постъпване на молба за възобновяване на производството или при изтичане на 

шестмесечния срок. Върху делото е поставена бележка с датата  за доклад. 

 По единственото, спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК дело, няма данни да 

са предприети действия по администриране му, по повод евентуално отстраняване на 

пречките по движението му. Преюдициалното дело също е на РС – Кубрат и при 

справка в деловодната програма се установи, че не е приключено, но няма пречка 

периодично да се прилагат справки по движението, което със сигурност ще осуети 

евентуално забавяне в производството. 

          Проверката на „старите” граждански дела не констатира нарушения в дейността 

на съдиите, по движението им. Всички производства са делбени и с изключение на едно 

от делата, по всички вече има постановено и влязло в сила решение по допускане на 

делбата, насрочено е или е проведено първото с.з. по извършване на делбата. Гр.д. № 

630/2012 г. е образувано в последните дни на годината и по него няма постановено 

решение по допускане на делбата, което може да се обясни с обстоятелствата около 

призоваване на отсъстващи ответници и изпълнение на съдебна поръчка в Република 

Турция. 

По частните граждански дела, голяма част от които са дела, образувани по реда на 

заповедното производство, съдът се е произнасял своевременно. Съдиите са 

разглеждали заявленията в закрито заседание и са издавали разпореждане и заповед за 

изпълнение в тридневен срок от постъпването, съобразно разпоредбата на чл. 411, ал. 2 

ГПК. По голяма част от проверените дела, разпореждането и заповедта за изпълнение 

са издадени в деня на постъпването на заявлението или на следващия ден, когато е 

образувано делото. Изключение от тази практика се установи по ч.гр.д. № 99/2012 г., по 

което актовете са издадени на четвъртия ден от образуване на делото, респ. – на петия 

ден от постъпване на заявлението. В съответствие с разпоредбата на чл. 406, ал. 3 ГПК, 



 

 43 

за издаването на изпълнителен лист се прави надлежна бележка върху заповедта за 

изпълнение на паричното вземане, което е констатирано по всяко от проверените дела. 

Изключения са случаите, когато издаденият лист е получен от лице, за чиято 

представителна власт не може да се направи категоричен извод – ч.гр.д. № 99/2012 г.,  

ч.гр.д. № 522/2013 г. 

По всички проверени дела, по които е допуснато обезпечение на бъдещ иск по реда 

на чл. 390 и сл. ГПК, съдиите са определили срок за предявяване на бъдещия иск. Не по 

всички, обаче, е спазен срока по чл. 395,ал.2 ГПК съдебният акт да бъде постановен в 

деня на подаване на молбата. Почти по всички проверени дела съдът е оставил молбата 

без движение и впоследствие, след отстраняване на нередовностите, е постановявал 

съдебния акт. Изследвани са кумулативнодадените предпоставки за уважаване на 

молбите по чл. 390 от ГПК. По всички дела е посочен срок за предявяване на бъдещ 

иск, съгласно чл. 390, ал.2 ГПК – 1 месец.  

Установена е нееднаква практика при определяне на началния момент, от който 

тече посочения от съда едномесечен срок- по едно от делата- не бе посочен момента, от 

който започва да тече този срок, а по останалите дела е определен „считано от датата на 

получаване на обезпечителната заповед”. Проверяващият екип счита за уместно да 

препоръча на съдиите в РС на общо събрание да обсъдят съдебна практиката по 

отношение на молби за обезпечение по чл. 390 и сл. ГПК и конкретно оставянето им без 

движение и определянето на началния момент, от който започва да тече срок за 

предявяване на бъдещия иск. При обсъждането би следвало да се вземе предвид 

Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК, 

докладчик съдията Светла Цачева, според което срокът по чл. 390, ал. 3, изр. 1-во ГПК 

за предявяване на бъдещия иск тече от постановяване на определението за допускане на 

обезпечението, освен в случаите на неспазен от съда срок по чл. 395, ал. 2 ГПК, когато 

срокът за предявяване на бъдещия иск тече от връчване на определението. 

Съдът е отменял, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, допуснатото обезпечение, поради 

непредставено доказателство за предявен иск в посочения срок. 

 

По отношение на делата с отменен ход по същество бе установено, че в някои 

случаи е необходима по-задълбочена предварителна подготовка и проучване (преди 

насрочването на делата в открито съдебно заседание) с изготвянето на доклада и преди 

приключване на съдебното дирене, което ще доведе до отмяна хода по същество само 

по изключение и ще преодолее евентуално забавяне на съдебното производство, 

(предвид и разпоредбите на  Глава 3а ЗСВ), за събиране на доказателства, за уточняване 

на петитума по иска и пр. 

Съдебните актове през проверяваните периоди са постановявани в 

законоустановения едномесечен срок, както и в двуседмичен срок при бързите 

производства, с констатираните в обстоятелствената част на Акта изключения, които 

следва да бъдат преодоляни. В тази връзка, проверяващият екип счита за уместно да 

направи препоръка за стриктно спазване на определените в процесуалните закони 

срокове, които според чл. 12, ал.2 ГПК, са задължителни за съдиите. 

apis://Base=NARH&DocCode=2030&ToPar=Art390_Al3_Sent1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2030&ToPar=Art395_Al2&Type=201/
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В РС-Кубрат не бяха констатирани пропуски и несъответствия между посочените 

дати, на които са отразявани резултатите от решените дела в Книгата за открити 

заседания и в Регистъра на съдебните решения, като същия ден делата са връщани в 

канцеларията на съда.  

По проверените дела, включително и тези, образувани по реда на бързото 

производство, съдът е посочвал деня, в който ще обяви решението си в съдебния 

регистър, но тази дата почти винаги не е спазвана. Когато съдебните актове не са 

постановявани в определения ден, за това са изпращани съобщения на страните. 

Препоръчително е по всички дела да се спазват нормите на чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 

315,ал.2 ГПК и съдът да посочва датата, на която ще обяви решението си, а обявената 

дата да се спазва. 

Във връзка със заложената в годишната програма на ИВСС тематична проверка 

относно процесуалните действия на съда в производството по чл. 330 ГПК, в случаите, 

в които някой от съпрузите не се яви в съдебното заседание, бяха изискани копия от 

протоколите по тези дела:бр.д. № 17/2012г., бр.д. № 14/2012г., бр.д. № 41/2013г., бр.д. 

№ 19/2013г., бр.д. № 42/2013г., бр.д. № 17/2013г., бр.д. № 22/2012г. Констатацията е, че 

в РС-Кубрат се спазва разпоредбата на чл. 330, ал. 2 ГПК – ход на делото не се дава, а 

производствата се прекратяват с мотивирани определения за неявяване на страните и 

липса на доказани уважителни причини за това. 

 

В хода на извършената комплексна планова проверка се установи, че съдиите, 

разглеждащи граждански дела, както и съдебните служители в РС-Кубрат изпълняват 

задълженията си отговорно, полагат усилия за точно изпълнение на правомощията си, 

свързани с дейността по образуване, движение, администриране и приключване на 

гражданските дела. Известни пропуски, посочени в обстоятелствената част на 

настоящия акт, са допуснати, за което проверяващите считат за удачно да направят 

съответните препоръки за подобряване на работата на съда по гражданските дела. 

 

 

 V. П Р Е П О Р Ъ К И 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И НА 

ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

 

1. Председателят на РС - Кубрат да предприеме необходимите мерки 

за отстраняване и недопускане на пропуски и нарушения, за спазване 

изискванията на ГПК и ПАС при движение и приключване на делата, както 

и при водене на деловодните книги и регистри; 
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2. Съдиите от РС – Кубрат по всички дела, по които са засегнати права 

и законни интереси на малолетни и непълнолетни деца, да уведомяват  

компетентната Дирекция «Социално подпомагане» по настоящия им адрес за 

изпращане на представител в съдебно заседание, който да изрази становище 

или при невъзможност, да се предостави социален доклад по делото, съгласно 

изискването по чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето. Да спазват 

разпоредите на чл. 15, ал. 1 и ал. 2 на същия закон при изслушване (или 

неизслушване) на навършилите 10-годишна възраст деца по делата, по които 

се засягат техните права и законни интереси, като мотивират изрично 

причините за взетото решение; 

 

3. Съдиите от РС – Кубрат да извършват по-задълбочено 

предварително проучване на делата преди насрочването им в открито 

съдебно заседание и преди обявяване на устните заседания за приключени, с 

цел недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство, в 

интерес на страните в процеса; 

 

4. Съдиите от РС – Кубрат да спазват законово-предвидените срокове 

по движение на делата, в това число при бързото производство и да 

постановяват съдебните актове в законоустановените сроковете по чл.  235, 

ал.5 и чл. 316 ГПК;  

 

5. Съдиите от РС – Кубрат на общо събрание да анализират и обобщят 

практиката на съда по: 

- насрочване на делата по общия исков ред и тези, разглеждани по реда 

на бързото производство- съдебен акт, момент на насрочване, проект на 

доклад, доклад, произнасяне по доказателствата и пр.; 

 - обезпечителното производство и конкретно по отношение оставянето 

на молбите без движение и определянето на началния момент, от който 

започва да тече срока за предявяване на бъдещ иск;  

- отсрочване на съдебни заседания и предприемане на дисциплиниращи 

мерки за страните в процеса; 

 

6. Председателят на РС – Кубрат да упражни правомощията си по 

чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на което да 

запознае съдиите и съдебните служители с констатациите, изводите и 

препоръките на настоящия акт. 
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На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям едномесечен 

срок (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на препоръките по  т.5 и т. 6, а за 

останалите препоръки, определям срок постоянен. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на РС –  

Кубрат да предприеме конкретни мерки, за които да уведоми писмено, в двумесечен 

срок от получаване на Акта, Главния инспектор на Инспектората към ВСС за 

изпълнението на дадените препоръки, като изпрати и преписи от протокола от 

проведеното общо събрание на съда, от издадени заповеди, правила и други вътрешни 

документи. 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на Административния ръководител - 

председател на РС - Кубрат, който на Общо събрание да запознае съдиите и съдебните 

служители. 

 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт Акта да се 

изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Окръжен съд – Разград, на електронен 

носител. 

                                                                                                    

                                                       

                                                     

                                                     ИНСПЕКТОР:                                                                                                        

                                                                                 ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 


