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Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – ЕЛХОВО по гражданските дела е 

проведена в изпълнение на Заповед № ПП – 01-22/03.04.2013г. 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 2013г. 

Проверката бе извършена в периода 15.04.2013г. – 19.04.2013г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експерти ДИАНА ИВАНОВА и НИНА НИКОЛОВА. 

 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Елхово по 

образуването, движението и приключването на гражданските дела за периодите  

01.01.2011г. - 31.12.2011г., 01.01.2012г. - 31.12.2012г. и 01.01.2013г. – 15.03.2013г. 

 

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 - 

Елхово справки, съобразно писмо изх. № И-01-25/12.02.2013г. на ИВСС, 

извлечения от електронната деловодна система, заповеди, годишните доклади на 

съда за 2010г. и 2011г., 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 – Елхово е поместен в сградата на съдебната палата, с 

административен адрес гр. Елхово, ул. ”Пирот” №2. Сградата е двуетажна, като в 

нея са настанени и  Районна прокуратура – Елхово, Служба по вписванията към 

Агенция по вписванията, ОЗ ”Охрана” Ямбол. В сградата, от момента на 

построяването й до настоящия момент, т.е. в продължение на 83 години, не е 

извършван основен ремонт. Сградният фонд е в изключително лошо състояние.  

Съдът разполага с две съдебни зали, пет кабинета за магистрати, две 

канцеларии. Оборудвано е и помещение за класифицирана информация. В 

прилежащото мазе са обособени помещения за архив и веществени доказателства.  

Всички кабинети и съдебни зали, ползвани от Районен съд – Елхово, са 

оборудвани с необходимата техника. Работните места са компютъризирани, с 

изключение на това на връчителя на призовки. Съдебните зали са оборудвани с 

необходимата техника и софтуер, като в едната от тях е инсталирана и 

функционира система за аудиозапис на заседанията. 

Локалната мрежа включва 27 работни станции, работещи под операционни 
системи Windows XP SP3 и Windows 7 Pro, с два сървъра. Компютърни системи 
са от добър клас, като периодично са подновявани. През 2012 г. са закупени 2 бр. 
компютърни системи, 3 бр. принтери за нуждите на съдебното деловодство и за 
обезпечаване токозахранването на сървъра UPS APC Smart SC 1500.  
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Съдиите работят по един или двама в кабинет, а съдебните служители 

ползват 3 помещения – за съдебното деловодство и секретари, за съдебно 

изпълнителната служба и за Бюро „Съдимост“, главен счетоводител и 

административен секретар. Кабинетите са снабден с необходимата техника и 

софтуерни продукти.  

През периодите на проверката – 2011г., 2012г. и м.януари 2013г. – м. май 

2013г. в РС-Елхово функционира програмата за управление на съдебните дела 

САС, въведена през 2008 г. 

Разпределението на делата в РС-Елхово се извършва на принципа на 

случайния подбор, в изпълнение изискването по чл. 9 от ЗСВ, считано от  2006 г. 

и към настоящия момент се осъществява с програмния продукт за случайно 

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

Председателят на съда, със Заповед № 156/04.11.2009 г., e утвърдил  

Правила, допълнени със заповед №74/15.5.12 г., с които е регламентиран начина 

за публикуваните в Интернет страницата на съда съдебните актове, постановени 

по дела на РС-Елхово.  

Със заповед №156/04.11.2009 г. и Заповед 146/20.8.2012 г. са утвърдени 

Вътрешни правила за класифициране на съдебни дела и работа с материали, 

съдържащи класифицирана информация. 

В съда са внедрени и функционират следните програмни продукти: 

1. Деловодна система САС „Съдебно деловодство" - от септември 2008 г., 

като първото дело е въведено в програмата на 03.10.2008 г.; 

2. Програма за Случайно разпределение на делата “Law Choice” на ВСС - от 

2006г.;  

3. Автоматизирана информационна система „Бюра „Съдимост“ за издаване 

на свидетелства за съдимост „Бюра съдимост" на КОНСОРЦИУМ „ЛИРЕКС БГ“ 

ООД- „ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ" ООД  - от 2005 г.; 

4. Интегрирана програмна система „Омекс 2000“ за автоматизация на 

дейностите „Работни заплати“ и „Персонал“ - от  м. септември 1998г.; 

5. Правно–информационна система е “Сиела” - от м. март 1998 г. 

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

            АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

В РС-Елхово, считано от месец юни 2011 г., е утвърден щат от 24 души, от 

които 6 щ. бр. съдии,  1 щ. бр. ДСИ, 1 щ. бр. съдия по вписванията и 16 щ. бр. 

съдебни служители.  

Административното ръководство на РС – Елхово се осъществява от 

Административен ръководител – председател на съда – Яна Ангелова и 

административен секретар - Стоянка Добринова. Няма назначени заместник 

председател и съдебен администратор.   

Яна Вълкова Ангелова е назначена на длъжност “Административен 

ръководител – председател” на РС - Елхово с решение на Висшия съдебен съвет 

по протокол № 2 от  17.05.2012 г. и е встъпила в длъжност на 01.06.2012 г.  
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Стоянка Стефанова Добринова е назначена на длъжност “административен 

секретар”, считано от 10.06.2011 г., със Заповед №88/10.06.2011 г. на 

Председателя на РС- Елхово. 

 

През периодите на проверката съдиите и съдебните състави, са както следва: 

 съдии, разглеждащи граждански дела и процентна натовареност при 

разпределение на делата: 

1. Съдии,  разглеждащи граждански дела през 2011 година: 

съдия Мартина Кирова – Първи граждански състав; 

съдия Виолета Апостолова (от 01.06.2011г.) – Втори граждански състав; 

съдия Елена Тодорова – Трети граждански състав. 

През 2011г. година не е издавана нарочна заповед на административния 

ръководител, с която да е определена индивидуалната натовареност на всеки от 

съставите.  

2. Съдии, разглеждащи граждански дела през 2012 година: 

съдия Мартина Кирова – Първи граждански състав /със Заповед №86/ 

06.06.2012 г. е определена  100 % индивидуална натовареност/; 

съдия Виолета Апостолова – Втори граждански състав /със Заповед №86/ 

06.06.2012 г. е определена  100 % индивидуална натовареност/; 

съдия Елена Тодорова – Трети граждански състав /със Заповед №86/ 

06.06.2012 г. е определена  50 % индивидуална натовареност по граждански дела, 

а със заповед № 183/ 01.10.2012 г. е изключена от разпределението на граждански 

дела и зададена 0% натовареност/. 

3. Съдии, разглеждащи граждански дела през 2013 година: 

съдия Елена Тодорова – Първи граждански състав /със Заповед №1/ 

02.01.2013 г. е определена 100% индивидуална натовареност/;  

съдия Доротея Янкова - Втори граждански състав /със Заповед №1/ 

02.01.2013 г. е определена 100% индивидуална натовареност/;  

Със Заповеди  № 61/18.03.2013 г. и № 68/01.04.2013 г., съдия Янкова е 

изключена от разпределението на частни граждански дела по чл.410 и чл.417 от 

ГПК, за срок от 18.03.2013 г. до 12.04.2013 г. 

Със Заповед №61/18.03.2013 г. в разпределението на делата по чл.410 и 

чл.417 от ГПК, считано от 18.03.2013 г. до 29.03.2013 г., са включени съдебните 

състави на съдия Виолета Апостолова, съдия Мартина Кирова и съдия Яна 

Ангелова, при индивидуална натовареност на всеки от съставите – 100%.  

Със Заповед № 68/01.04.2013 г. в разпределението на делата по чл.410 и 

чл.417 от ГПК, считано от 01.04.2013 г.  до 12.04.2013 г., е включен съставът на 

съдия Яна Ангелова, при индивидуална натовареност  – 100 %.  

 

 съдии, разглеждащи наказателни дела и процентна натовареност при 

разпределение на делата: 

1. Съдии, разглеждащи наказателни дела през 2011 година: 

съдия Яна Ангелова – Първи наказателен състав;  

съдия Доротея Янкова -  Втори наказателен състав състав;  
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Със Заповед №201/29.11.2011 г. и Заповед № 216/23.12.2011 г. съставът на 

съдия Янкова е изключен от разпределението на наказателни дела за периода от 

05.12.2011 г. до 23.12.2011 г. 

съдия Елена Тодорова – Трети наказателен състав.  

През 2011 г. не е издавана нарочна заповед на административния 

ръководител, с която да е определена индивидуалната натовареност на всеки от 

съставите.  

2. Съдии, разглеждащи наказателни дела през 2012 година: 

съдия Яна Ангелова – Първи наказателен състав /със Заповед №86/ 

06.06.2012 г. е определена  70 % индивидуална натовареност/. 

Със Заповед №107/03.07.2012 година на съставът на съдия Ангелова е 

определена индивидуална натовареност от 80%. 

съдия Доротея Янкова -  Втори наказателен състав /със Заповед №86/ 

06.06.2012 г. е определена  100 % индивидуална натовареност/; 

съдия Елена Тодорова – Трети наказателен състав /със Заповед №86/ 

06.06.2012 г. е определена  50 % натовареност/. 

Със Заповед №183/01.10.2012 г. на съставът на съдия Тодорова е определена 

100% индивидуална натовареност по наказателни дела и е изключена от 

разпределението на граждански дела.  

3. Съдии, разглеждащи наказателни дела през 2013 година: 

съдия Яна Ангелова – Първи наказателен състав – 70 % индивидуална 

натовареност; 

съдия Виолета Апостолова – Втори наказателен състав – 100 % 

индивидуална натовареност; 

съдия Мартина Кирова – Трети наказателен състав – 100 % индивидуална 

натовареност. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ  

    СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

Към 01.01.2013 г. по утвърдено щатно разписание на Районен съд- Елхово 

има 16 бр. съдебни служители. Административен секретар е Стоянка Добринова, 

назначена на 10.06.2011 г. Администрацията на РС-Елхово се състои от обща и 

специализирана администрация. 

Общата администрация се състои от 3 бр. служители – административен 

секретар, главен счетоводител и системен администратор.  

Към 15.04.2013г. в специализираната администрация работят общо 11 

служители и същата е организирана в служби и длъжности, както следва: 

 „Регистратура”- 1 деловодител, 

 „Съдебно деловодство” - 2 съдебни деловодители - за граждански 

дела и за наказателни дела, 

 „Архив” -  1 съдебен архивар,  

 „Съдебни секретари” - 4 бр.,  

  Бюро “Съдимост” - 1 съдебен деловодител, съвместяващ и 

деловодител в съдебно-изпълнителна служба, 

 „Връчване на призовки и съдебни книжа” - 1 призовкар, 
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 „Съдебно - изпълнителна служба” - 1 съдебен секретар и 1 съдебен 

деловодител.  

Техническите длъжности са общо 2 бр. – 1 чистачка и 1 работник - 

поддръжка сграден фонд и огняр.  

Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са: административен 

секретар, съвместява длъжностите на служител човешки ресурси, касиер, 

домакин и служител по сигурността на информацията; 1 съдебен деловодител, 

съвместява длъжностите на служител Бюро „Съдимост“ и деловодител в съдебно 

– изпълнителна служба; 1 съдебен деловодител - архивар, съдебен статистик и 

регистратура „КИ”. 

От 2008 г. в Районен съд – Елхово е внедрена и функционира деловодната 

програма на САС “Съдебно деловодство” на “Информационно обслужване” АД – 

Варна.  Към настоящия момент, програмата обхваща почти всички дейности по 

управление движението на съдебните дела. В системата се въвеждат всички 

данни, необходими за статистическите отчети на съда, разпечатват се основните 

изходящи документи, свързани с движението на делата, както и справките за 

движението на делата. Чрез технологията „Електронна папка" в системата се 

включват всички входящи документи по делата и всички протоколи от заседания 

и актове на съда. Системата се използва и за публикуването на актовете на web-

страницата на съда в интернет.  

 

Книгите по чл. 50, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от ПАРОАВАС се водят 

на хартиен и електронен носител, по деловодната програма САС “Съдебно 

деловодство”. 

Книгата за връчени книжа и призовки (вътрешни призовки), Книгата за 

външни призовки и Разносната книга се водят само на хартиен носител. 

Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК, предвиден в чл. 50, ал. 1, т. 10  от 

ПАРОАВАС, се води на хартиен носител, считано от 2008 г., както и на 

електронен носител - в деловодната програма САС “Съдебно деловодство”, 

съдържащ следните дани: вид и номер на делото, номер и дата на акта и 

диспозитив. В регистъра по чл. 235, ал.5 ог ГПК се присъединява съдебното 

решение, със заличени лични дани. Длъжностното лице, отговорно за водене на 

регистъра, е Руска Иванова.  

Всички дела, образувани след месец септември 2008 г., са въведени във 

функциониращата система „Съдебна административна система” (САС).  

В деловодството се водят предвидените в чл.50, ал.1 от ПАРОАВАС книги и 

регистри. Проверени бяха: 

 Азбучен указател за образуваните дела за 2011г., 2012г. и за 2013г. – води 

се в една книга, съдържа необходимата информация, номерирана и прошнурована 

е, липсва подпис от периодична проверка на административния секретар; 

 Описна книга за образуваните гр. дела – книгите се водят за всяка година 

2011г. 3 тома, 2012г. 2 том, като края на първи том е с разкъсана страница, за 

2013г. 1 том. Книгите не са проверявани периодично от административния 

секретар; 

 Книга за открити заседания гр.дела - за 2011г.  1 том - липсват 

диспозитиви на съдебните актове;  за 2012г. 1 том – нечетливо и непълно вписани 
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диспозитиви в графата за решение; за 2013г. 1 том.  Книгите се водят от секретар - 

протоколистите непълно и неточно, въпреки извършените периодични проверки 

на административния секретар, удостоверени с подпис и дата; 

 Книга за закрити и разпоредителни заседания- за 2011г. 2 тома, за 2012г. 2 

тома и 2013г. 1 том. Попълват се редовно,  четливо; 

 Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК -за 2011г. 2 тома , 

за 2012г. 2 тома и за 2013г. 1 том. 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата, 

посочена в книгата за открити заседания, датата на съдебният акт от регистъра по 

чл. 235,ал.5 ГПК и датата, посочена в съдебния акт - решение по гр. дело № 

762/2011г. (датите са идентични); решение по гр. дело № 250/2012г. (датите са 

идентични); решение по гр. дело № 631/2012г. (датите са идентични); решение по 

гр. дело № 327/2012г. (делото е върнато в канцеларията на следващия ден, след 

посочената в акта дата); решение по гр. дело № 8/2012г. - решението е обявено в 

регистъра и делото е върнато в деловодството един ден след посочената в акта 

дата; решение по гр. дело № 231/2012г. – решението има номер и дата 

112/03.08.2012г., в графата на книгата за открити заседания е посочено, че 

решението е от 03.08.2012г., а делото е върнато в канцеларията на съда на 

10.08.2012г. и съдебният акт е обявен в регистъра на 10.08.2012г.; гр. дело № 

563/2011г. (датите са идентични); гр. дело № 53/2011г. – решението липсва в 

регистъра на съдебните решения; гр. дело № 488/2012г. – решението има дата 

01.11.2011г., делото е върнато в канцеларията на 07.11.2012г. и актът е обявен в 

регистъра на 07.11.2012г.   

Констатирано бе при проверката на деловодните книги, че същите съдържат 

изискуемата информация. Номерирани са, прошнуровани и подпечатани, водят се 

четливо и непълно. Допуснато е разминаване от 6 дни между датата на 

решението, посочено в книгата за открити заседания и датата, на която делото е 

върнато в канцеларията на съда и е вписано в съдебния регистър. По едно от 

проверените дела бе констатирано, че решението дори не е обявено в регистъра по 

чл. 235,ал.5 ГПК. 

 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

В РС-Елхово гражданските дела се образуват в деня на постъпването им или 

най – късно на следващия ден след постъпване на книжата в съда. 

Разпределението на делата на принципа на случайния избор, съгласно чл. 9 от 

ЗСВ, се извършва от 2006 г. 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 № Заповед № 156/04.11.2009г. 

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС - Елхово. 

Разпределението се извършва от административния ръководител -  председател на 
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съда съдия Ангелова и се отразява в протокол, подписан от нея, който се 

съхранява във всяко дело, както и в електронен архив. 

Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави, 

разглеждащи граждански дела – 100% за съдиите Тодорова и Янкова от всички 

видове дела. Председателят на съда разглежда наказателни дела при 70 % 

натовареност от всички видове дела, постъпващи в съда. Изключена от 

разпределението е Миглена Меткалф – районен съдия, поради продължителен 

отпуск. 

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, не се прилага за 

гражданските дела, които се разпределят „по дежурство”, от съдиите, съгласно 

предварително утвърден график - образувани в граждански дела или частни 

граждански дела – молби или искания за налагане мерки за защита срещу 

домашното насилие /дела по ЗЗДН/, искания за настаняване на дете извън 

семейството /чл.26 ЗЗДт/, искания разрешение за теглене на детски влог /чл.73 

СК/, молби за допускане обезпечение на бъдещи искове /чл.389 ГПК/. 

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

периода на съответното дежурство искания, както следва: постъпилите молби за 

разрешения за теглене на детски влог, молби за разрешение за сключване на 

сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, молби за назначаване 

на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на 

малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са 

противоречиви, молби от настойнициили от поставени под ограничено 

запрещение, със съгласието на попечителите за разрешение за продажба на 

недвижими имоти, теглене на влогове, молби за разрешаване за сключване на 

граждански брак от непълнолетни, молби за приемане и отказ от наследство, 

молби за допускане на обезпечение на бъдещ иск и молби за незабавна защита по 

ЗЗДН, молби за настаняване на дете по ЗЗД. 

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, не се прилага за 

гражданските дела по установителни искове за вземане по заповедно 

производство, на основание чл.89, ал.8 ПАРОАВАС, като делата се разпределят 

на съдията, издал заповедта в заповедното производство. 

Зaявления по реда на чл. 410 от ГПК и по реда на чл. 417 от ГПК се 

разпределят на случаен принцип, като при разпределението се изключват 

отсъстващи съдии, поради отпуск по болест, разрешен годишен отпуск, 

командировка или други причини, в зависимост от периода на отсъствието им , 

с оглед кратките процесуални срокове за произнасяне по заявлението.  

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата има 

председателят на съда. До 01.06.2012 г. в отсъствието на председателя, съгласно 

вътрешните правила, е определен  служителят – регистратура Янка Караненова, 

която да извършва разпределението на делата. От 01.06.2012 г. разпределението 

на делата се извършва от председателя на съда, а в негово отсъствие от съдията, 

който го замества, съгласно нарочно издавани заповеди. 

На проверяващите бяха предоставени заповеди № №136 /2012 г., 162/2012 г., 

206/2012 г., 253/2012 г. и 51/2013 г. за определяне на съдия, който да замества 

административният ръководител по време на отсъствието му, включително и да 

извършва случайния избор на делата. От 01.06.2012 г. за всеки заместващ 
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административният ръководител съдия, е въведено потребителско име и парола, 

чрез които се осъществява достъпа до програмата за случайно разпределение на 

делата.  

Технически процесът 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”, те се регистрират с отбелязване на входящ номер, дата и час на 

постъпване, подпис на деловодител - регистратура, удостоверяващ получаването. 

Същите се описват и се докладват на Административния ръководител за 

разпределяне и избор на съдия-докладчик. Административният ръководител, а 

при отсъствие – заместващия го съдия, извършва разпределение на преписките за 

съответния вид дело и определя режима на избор на докладчик: 

o случаен избор; 

o по дежурство - за делата, които се разглеждат от дежурния съдия; 

o определен докладчик; 

o без участие на конкретен съдия-докладчик - при отвод, при отменени 

актове и върнати за ново разглеждане дела, когато в новото производство не 

следва да участва същия съдия-докладчик. 

След приключване на разпределението, се изготвя протокол на хартиен 

носител. Копие от протокола, удостоверяващ прилагането на електронното 

разпределение на делата, се прилага към всяко дело, като първа страница от него. 

Разпределените вече дела и преписки се докладват на определените съдии – 

докладчици. При всеки случай, в който вече определен от програмата докладчик 

по конкретно дело се налага да бъде заменен, поради отсъствие или отвод, 

програмата изисква преди определяне на новия докладчик, да се посочат 

причините, поради които се извършва нов избор. Това се отнася както за 

случаите, в които отказът на избран докладчик се извършва при първоначалното 

разпределяне на делото, така и при последващо въвеждане номера на дело, с цел 

смяна на определения докладчик.  Съдия се изключва от случайния избор само в 

случай на продължителен (над 10 раб. дни) законоустановен годишен отпуск или 

временна нетрудоспособност и в предвидените от закона случаи. Системата не 

допуска определяне на нов докладчик, без посочване на мотивите за това. 

Посочените от разпределящия основания за новия избор автоматично се записват 

в “Протокол за избор на докладчик”. Протоколът се съхранява в архива на 

програмата, а разпечатка от него се прилага по делото. 

Месечният график на дежурствата се утвърждава от административния 

ръководител – председател на РС-Елхово Яна Ангелова. 

На съдиите Виолета Апостолова, Мартина Кирова и Яна Ангелова, 

разглеждащи наказателни дела, са разпределяни и частни граждански дела по 

чл.410 и чл.417 от ГПК, съобразно Заповеди №61/2013г. и №68/2013 г. 

 

Председателят на съда и съдебният деловодител -  Янка Караненова, 

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” и Заповед №30/ 
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23.03.2010 г. на административния ръководител, се извършват справките, за които 

има предоставен достъп. 

 
2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

Общи данни за РС-Елхово за периода 01.01.2011г.-15.04.2013г. 

 

През 2011г. в РС – Елхово са постъпили общо 805 бр. дела (в това число 

199 бр. гр. дела по общия исков ред и 606 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 90 бр. дела или общо за разглеждане – 895 бр.  

дела (в това число 287 бр. гр. дела по общия исков ред и 608 бр. ч.гр.дела). От тях  

свършени през 2011г. са 795 бр. дела или 190 бр. гр. дела и 605 бр. частни гр.дела.  

 

През 2012г. в РС – Елхово са постъпили общо 606 бр. дела (в това число 

180 бр. гр. дела по общия исков ред и 486 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 104 бр. дела или общо за разглеждане – 770 бр.  

дела (в това число 281 бр. гр.дела по общия исков ред и 489 бр. ч.гр.дела). От тях  

свършени през 2012г. са 679 бр. дела или 192 бр. гр. дела и 487 бр. частни гр.дела.  

 

През периода 01.01.2011г.-15.04.2013г. са постъпили общо 165 бр. дела, 

(в това число 55 бр. гр. дела по общия исков ред и 110 бр. частни гр.дела), 

останали несвършени от минали години – 91 бр. дела или общо за разглеждане – 

256 бр.  дела (в това число 144 бр. гр.дела по общия исков ред и 112 бр. ч.гр.дела). 

От тях  свършени са 162 бр. дела (в това число 57 бр. гр. дела и 105 бр. частни 

гр.дела) . 

 

Като  материя  от гражданските дела по общия исков ред преобладават 

делата по следните закони: ЗЗД, СК, ЗС, ЗЗДетето, а по частните гр. дела  -  

чл.410 и чл.417 ГПК 

                                         Общо брой дела, по състави:  

 за 2011г. 

          съдия Гр. дела Частни гр.дела общо 

решени прекратени решени прекратени  

В.Апостолова 11 8 171 4 194 

Д.Янкова 2  13  15 

Е.Тодорова 47 34 222 10 313 

М.Кирова 59 27 175 10 271 

Я.Ангелова 1 1   2 

общо 120 70 581 24 795 

 за 2012г. 

    съдия Гр. дела Частни гр.дела общо 

решени прекратени решени прекратени  

В.Апостолова 74 25 190 18 307 

Е.Тодорова 29 10 58 2 99 

М.Кирова 41 13 203 16 273 

общо 144 48 451 36 679 
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Общата натовареност по щат и действителна натовареност (граждански 

и наказателни дела) в Районен съд – Елхово е както следва: 

 за 2011г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 21.85; 

Натовареност по щат към свършени дела – 18.85; 

Действителна натовареност към дела за разглеждане – 26.22; 

Действителна натовареност към свършени дела – 22.62. 

 

 за 2012г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 21.21; 

Натовареност по щат към свършени дела – 17.86; 

Действителна натовареност към дела за разглеждане – 25.45; 

Действителна натовареност към свършени дела – 21.43 

 

 

 

НАСРОЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 

 

Бяха изискани и проверени граждански дела, насрочени в открити съдебни 

заседания през месец април и месец май 2013г., на съдия Тодорова, съдия Кирова, 

съдия Апостолова и съдия Янкова: 

         

съдия Тодорова 

Проверени бяха три гр. дела, насрочени в о.с.з. на 24.04.2013г.: 

Гр. дела № 27/2013г. и № 46/2013г. са образувани съответно на 21.01.2013г. 

и на 05.02.2013г., на основание чл. 124, вр. чл. 415 и чл. 422 ГПК, по повод 

постъпили възражения след образувано изпълнително дело на ДСИ, в срока по чл. 

414 ГПК, срещу издадена заповед за изпълнение. На 07.02.2013г. и по двете дела 

са постановени подробни: по първото дело определение № 129, а по второто – 

разпореждане № 124, по чл. 131 ГПК, с идентично съдържание и указания, а 

доказателства са приети и е насрочено първо с.з., с точни и своевременно 

постановени определения № 317 и № 318 и двете от 25.03.2013г., по чл. 140 ГПК. 

Страните са уведомени и отрязъци от връчените съобщения са върнати и 

приложени по делата.  

Гр.дело № 144/2013г. е образувано на 27.03.2013г., по подаден на 

25.03.2013г. иск за развод, при постигнато съгласие за прекратяването на брака на 

основание чл. 50, чл. 51 СК. Разпределено е, видно от приложен, надлежно 

оформен протокол за избор на докладчик от 27.03.2013г., на доклад на съдия 

Тодорова. С определение № 321/27.03.2013г. искът е приет за редовен и допустим, 

с оглед което са приети доказателствата, дадени са указания за корекции по 

приложеното споразумение и делото е насрочено за 24.04.2013г., с връчване на 

копие от определението и разпореждане за личното явяване на страните в с.з. 

За същата дата след обед съдия Тодорова е насрочила и разглеждането на 

НОХД № 448/2012г. 
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        съдия Кирова   

Проверени бяха две гр. дела, насрочени в о.с.з. на 14.05.2013г.: 

Гр. дело № 287/2012г. и гр. дело № 195/2012г. 

Гр. дело № 287/2012г. е образувано по вещен иск на 25.06.2012г. и е 

разпределено на съдия Кирова в деня на постъпване книжата в съда, след 

направен отвод на определения съдия докладчик. С разпореждане в з.з. от 

27.06.2012г. по чл. 131 ГПК, препис от исковата молба с приложенията е 

изпратена на ответника за отговор. С определение по чл. 140 ГПК от 27.8.2012г. 

са допуснати доказателствата и делото е насрочено в о.с.з. за 02.10.2012г. 

Страните са уведомени и отрязъци от връчените съобщения са върнати и 

приложени по делото. Поради постъпила на 27.09.2012г. молба за постигане на 

спогодба, с определение от 29.09.2012г. производството е спряно по взаимно 

съгласие на страните – на основание чл. 229, ал.1,т.1 ГПК. С молба от 25.02.2013г. 

е поискано възобновяване на производството и с определение от 28.02.2013г. 

делото е насрочено за 26.03.2013г. На проведеното заседание, страните са заявили 

отново желание за постигане на спогодба и по тяхно искане делото е отложено и 

насрочено за 14.05.2013г. 

Гр. дело № 195/2012г. е образувано по облигационен иск на 19.04.2012г. и е 

разпределено на съдия Кирова в деня на постъпване книжата в съда. С 

разпореждане в з.з. от 23.04.2012г. исковата молба е оставена без движение с 

указания за отстраняване нередовностите по нея в едноседмичен срок. След 

изпълнение на указанията, с разпореждане в з.з. от 15.05.2012г. по чл. 131 ГПК, 

препис от исковата молба с приложенията е изпратена на ответника за отговор. С 

определение от 02.07.2012г. по чл. 140 ГПК съдът е докладвал иска, допуснал е 

СЧЕ и е насрочил о.с.з. за 17.09.2012г. По подадената въззивна частна жалба, 

делото е изпратено на ОС-Ямбол и производството е спряно, впоследствие 

възобновено и насрочено о.с.з. за 27.11.2012г. По молба на една от страните, 

делото е пренасрочено за 17.12.2012г., когато съдът е докладвал делото по реда на 

чл.146 от ГПК и приел заключението по допуснатата СЧЕ. Поставена е 

допълнителна задача към вещото лице, поради което делото е отложено и 

насрочено за 05.02.2013г. Поради заболяване на страна, са отложени две 

заседания и в о.с.з. на 14.05.2013г. съдът е приел заключението на вещото лице по 

допълнителната задача и отново е допуснал допълнителна задача, като делото е 

отложено за 14.05.2013г.  

 

 

   съдия Янкова 

        Проверено беше едно гр. дела, насрочено в о.с.з. на 25.04.2013г.: 

Гр. дело № 287/2012г. е образувано на 31.01.2013г. по иск по СК и е 

разпределено на съдия Кирова в деня на постъпване книжата в съда, видно от 

приложения протокол. С разпореждане в з.з. от 31.01.2013г. молбата е оставена 

без движение, за отстраняване на нередовности. С разпореждане в з.з. от 

21.02.2013г. по чл. 131 ГПК, препис от исковата молба с приложенията е 

изпратена на ответника за отговор. Преценено е производството да се разглежда 

по общия ред, съгласно чл.310, ал.2 от ГПК. С определение по чл. 140 от ГПК от 

05.04.2013г. са допуснати  писмени доказателствата, призовани са ЕРП и ДСП-
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отдел „Закрила на детето” в Община Елхово и делото е насрочено в о.с.з. за  

25.04.2013г. Съобщения до страните са изпратени своевременно и отрязъци от 

връчените съобщения са върнати и приложени по делото. 

 

 
Съдия Апостолова - за 30.04.2013г. са насрочени 2 бр. граждански и 2 бр. 

НОХД. 

Гр.д. № 618/2012г. е образувано на 03.12.2012г. по искане за установяване на 

факта и издаване на акт за смърт на лице, по чл. 542 и сл.ГПК и чл. 54 и сл. ЗГР. 

Разпределено е, видно от приложения протокол за случаен избор, на доклад на 

съдия Кирова, отвела се от разглеждането на делото с определение № 

1452/03.12.2012г. На 04.12.2012г. делото е преразпределено, видно от приложения 

протокол, на доклад на съдия Апостолова, с изключване на съдия Кирова. С 

разпореждане от 05.12.2012г., с подробни указания, молбата е оставена без 

движение за отстраняване на нередовности, с удължен срок по разпореждане от 

19.12.2012г. С определение № 31/10.01.2013г., след повторна проверка съдът е 

приел, че дадените указания са изпълнени и са налице условията за насрочване на 

о.с.з. и връчване на препис от молбата и доказателствата на ответната страна. На 

26.02.2013 г. ход на делото не е даден, при изразеното становище, че не са 

призовани всички наследници на лицето, в който смисъл съдът е дал указания и 

определил срок за изпълнение, без да определи дата за следващото с.з. Указанията 

са изпълнени на 15.03.2013г. и с определение № 271/19.03.2013г. визираните в 

молбата лица, с посочени адреси за призоваване, са конституирани като 

заинтересовани страни, разпоредено е връчването на препис от молбата и о.с.з. е 

насрочено за 30.04.2013г. 

Гр.д. № 547/2012г. е образувано на 23.102012г. по искова молба на ЕАД, със 

седалище в гр. София, за установяване на вземане срещу В.П.К. от гр. Елхово, 

подала възражение срещу издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК и 

образувано ч.гр.д. № 390/2012г. Делото е разпределено в същия ден, видно от 

надлежно изготвен протокол за случаен избор, с изключване на съдията, 

произнесъл се по заповедното производство. След връчен препис от молбата и 

получен отговор от ответната страна на 26.11.2012г., съдът своевременно е 

постановил  определение по чл. 140 ГПК в з.з. на 03.12.2012г., с което е изготвил 

доклад по спора, допуснал е доказателствата, дал е допълнителни указания и е 

насрочил делото в о.с.з. на 08.01.2013г. В това заседание доказателствата са 

приети, разпитвани са свидетели и за допълнителни доказателства делото е 

отложено за 04.02.2013г., когато съдът е счел, че спорът не е изяснен от 

фактическа страна и делото е отложено за 19.02.2013г. На тази дата е последвало 

ново отлагане, с цел ищецът да отговори на поставените от ответната страна 

въпроси, известени му със съобщение от 12.02.2013г. В о.с.з. на 18.03.2013г. е 

назначена съдебно-счетоводна експертиза по искане на пълномощника на 

ответната страна, с определен депозит от 200 лв. Към датата на проверката няма 

данни за внесен депозит и действия по извършването на задачата. 
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     ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 310 ОТ ГПК 

     ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

     ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 

 

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

бързото производство – искове по СК и по Кодекса на труда, както и дела с 

регламентирани кратки процесуални срокове - по ЗЗДН и по ЗЗДт:  

 

Гр. дело № 327/2012г. – съдия - докладчик Мартина Кирова - бързо 

производство – иск за издръжка по СК на две малолетни деца. Делото е 

образувано и разпределено на 12.07.2012г. С разпореждане от същата дата, на 

основание чл. 131 ГПК, съдът е наредил препис от исковата молба с 

приложенията да се изпрати на ответника за отговор. Отговор не е постъпил по 

делото (срокът е изтекъл на 20.08.2012г.) и с разпореждане по чл.312 ал.1, т.2 

ГПК от 21.08.2012г. съдът е изготвил доклад по делото, допуснал е представените 

доказателства и го е насрочил в о.с.з. за 11.09.2012г. Спазени са разпоредбите на 

чл. 311 и чл. 312 ГПК. Компетентната дирекция „Социално подпомагане” по 

настоящия адрес на  малолетните деца не е уведомявана, съобразно разпоредбите 

на чл. 15, ал.6  ЗЗДт. Съдебното дирене е приключило в първото по делото 

съдебно заседание – на 11.09.2012г., когато съдът е обявил, че решението по 

настоящото дело ще бъде обявено в регистъра на съда на 25.09.2012г., като е 

указал на страните, че съгласно чл. 315, ал.2 ГПК, от тази дата тече срок за 

обжалването му. Решението има дата 24.09.2012г., за което са изпратени 

съобщения. По разпореждане от 22.11.2012г. е издаден изпълнителен лист, за 

което е направено надлежно отбелязване върху съдебния акт. 

Гр. дело № 8/2012г. – съдия - докладчик Мартина Кирова - бързо 

производство – иск за издръжка по СК. Делото е образувано и разпределено на 

10.01.2012г. С разпореждане от 16.01.2012г. съдът е оставил исковата молба без 

движение, с указания за отстраняване на нередовности. Не е спазен чл. 311, ал.1 

ГПК. След изпълнение на указанията, с разпореждане от 01.02.2012г., на 

основание чл. 131 ГПК, е наредено препис от исковата молба с доказателствата да 

се изпрати на ответната страна за отговор. В деловодната разпечатка по делото е 

отбелязано, че с разпореждане в з.з. от 05.03.2012г. исковата молба отново е 

оставена без движение, който съдебен акт не се съдържа по делото. На 

02.03.2012г. е постъпил отговор от ответника и с определение в з.з. от 

07.03.2012г., на основание чл. 140, ал.1 ГПК, съдът е насрочил първото о.с.з. за 

10.04.2012г. Не е спазено изискването по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК съдебното 

заседание да се насрочи в триседмичен срок. С определението по чл. 140 ГПК 

съдът е наредил да се уведоми Дирекция „СП” - Елхово за производството и да 

изрази становище относно иска. Социален доклад е представен на 21.03.2012г. С 

определение от 26.03.2012г. е назначен процесуален представител на ответника. 

Съдебното дирене е приключило в първото по делото о.с.з. – 10.04.2012г. и съдът 

е посочил, че решението ще бъде обявено в регистъра на съда на 10.05.2012г. 

Решението е постановено на 09.052012г. – не е спазен двуседмичния срок по чл. 

316 ГПК. По разпореждане от 25.06.2012г. е издаден изпълнителен лист, за което 

е направено надлежно отбелязване върху съдебния акт. 
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Гр. дело № 231/2012г. – съдия - докладчик Елена Тодорова - бързо 

производство – иск по КТ, постъпил в съда на 08.05.2012г. Съдия Кирова и съдия 

Апостолова са се отвели от разглеждане на далото и същото на 11.05.2012г. е 

разпределено на съдия Елена Тодорова. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 

същата дата, исковата молба е изпратена на ответника за отговор. На 05.06.2012г. 

е постъпил отговор по делото и с разпореждане от 07.06.2012г. е насрочено в 

о.с.з. на 26.06.2012г., когато е отложено за 04.07.2012г., поради неявяване на 

процесуалния представител на община Елхово. Съдебното заседание на 

04.07.2012г. е отложено по доказателствата за 11.07.2012г., когато е приключило 

съдебното дирене и съдът е обявил, че ще обяви решението си на 25.07.2012г. 

Съдебният акт е постановен на 03.08.2012г., като не е спазена обявената дата и 

двуседмичния срок по чл. 316 ГПК. 

Гр. дело № 563/2011 г. - съдия - докладчик Виолета Апостолова - бързо 

производство – иск по СК за издръжка на малолетно дете, постъпил в съда на 

11.11.2011г. С разпореждане от 14.11.2011г. (вместо в деня на постъпване на иска 

в съда) съдът е указал препис от исковата молба с доказателствата да се изпрати 

на ответника за отговор в едномесечен срок. Съобщението е връчено на 

17.11.2011г. и с разпореждане от 22.12.2011г., което съдържа и определение за 

допускане на свидетели, съдът е изготвил доклад по делото и го е насрочил в о.с.з 

за 12.01.2012г. Съдебното дирене е приключило в едно съдебно заседание – на 

12.01.2012г. и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение, обявено в регистъра 

на съда на 26.01.2012г. Съдебното решение е постановено на обявената дата, при 

спазване изискването по чл. 316 ГПК. Компетентната Д”СП” по настоящия адрес 

на детето не е била уведомена за становище или социален доклад, съгласно чл. 15, 

ал.6 ГПК. Издаден е изпълнителен лист и върху решението е направена надлежна 

бележка. 

Гр. дело № 631/2012г. - съдия - докладчик Виолета Апостолова – бързо 

производство – иск по КТ, постъпил в съда на 04.12.2012г. Делото е образувано в 

деня на постъпване на исковата молба в съда. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 

05.12.2012г., а отговор е постъпил по делото на 07.01.2013г. След допълнително 

представяне на преписите от приложенията към И.М. на ответника, съобразно 

указанията на съдия Апостолова, с разпореждане от 15.01.2013г. е изготвен 

доклад по делото и е насрочено първо о.с.з. за 04.02.2013г., когато делото е 

обявено за решаване. Съдът е съобщил, че решението  ще бъде обявено в 

регистъра на съда на 18.02.2013г. Решението е постановено на същата дата и 

върху него е направена надлежна бележка за издаден изпълнителен лист. 

Спазени са изискванията по чл. 311, чл. 312 и чл. 316 ГПК. Същото бе 

констатирано и по гр. дело № 250/2012г., образувано на 17.05.2012г. по иск за 

издръжка на малолетно дете, както и по гр. дело № 762/2011г. И по двете 

цитирани дела компетентната Д”СП” не е била уведомена, за представяне на 

становище или социален доклад. 

           

 

Бяха проверени и дела с регламентирани кратки процесуални срокове, 

образувани по молби по реда на ЗЗДт и ЗЗДН:  

- по Закона за закрила на детето:  
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гр.дело № 8/2013г., гр. дело № 9/2013г., на доклад на съдия Доротея 

Янкова; 

гр. дело № 136/2012г., гр. дело № 204/2012г., на доклад на съдия Мартина 

Кирова; 

гр. дело № 488/2012г., на доклад на съдия Елена Тодорова; 

гр. дело № 447/2012г., гр. дело № 662/2012г., на доклад на съдия Виолета 

Апостолова; 

- по Закона за защита от домашното насилие:  

гр.дело № 91/2011г., на доклад на съдия Кирова; 

        гр. дело № 53/2011г., гр. дело № 163/2011г., на доклад на съдия Тодорова; 

гр. дело № 127/2013г., на доклад на съдия Янкова. 

При проверката бе констатирано следното: 

По делата, разглеждани по реда на ЗЗДт се спазват 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 или по чл. 29 ЗЗДт за прекратяване на настаняването и се произнася с 

решение, което се обявява на страните и се изпълнява незабавно. Делата са 

образувани в същия ден, в който молбите са постъпили в съда. Решенията са 

постановявани в едномесечен срок, с изключение на съдия Янкова, която е 

постановила решението по гр.дело № 8/2013г. в двумесечен срок. 

 

        По делата, разглеждани по реда на ЗЗДН, се установи, че гр. дело № 

91/2011г., гр.дело № 136/2011г. и гр. дело № 127/2013г. са прекратени, поради 

оттегляне на молбите. Спазва се едномесечния срок за насрочване на делата в 

открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН. Когато молбата 

съдържа 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 № 136/2011г. На 

основание чл.18, ал.2 от ЗЗДН заповедта за незабавна защита е изпратена 

служебно до районното полицейско управление. По делото не е изискано 

становище от компетентната Д”СП”, въпреки, че насилието е извършено пред 

малолетното дете, както се твърди в молбата. 

По гр.дело № 53/2011г. съдът се е произнесъл с решение в открито съдебно 

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

 

 
НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА  

 

Ненасрочените дела в Районен съд Елхово, съгласно изготвена към 

12.04.2013г. справка, са общо  34 броя - 10 дела на доклад на съдия Е.Тодорова, 5 

дела на доклад на съдия В. Апостолова, 4 дела на доклад на съдия М.Кирова и 14 

дела на доклад на съдия Д. Янкова. Към 15.04.2013г. справката е актуализирана, 

като в хода на проверката, част от делата са насрочени или прекратени. 

Гражданско дело №539/2012г, гр. дело №316/2011г., гр.дело №797/2011г.,  
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гр.дело №134/2009г. и гр.дело №497/2011г. са описани в следващата точка на 

настоящия Акт.  

Проверката на избрани на случаен принцип ненасрочени граждански дела към 

15.04.2013г., установи следното: 

- гр. дело №11/2013г. - иск за упражняване на родителски права и 

определяне на издръжка на малолетно и непълнолетно дете, е образувано на 

09.01.2013г., на доклад на съдия Янкова. Делото е разпределено с протокол за 

случайно разпределение на делата в деня на постъпване книжата в съда. С 

разпореждане в з.з. на 16.01.2013г. исковата молба е оставена без движение, с 

указание ищецът да внесе ДТ в едноседмичен срок. След внасяне на ДТ на 

28.01.2013г., с разпореждане в з.з. съдът е допуснал исковете и е разпоредил 

изпращане на препис за ответницата за отговор в едномесечен срок. След като е 

уведомен от кметството, че ответницата не живее на посочения адрес, съдът е 

разпоредил ищецът да предостави данни за адресна регистрация на ответницата. С 

разпореждане от 25.02.2013г. е разпоредено издаване на съдебно удостоверение. 

На 28.02.2013г. е постъпила молба с приложено удостоверение за постоянен и 

настоящ адрес на ответницата. С разпореждане в з.з. на 28.02.2013г. съдът е 

наредил съдебните книжа да се изпратят на посочения в справката адрес и е указал 

на връчителя да удостовери писмено обстоятелствата по връчването. След 

установяване, че лицето не живее на адреса, с разпореждане в з.з. от 12.04.2013г. е 

изпратено повторно съобщението за връчване, с указания връчителят да залепи 

уведомлението по реда на чл. 47 ГПК. Съобщението е изпратено на 15.04.2013г.   

- гр. дело № 43/2013г. -  облигационен иск, е образувано на 04.02.2013г., 

на доклад на съдия Янкова. С определение в з.з. от 11.02.2013г. исковата молба е 

оставена без движение, с указания за отстраняване нередовностите по нея в 

едноседмичен срок. На 26.02.2013г. по делото е представена молба от адвокат за 

отстраняване на нередовностите. С разпореждане  от 21.03.2013г. по чл. 131 ГПК, 

препис от исковата молба с приложенията са изпратени и връчени на ответника на 

28.03.2013г.; 

- гр. дело №47/2013г. - вещен иск, е образувано на 06.02.2013г., на доклад 

на съдия Янкова. С разпореждане в з.з. от 11.02.2013г. исковата молба е оставена 

без движение, с указания за отстраняване нередовностите по нея в едноседмичен 

срок. На 04.03.2013г. ищците са депозирали молба за  удължаване на срока и с 

разпореждане в з.з. от 05.03.2013г. е даден нов едноседмичен срок за изпълнение 

на указанията. На 11.03.2013г. ищците са депозирали втора молба за  удължаване 

на срока и с разпореждане в з.з. от 11.03.2013г. отново е даден едноседмичен срок 

за изпълнение на указанията. Впоследствие, с разпореждане в з.з. от 25.03.2013г. 

по чл. 131 ГПК, препис от исковата молба с приложенията е изпратен на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 04.04.2013г.  

- гр. дело №48/2013г. - вещен иск, е образувано на 06.02.2013г., на доклад 

на съдия Янкова. С разпореждане в з.з. от 11.02.2013г. исковата молба е оставена 

без движение, с указания за отстраняване нередовностите по нея в едноседмичен 

срок. На 20.02.2013г. ищците са депозирали молба за  удължаване на срока и с 

разпореждане в з.з. от 23.02.2013г. е даден нов едноседмичен срок. След 

изпълнение на указанията, с разпореждане в з.з. от 21.03.2013г. по чл. 131 ГПК, 

препис от исковата молба с приложенията е изпратен на ответниците за отговор. 
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Съобщенията са изпратени на 27.03.2013г. и отрязъците са върнати в съда до 

15.04.2013г.;  

- гр. дело № 64/2013г. – иск за  делба, е образувано на 14.02.2013г., на 

доклад на съдия Янкова. С разпореждане  от 18.02.2013г. по чл. 131 ГПК, препис 

от исковата молба с приложенията са изпратени на ответниците за отговор. 

Съобщенията са изпратени на 21.02.2013г и на 25.02.2013г. Видно от записа на 

съобщението, е установено, че един от ответниците не може да бъде намерен на 

посочения адрес. На 05.03.2013г. с разпореждане в з.з. съдебните книжа са 

изпратени повторно на посочения в исковата молба адрес, като е указано на 

връчителя изрично да удостовери обстоятелствата и при невъзможност за 

връчване, уведомлението да се залепи по реда на чл. 47 ГПК. На 22.03.2013г. 

съобщението е върнато с посочване на нов адрес; 

- гр. дело №79/2013г., иск за издръжка на малолетно дете, е образувано 

на 20.02.2013г. - бързо производство, на доклад на съдия Янкова. Делото не е 

обозначено с жълт етикет, на основание чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС. С разпореждане 

в з.з. на 20.02.2013г. препис от исковата молба с приложенията са изпратени на 

ответника за отговор в едномесечен срок. Съобщението е изпратено на 21.02.2013г 

и на 12.03.2013г. е установено, че лицето не може да бъде намерено на посочения 

адрес. На 22.03.2013г. с разпореждане в з.з. съдебните книжа са изпратени на 

посочения в исковата молба адрес, като е указано изрично на връчителя да 

удостовери обстоятелствата и при невъзможност за връчване, да залепи 

уведомлението по реда на чл. 47 ГПК. Съобщението е изпратено на 31.03.2013г.; 

-  гр. дело № 85/2013г., облигационен иск, е образувано на 26.02.2013г., 

на доклад на съдия Янкова. С определение в з.з. от 19.03.2013г. исковата молба е 

оставена без движение, с указания за отстраняване нередовностите по нея в 

едноседмичен срок. На 29.03.2013г. по делото е представена молба за 

отстраняване на нередовностите и уточняване на петитума. С разпореждане от 

11.04.2013г. по чл. 131 ГПК, препис от исковата молба с приложенията са 

изпратени и връчени на ответника за отговор на 15.04.2013г.; 

- гр. дело № 94/2013г.,  иск по 415 от ГПК, е образувано на 05.03.2013г., 

на доклад на съдия Янкова. С разпореждане в з.з. от 05.03.2013г., на основание чл. 

131 ГПК, препис от исковата молба с приложенията са изпратени и връчени на 

ответника за отговор на 25.03.2013г.; 

- гр. дело № 137/2013г., облигационен иск, е образувано на 21.03.2013г., 

на доклад на съдия Янкова. С определение в з.з. от 21.03.2013г. исковата молба е 

оставена без движение с указания за отстраняване нередовностите по нея в 

едноседмичен срок. След изпълнение на указанията, с разпореждане по чл. 131 

ГПК в з.з. на 05.04.2013г., препис от исковата молба с приложенията са изпратени 

на ответника за отговор. С определение в з.з. на 05.04.2013г. е допуснато 

обезпечение по чл. 391 ГПК. Съобщението е изпратено и получено от ответника 

на 12.04.2013г.; 

- гр. дело № 151/2013г.,  делба, е образувано на 02.04.2013г., на доклад на 

съдия Янкова. С разпореждане  от 08.04.2013г. исковата молба е оставена без 

движение за отстраняване на нередовности в едноседмичен срок. След изпълнение 

на указанията, с  разпореждане  от 16.04.2013г. по чл. 131 ГПК, препис от 

исковата молба с приложенията са изпратени на ответниците за отговор.; 
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- гр. дело № 158/2013г., иск по СК за присъждане на родителски права и 

издръжка на малолетно дете и иск за обезпечение по 389 от ГПК, е образувано на 

10.04.2013г., на доклад на съдия Янкова. На 11.04.2013г. е внесена молба от 

упълномощен адвокат за оттегляне на искането за обезпечение. С определение в 

з.з. от 10.04.2013г. е прекратено производството за допускане на обезпечение  и е 

издадено исканото удостоверение. С разпореждане от 11.04.2013г. исковата молба 

с приложенията е изпратена на ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК. 

Съобщението е изпратено на 12.04.2013г.; 

- гр. дело № 159/2013г.,  гражданско дело от административен характер, е 

образувано на 11.04.2013г., на доклад на съдия Янкова. С разпореждане  от 

12.04.2013г. жалбата е оставена без движение за отстраняване на нередовности в 

7-дневен срок. С второ разпореждане от 12.04.2013г. е указано на 

административния орган да представи заверено копие от преписката в 7-дневен 

срок. Съобщенията са изпратени на 15.04.2013г.; 

-  гр. дело № 28/2013г., иск за развод по чл. 49 СК, е образувано на 

22.01.2013г., разпределено на доклад на съдия Тодорова. С определение в з.з. на 

22.01.2013г., исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

недостатъци в едноседмичен срок. След изпълнение на указанията, с 

разпореждане от 31.01.2013г. препис от исковата молба с приложенията са 

изпратени на ответницата за отговор. Съобщението е изпратено на 01.02.2013г. и 

върнато на 22.02.2013г. със запис, че лицето не живее на адреса. С разпореждане в 

з.з. е указано на ищеца да представи справка за адресна регистрация на лицето. С 

разпореждане от 01.03.2013г. е издадено съдебно удостоверение на молителя и е 

продължен срока, даден на ищеца. След представяне на удостоверение от МВР и 

изпращане на съобщението отново е установено, че ответницата не живее и на 

втория посочен адрес. С разпореждане от 13.03.2013г. е разпоредено връчване на 

исковата молба на адреса от исковата молба, като е указано изрично на връчителя 

да удостовери  обстоятелствата и при невъзможност за връчване, да се залепи 

уведомлението по реда на чл. 47 ГПК. С определение от 05.04.2013г. е назначен 

особен представител на ответницата; 

- гр. дело №45/2013г., вещен иск, е образувано на 05.02.2013г., 

разпределено с протокол на доклад на съдия Тодорова. С определение в з.з. от 

07.02.2013г. исковата молба е оставена без движение, с указания за отстраняване 

нередовностите по нея в едноседмичен срок. На 04.03.2013г. е депозирана молба 

за  удължаване на срока и с определение в з.з. на 04.03.2013г. е продължен с две 

седмици срокът за изпълнение на указанията. С нова молба е поискано 

допълнително удължаване на срока. С определение в з.з. на 12.03.2013г. е 

продължен с една седмица срокът за отстраняване на нередовностите. След 

изпълнение на указанията, с определение в з.з. от 25.03.2013г. по чл. 131 ГПК, 

препис от исковата молба с приложенията е изпратен на ответниците за отговор. 

Съобщенията са изпратени на 03.04.2013г.;  

- гр. дело № 63/2013г.,  делба, е образувано на 13.02.2013г., разпределено 

на доклад на съдия Тодорова. С определение  от 13.02.2013г. исковата молба е 

оставена без движение за отстраняване на нередовности в едноседмичен срок. 

След отстраняването им, с  разпореждане  от 18.02.2013г. по чл. 131 ГПК, препис 
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от исковата молба с приложенията са изпратени на ответниците за отговор. 

Съобщенията са изпратени и връчени, като последното е връчено на 26.03.2013г.; 

- гр. дело № 66/2013г.,  иск за развод по чл. 49 СК, е образувано на 

13.02.2013г., на доклад на съдия Тодорова. С разпореждане  от 18.02.2013г. по чл. 

131 ГПК, препис от исковата молба с приложенията са изпратени на ответника за 

отговор. Съобщението е изпратено и връчено на 25.03.2013г.; 

- гр. дело № 97/2013г.,  облигационен иск, е образувано на 08.03.2013г., 

на доклад на съдия Тодорова. С разпореждане  от 13.03.2013г. по чл. 131 ГПК, 

препис от исковата молба с приложенията са изпратени на ответника за отговор. 

Съобщението е изпратено и впоследствие връчено на 19.03.2013г.; 

- гр. дело № 117/2013г.,  искове  по чл. 127 от СК, е образувано на 

14.03.2013г., на доклад на съдия Тодорова. С определение  от 25.03.2013г. 

исковата молба е оставена без движение за отстраняване на нередовности в 

едноседмичен срок.  На 25.03.2013г. с молба е оттеглен предявеният иск. С 

разпореждане  от 27.03.2013г. е разпоредено на молителката да представи 

доказателства по новите обстоятелства. Съобщенията са изпратени и връчени на 

02.04.2013г.; 

- гр. дело № 118/2013г. е образувано на 14.03.2013г., разпределено с на 

доклад на съдия Тодорова. С определение от 25.03.2013г. исковата молба е 

оставена без движение за отстраняване на нередовности в едноседмичен срок.   

Съобщението е връчено на 08.04.2013г.; 

- гр. дело № 440/2012г., делба, е образувано на 31.08.2012г., 

разпределено същия ден, на доклад на съдия Кирова. С разпореждане  от 

31.08.2012г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

нередовности в едноседмичен срок. Съобщенията са получени на 10.09.2012г. и 

след отстраняването на нередовностите, с  разпореждане  от 18.09.2012г. по чл. 

131 ГПК, препис от исковата молба с приложенията са изпратени на ответниците 

за отговор. С определение  от 19.11.2012г. са допуснати приложените писмени 

доказателства и е насрочено открито съдебно заседание за 17.12.2012г., като е 

указана на страните възможността за постигане на спогодба. На първото заседание 

делото е обявено за решаване. С решение от 16.01.2013г. е допусната съдебна 

делба и след влизане в сила на решението, с определение от 11.02.2013г. е 

допусната и назначена СТЕ. Последващо заседание е насрочено за 19.03.2013г. 

Заключението по СТЕ е депозирано на 11.03.2013г. и по разпореждане на съда , 

преписи са връчени  на страните. На проведеното на 19.03.2013г. о.с.з. по втора 

фаза на делбата, е приета СТЕ и делото е отложено до одобряване на проекто-

плана на разделителния протокол;  

- гр. дело № 639/2012г., делба, е образувано на 10.12.2012г., 

разпределено същия ден на доклад на съдия Кирова. С разпореждане  от 

13.12.2012г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

нередовности в едноседмичен срок. След изпълнение на указанията, с  

разпореждане от 15.12.2012г. по чл. 131 ГПК, препис от исковата молба с 

приложенията са изпратени на ответниците за отговор. Съобщенията са изпратени 

на 17.12.2012г. На 03.01.2013г. е установено от кмета, че част от ответниците не 

могат да бъдат намерени на посочените адреси, поради което с разпореждане е 

задължен ищецът да представи удостоверения за настоящите адреси. На 
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05.03.2013г. с разпореждане в з.з., съдебните книжа са изпратени на посочените в 

удостоверенията адреси, като е указано изрично на връчителя да удостовери  

обстоятелствата и при невъзможност за връчване, уведомлението да се залепи по 

реда на чл. 47 ГПК. Запитване до връчителя –СРС, е изпратено на 16.04.2013г. 

- гр. дело № 208/2012г.,  делба, е образувано на 21.01.2012г. и 

преразпределено на 26.04.2012г., на доклад на съдия Апостолова. Съобщенията са 

изпратени на страните на 28.02.2012г. С определение  от 27.04.2012г. е допуснат 

исковата молба и е насрочено открито с.з. за 11.06.2012г. На 16.06.2012г. делото е 

спряно по заявено взаимно съгласие на страните, за доброволно уреждане на 

делбата в 6 м. срок. По молба на страната, с определение от 11.12.2012г. 

производството е възобновено и с.з. е насрочено за 15.01.2013г. С решение от 

26.02.2013г. е допуснато извършване на съдебна делба при определени квоти и е 

назначено вещо лице. По молба на страните делото е насрочено за 16.04.2013г., 

когато с определение е одобрена постигнатата спогодба и производството е 

прекратено. 

-  гр. дело № 539/2012г.,  делба, е образувано на 28.08.2012г., на доклад 

на съдия Апостолова.  С разпореждане от 29.09.2012г. исковата молба е оставена 

без движение до отстраняване на нередовностите. Впоследствие, с разпореждане  

от 28.10.2012г. по чл. 131 ГПК, препис от исковата молба с приложенията са 

изпратени на ответниците за отговор. След изпращане на съобщенията е 

установено, че за две от ответниците е необходимо назначаване на особен 

представител. С определение от 15.01.2013г. е допуснато назначаване на особен 

представител  на едното лице и с определение от 14.03. 2013г. същият е назначен 

от съда. За другия ответник, на 16.04.2013г. е изискано пълномощно от роднина.  

- гр. дело № 538/2012г. (административен характер) е образувано на 

18.10.2012г., на доклад на съдия Апостолова. След отстраняване на нередовности, 

с разпореждане от 28.11.2012г. жалбата е обявена за допустима и са 

конституирани страни. На насроченото о.с.з. за 15.01.2013г. е дадена възможност 

на страните да постигнат споразумение по реда на чл.178 от АПК, което е 

представено на 22.01.2013г., с предложение за прекратяване на делото. На 

26.03.2013г. е внесена молба за оттегляне на искането за прекратяване на 

производството. Съобщенията за становище в едноседмичен срок са връчени на 

09.04.2013г. 

-  гр. дело № 647/2012г.,  делба, е образувано и разпределено на 

14.12.2012г., на доклад на съдия Апостолова. С разпореждане от 17.12.2012г. 

исковата молба е оставена без движение. По искане на ищеца, срокът е продължен 

с разпореждане на 16.01.2013г. След подадена допълнителна искова молба, с 

определение от 29.01.2013г. производството е разделено на основание чл.210 ГПК, 

като настоящото производство продължава по иска за делба на СИО. С 

определение от 30.01.2013г. производството е прекратено и изпратено по 

подсъдност на РС-Сливен. След отмяна на определенията на РС-Елхово и 

съгласно задължителните указания на ОС-Ямбол, който е преценил, че 

разделянето на делата представлява грубо нарушение на съдопроизводствените 

правила, с определение от 12.03.2013г. са присъединени двете дела за разглеждане 

в едно производство по настоящото гр.дело. С разпореждане от 19.03.2013г. по чл. 
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131 ГПК, препис от исковата молба с приложенията са изпратени на страните за 

отговор. Съобщенията са получени на 04.04.2013г. 

 
                        

 

ВИСЯЩИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012 г. и 

НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 15.04.2013г. 

 

Делата, образувани преди 01.01.2012г. и неприключени към 15 април 2013г. 

в  РС-Елхово, видно от предоставената справка, са  13 бр.  

От тях 7 бр. дела са образувани по чл. 278 ГПК (отм.) и по чл. 69 от ЗН – 

съдебни делби, приключени в първа фаза и внесени в архив : гр.д. № 188/2006 г., 

гр.дело № 236/2007 г., гр.дело № 308/2007 г.,  гр.дело № 227/2008 г.,  гр.дело № 

493/2010 г.,  гр.дело № 686/2010 г. и  гр.дело № 424/2010 г., т.е. предмет на 

проверката са оставащите 6 бр. дела по справката, проверени: 

Гр. дело № 134/2009 г., на доклад на съдия Кирова, е образувано по искова 

молба по чл. 34 ЗС, за делба на съсобствен застроен имот /дворно място и сгради/, 

оставяна двукратно без движение за отстраняване на нередовности, с подробни 

указания към ищеца. С определения от м. юни и м. август 2009 г. са приети за 

съвместно разглеждане и предявените инцидентни установителни искове и делото 

е насрочено за 06.10.2009 г., отложено за 01.12.2009 г., след приети доказателства 

и допусната експертиза. В з.з., с определение № 1019 от 28.12.2009 г., 

производството е разделено, с образуването на ново гр.д. - № 461/2009 г., по 

приетите за съвместно разглеждане инцидентни установителни искове, а 

настоящето дело, в останалата за разглеждане част, е насрочено за 22.02.2010 г. В 

това заседание, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, разглеждането на делото е 

спряно, до приключване на производството по гр.д. № 461/2009 г. Решението по 

този спор - под № 167, е постановено на 28.12.2011 г., частично потвърдено, (а в 

друга част искът е отхвърлен), съгласно решение № 113/03.07.2012 г. по гр.д. № 

201/2012г. по описа на ОС-Ямбол. С определение № 636/14.12.2012 год., ВКС не е 

допуснал касационното му обжалване. С определение № 205/26.02.2013г., 

производството по гр.д. № 134/2009 год. е възобновено, с указания към страните. 

С определение № 383/12.04.2013г., съсобствениците на имота са конституирани 

като задължителни необходими другари на страната на ответника и исковата 

молба е оставена без движение, с даден срок за отстраняване на нередовности по 

нея. 

Гр. дело № 224/2011г. е разпределено, видно от протокол за случаен избор 

само за това дело от 13.05.2011г., на доклад на съдия Елена Тодорова. Образувано 

е по постъпила на 13.05.2011 г. искова молба за делба на недвижим имот. След 

връчен препис и неполучен в срок отговор от ответника, с определение № 

617/04.07.2011г., са приети доказателствата и делото е насрочено за о.с.з. на 

14.09.2011г., когато е отложено за доказателства. В следващото с.з., на 

05.10.2011г. съдебното дирене е обявено за приключено, а на 05.11.2011г. е 

постановено решение № 134, с което делбата е допусната. С определение от з.з. на 

27.12.2011г. е назначена СТЕ, определен е размер и срок за депозит и с.з. е 

насрочено за 15.02.2012г., отложено при нередовно призоваване на ответника и 
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неизготвена експертиза с оглед лоши метеорологични условия и невъзможност за 

измерване. В с.з. на 28.03.2012г. е прието заключението на в.л., на което е 

поставена допълнителна задача. На 08.05.2012г. заседанието е отложено поради 

неявяване на в.л., с посочени медицински проблеми. Допълнителното заключение 

е прието в с.з. на 05.06.2012г., като съдебното дирене не е приключено поради 

необходимостта от съгласуване по чл. 201 ЗУТ, на представените становища за 

поделяемост на имота с Главния архитект на община-Елхово, получено на 

03.07.2012 г. Същото е породило необходимостта от назначаване на повторна 

СТЕ, като делото е отсрочено за 11.09.2012г. При неизготвена повторна СТЕ, 

заседанието е отложено за 02.10.2013г., когато, при неплатен депозит, делото е 

архивирано. След представена с молба вносна бележка с определената сума за 

вещо лице, с разпореждане от 07.02.22013г. делото е насрочено за продължаване 

на действията във ІІ-ра фаза, на 07.03.2013г., когато, по искане на вещото лице за 

удължаване на срока, е отложено за 02.04.2013г. В това заседание заключението е 

прието и с оглед изпращането му за повторно съгласуване по реда на чл. 201 ЗУТ, 

с Главния архитект на община-Елхово, е отсрочено за 07.05.2013г. 

Гр. дело № 316/2011 г., е разпределено, видно от протокол за случаен избор 

само за това дело от 16.06.2011г., на доклад на съдия Виолета Апостолова. 

Образувано е по постъпила на 17.06.2011 г. искова молба за делба на недвижим 

имот, находящ се в с. Попово. С разпореждане по чл. 131 ГПК от същия ден, е 

наредено връчване на копие от иска на ответника и е разяснено правото му на 

отговор и последиците от не подаването на такъв. В указания срок отговор от 

ответника не е получен. С определение № 794/23.08.2011г., съдът е допуснал 

приложените с молбата доказателства, дал е указания и е насрочил делото за о.с.з. 

на 20.09.2011г., когато е обявил съдебното дирене за приключено. На 11.10.2011г. 

е постановено решение № 122, с което делбата е допусната, при равни за страните 

квоти, определено е вещо лице и размер на депозит. След внасянето му, с 

разпореждане от 01.11.2011г., делото е насрочено за с.з. на 12.12.2011г., с 

призоваване на страните. В това заседание заключението е прието, след което са 

започнали процедурите по съгласуването му с Главния архитект на община 

Болярово, разяснени са тези по чл. 134, ал. 2, т. 7 ЗУТ - за частично изменение на 

ПУП, връчвани са предписанията на Гл. архитект на страните, съдът в з.з. е 

изисквал периодично и сведения: от общината - одобрен ли е проект по 

предложението за делба, от страните – предприети ли са действия за изготвяне на 

проект за изменение на ПУП. С определение от 10.01.2013г. съдията е проследил 

извършеното по допускането на делбата, посочил е становището на Главния 

архитект за поделяемост на имота съгласно заключението по делото,  частично 

изпълнените от страните указания на съда за необходимите действия по 

приключването на делбата, след което е насрочил о.с.з. за 05.02.2013г., в което 

същите да  заявят становищата си за приключването й и представянето на 

евентуална нова актуална оценка на имота. 

Гр. дело № 425/2011 г. е образувано на 23.08.2011 г., по постъпила в същия 

ден искова молба  по чл. 34 ЗС от 6 ищци, срещу 14 ответници, разпределено, 

видно от приложения протокол, на доклад на съдия В.Апостолова. След 

отстранени нередовности по исковата молба и разпореждане по чл. 131 ГПК, с 

определение от 29.11.2011 г., съдът е допуснал доказателствата и е насрочил о.с.з. 
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за 03.01.2012г., когато ход на делото не е даден, порад нередовно призоваване. 

Редица действия по движението на делото са предприети и с определение № 

389/20.03.2012г., с дадени указания, а при заличена починала страна ответниците 

са стигнали 19 на брой. След изпълнението на указанията и назначаването на 

особен представител, двукратно удължаване на определените срокове  и получен 

на 13.11.2012г. отговор на адв. Краев, с определение № 1421/27.11.2012г., делото 

е насрочено в о.с.з. за 07.01.2013г., с конкретни указания. В това заседание е 

даден ход на производството, изразени са становища, спогодба не е постигната, 

затова и е изготвен подробен доклад по делото, приет без възражения от 

присъствалите страни и пълномощниците им. За доказателства делото е 

отсрочено за 05.02.2013г., отложено съгласно заповед № 29/05.02.2013г. на 

Председателя на РС-Елхово за 11.03.2013 г., /поради ползван от докладчика 

отпуск по болест и правна и фактическа сложност на делата/. В това с.з. са 

разпитани и свидетели, след което съдебното дирене е приключено, като съдът е 

обявил, че ще се произнесе  с решение на 11.04.2013г. Същото е с № 33, от 

посочената дата – 11.04.2013г. Съобщенията с препис от решението са изпратени 

до страните на следващия ден. 

Гр. дело № 497/2011 г. е образувано на 14.10.2011 г., по постъпила в същия 

ден искова молба  по чл. 34 ЗС от 7 ищци, срещу трима ответници, разпределено, 

видно от приложения протокол, също от 14.10.2011г., на доклад на съдия 

В.Апостолова. След оставяне на молбата без движение с указания и 

отстраняването им, след прието за разглеждане искане на ответник за изключване 

на имоти от делбената маса, след предоставяне на правна помощ на ответник чрез 

назначаване на процесуален представител, след спиране на производството по 

делото по съгласие на страните и възобновяването му в з.з. от 15.05.2012г., с 

определяне на о.с.з. за 18.06.2012г., съдебното дирене е обявено за приключено в 

това заседание. С решение № 109 от 18.07.2012г., делбата е допусната. Към 

момента на проверката производството е във втора фаза, по извършването на 

делбата. 

Гр. дело № 797/2011 г. е образувано на 28.12.2011г., по постъпила 

предходния ден искова молба от 7 ищци, срещу петима ответници, за делба на 

съсобствени имоти, разпределено, видно от приложения протокол, също от 

28.12.2011г., на доклад на съдия В.Апостолова, с изключване на съдия 

Е.Тодорова, поради ползван отпуск. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 

04.01.2012г., а определението по чл. 140 ГПК е постановено на 15.06.2012г., с 

насрочване на о.с.з. за 16.07.2012г. При нередовно призован ответник, това 

заседание е отложено за 04.09.2012г., когато са приети доказателствата, подготвен 

е подробен доклад по спора и съдебното дирене е обявено за приключено. 

Решение № 121, с което е допусната съдебната делба, е от 02.10.2012г. По втората 

й фаза, с определение от 28.11.2012г. е назначено вещото лице, определен е 

депозит и делото е насрочено за 07.01.2013г., в което вещото лице не се е явило и 

не е депозирало възложеното заключение. Последното е предупредено, че при 

повторно неизпълнение ща бъде санкционирано. Определеното за 05.02.2013г. 

заседание е било отложено на основание цитираната по-горе заповед № 

29/05.02.2013г. на Председателя на ЕРС, за 11.03.2013 г., когато е даден ход на 

делото, но заключението не е прието, поради констатирани от съда грешки в него 
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– в дяловете за разпределение, вписан съделител какъвто не участва в 

производството, както и квоти, каквито не фигурират в решението за допускане 

на делбата. Затова и заседанието е било отложено за 08.04.2013г., когато е прието 

заключението и е разпоредено препис от него да се изпрати в ОС „Земеделие”-

Елхово за одобряване на вариант І от проекта на вещото лице, след изпълнението 

на което съдът е обявил, че ще насрочи о.с.з. с призоваване. 
 

ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

В РС-Елхово единствено съдия Тодорова има отсрочени цели съдебни 

заседания за периодите на проверката: 
 

ЗА 2011г. 

№ Дело Съдия Дата на отсрочено Причина за Дата на следващо 

  докладчик съдебно заседание отрочване с.з. 

садебно 

заседание 

          

Гр.д.№493/10 Е. Тодорова 30.11.2011 отпуск по болест 31.1.2012 

Гр.д.№435/11 Е. тодорова 30.11.2011 отпуск по болест 31.1.2012 

Гр.д.№225/11 Е. тодорова 30.11.2011 отпуск по болест 1.2.2012 

 

 

 

 

ЗА 2012г. 
№ Дело Съдия Дата на отсрочено Причина за Дата на следващо 

 докладчик съдебно заседание отрочване с.з. садебно заседание 

     

Гр.д.№531/11 Е. Тодорова 16.5.2012 отпуск по болест 7.6.2012 

Гр.д.№533/11 Е. тодорова 16.5.2012 отпуск по болест 7.6.2012 

Гр.д.№534/11 Е. тодорова 16.5.2012 отпуск по болест 7.6.2012 

Гр.д.№535/11 Е. тодорова 16.5.2012 отпуск по болест 7.6.2012 

 

Проверката не констатира тревожно честа практика на отсрочване на цели 

съдебни заседания. Делата са отсрочени поради отпуск по болест. 

Препоръчително е в бъдеще съдебните заседания да не се отсрочват при 

отсъствия на съдията-докладчик, като при възможност се разглеждат от другия 

състав, в интерес на страните в процеса. 
 
 
 

СПРЕНИ ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА КЪМ 15.04.2013 г. 
 

 

Към момента на проверката делата, по които производството е спряно в РС-

Елхово, са 3 броя - гр. дело № № 682/2010г., 548/2012г., 634/2012г. 

 По две от делата – гр. дело № 548/2012г. и гр. дело № 634/2012г. 

производството е спряно  на основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК – по взаимно 
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съгласие на страните, а по гр. дело № 682/2010г. – поради висящ преюдициален 

спор – чл. 229,ал.1,т.4 ГПК.  

Гр. дело № 682/2010г. е образувано на 09.12.2010г. по иск с правно 

основание чл. 19, ал.3 ЗЗД. По дело се съдържа протокол за случаен избор от 

12.09.2010г., подписан от Председателя на съда, от който е видно, че делото е 

ръзпределено на съдия Кирова. Първоначално, исковата молба е оставена без 

движение с разпореждане от 15.12.2010г. и след отстраняване на нередовностите, 

с разпореждане по чл. 131 ГПК от 07.02.2011г., препис от исковата молба с 

приложенията е изпратена на ответника за отговор. С разпореждане от 

04.04.2011г. съдът, след като е съобразил, че съдебните книжа са връчени чрез 

залепване на уведомлението, на основание чл. 47,ал.1 ГПК, е указал, на основание 

чл. 47, ал.5 ГПК, че съобщението се смята за връчено с изтичане на срока за 

получаването му – т.е. на 11.03.2011г., от която дата да се счита, че тече 

едномесечен срок за писмен отговор. С определение по чл. 140 ГПК от 

28.04.2011г., съдът е насрочил о.с.з. за 31.05.2011г. Отговор от ответника е 

постъпил на 28.05.2011г., но не се съдържа в деловодната разпечатка за движение 

на делото. Две от насрочените съдебни заседания – за 27.09.2011г. и за 25.10.201г. 

са отсрочени, поради това, че е подадена частна жалба срещу определение от 

13.06.2011г., с което съдът е отказал да възстанови пропуснат от ответника срок и 

делото е изпратено във въззивната инстанция. След връщане на делото от ОС-

Ямбол, с определение от 12.12.2011г., с което е предявен подробен проект на 

доклад на страните, съдът е насрочил о.с.з. за 10.01.2012г., което е отложено за 

06.02.2012г., поради нередовна процедура на призоваване. В хода на проверката 

бе констатирано, че част от съдебните актове са ръкописни, в някои случаи и 

нечетливи, поставени върху представени от страните книжа по делото. По молба 

от пълномощника на ищеца, съдът е пренасрочил о.с.з. от 06.02.2012г. за 

19.03.2012г. В това съдебно  заседание е даден ход на делото и с протоколно 

определение, на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, производството е спряно до 

приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт по НАХД № 

465/2011г. по описа на РС-Елхово. Следващото разпореждане на съда за проверка 

на преюдициалния спор е едва от 08.04.2013г., вероятно с оглед предстоящата 

проверка но ИВСС. Приложена е деловодна разпечатка за движението на НАХД 

№ 465/2011г. по описа на РС-Елхово, от която е видно, че преюдициалното дело е 

прекратено с определение от 04.12.2012г., поради това, че  са установени нови 

фактически положения в хода на съдебното следствие и делото е върнато на 

Районна прокуратура – Елхово, на основание чл.378, ал.3 НПК. Производството 

не е възобновено, няма и акт на съда, приложена е само разпечатка от друго 

наказателно дело – НАХД № 134/2013г. срещу същото лице, ищец по спряното 

дело, от която е видно, че то е висящо, насрочено е за 13.05.2013г. 

По гр. дело № 548/2012г. и гр. дело № 634/2012г. производството е спряно  

на основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК – по взаимно съгласие на страните, с 

протоколни определение съответно от 08.01.2013г. и от 12.03.2013г. и шест- 

месечният срок, в който всяка от страните може да поиска възобновяване, 

съобразно чл. 231, ал.1 ГПК или съдът следва да прекрати съдебното 

производство, все още не е изтекъл. 
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ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 
 

За проверявания период в РС – Елхово има само едно дело от 2011г., с 

отменен ход по същество, върнато в съдебно заседание.  

 Гр.д. № 205/2011г., е образувано на 29.04.2011г., на доклад на съдия Кирова 

- положителен установителен иск по чл. 422, ал. 1, вр. чл. 415, ал. 1 и чл.  124, ал. 

1 ГПК, вр. чл. 240 и чл. 79, ал. 1 ЗЗД. След отстраняване на нередовности и 

постановено определение от 05.08.2011г. по чл. 140 ГПК, о.с.з. е насрочено за 

03.10.2011г. когато съдебното дирене е обявено за приключено, с уточнението 

между страните, че по издадената заповед ответникът дължи 11.55 лв. и 125 лв. 

разноски по заповедното производство. На 05.10.2011г., в срока за произнасяне, 

по делото е депозирана саморъчно изготвена молба от ответника, с приложена 

вносна бележка за заплатените суми, изпратена на ищеца за становище. С оглед 

новонастъпилите обстоятелства, с определение № 988/31.10.2011 г. 

определението с даден ход по същество е отменено, възобновено е съдебното 

дирене и е насрочено о.с.з. за 22.11.2011г. С решение № 163/20.12.2011г. исковете 

са отхвърлени, поради извършеното след подаването им плащане. 

  

Действието по отмяна на хода по същество е обосновано, породено е от 

ответната страна, касае изхода на спора и не е забавило прозводството. 

 

                          

                             ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

         

 ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

Проверени бяха ч.гр.дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, образувани по 

заявления за издаване на заповед за изпълнение:  

 

- ч.гр. дело № 54/2013г., ч.гр. дело № 97/2012г., ч.гр.дело № 515/2011г., на 

доклад на съдия Елена Тодорова 

- ч.гр. дело № 140/2013г., ч.гр. дело № 227/2012г., ч.гр. дело № 9/2012г. , 

ч.гр. дело № 428/2011. на доклад на съдия  Виолета Апостолова 

- ч.гр. дело № 5/2011г., ч.гр. дело № 73/2012г., ч.гр. дело № 147/2013г., на 

доклад на съдия Мартина Кирова 

- ч.гр. дело № 279/2011г., ч.гр. дело № 36/2013г., на доклад на съдия 

Доротея Янкова 

- ч.гр.д. № 162/2013г., на доклад на съдия Яна Ангелова 

 

По делата, образувани по реда на Глава тридесет и седма «Заповедно 

производство» на ГПК, е спазена нормата на чл. 46, ал.1 ПАРОАВАС – делата са 

образувани в деня на постъпване на заявленията в деловодството. Съдът е 

разглеждал заявленията в разпоредително заседание още в същия ден /ч.гр.д. №№ 

9/2012г., 428/2011г., 147/2013г./ или на следващия ден. Заповедите за изпълнение 
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са издавани преди или в законоустановения тридневен срок по чл. 411, ал.2 ГПК 

/ч.гр.д. № 279/2011г.). Спазвана е разпоредбата на чл. 418, ал.2 от ГПК, според 

която съдът издава изпълнителен лист, след като провери дали документът е 

редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане 

срещу длъжника. 

За издаването на изпълнителен лист е правена надлежна бележка върху 

актовете, според чл. 406, ал.3 ГПК.  

По принцип  издадените заповеди и изпълнителни листи са връчвани на лица 

с представителна власт, удостоверена по далата с пълномощни или по 

преупълномощаване. Пропуски бяха констатирани както следва: по ч.гр.дело № 

515/2011 г., по което, върху издадената заповед е положен печат за получаване (на 

13.03.2013 г.), на издадения изпълнителен лист, без да е отразено на кое лице е 

предаден, а приложеното адвокатско пълномощно за преупълномощаване е в 

незаверено копие. Не е заверено и пълномощното по ч.гр.д. № 279/2011г. 

Идентичен е случаят и по ч.гр.д. № 147/2013г. , ч.гр.д. № 36/2013г. и по ч.гр.д. 

№ 5/2011г., образувани по заявления на физически лица, по които „за получател” 

има само положен подпис, без да е отразено името на лицето. 

По ч.гр.д. № 428/2011г., ч.гр.д. № 279/2011г. и по ч.гр. дело № 9/2012г.  

липсва подпис на разпределящото лице върху протокола за случаен избор. 

 

ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

За проверявания период е образувано (на 08.04.2011г.) и приключено едно 

дело, на основание чл.390 ГПК - ч.гр. дело № 141/2011г., на доклад на съдия 

Тодорова. Молбата, подадена на 08.04.2011г., е за допускане обезпечение на 

бъдещ отрицателен установителен иск чрез спиране на изпълнението по 

изпълнително дело № 1444 по описа на ЧСИ № 878 И.Х. С определение от 

08.11.2011г. съдът е допуснал исканото обезпечение чрез спиране изпълнението 

на цитираното изпълнително дело. Наредил е да се издаде обезпечителна заповед 

след представяне на оригинален платежен документ за внесена гаранция. 

Гаранцията не е определена по вид и размер в диспозитива (има данни в 

мотивите), нито пък е определен срок за нея, според чл. 391 ГПК. 

Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск, считано от 

датата на връчване на настоящото определение, в който срок и да представи 

доказателства за това. Молителят е уведомен на 11.04.2011г. и с определение от 

16.05.2011г. съдът е отменил служебно допуснатото обезпечение чрез спиране на 

изпълнението по изпълнителното дело, мотивирайки се с изтекъл едномесечен 

срок и невнасяне на определената гаранция. Съдът е допуснал исканото 

обезпечение – спиране на изпълнението (наредил е издаване на обезпечителна 

заповед под условие -  след внасяне на гаранция), въпреки императивната 

разпоредба на чл. 390, ал.4 ГПК, че спирането се допуска само след представяне 

на обезпечение. 

Проверени бяха и дела, разглеждани по общия исков ред, по които в хода на 

производството е искано обезпечение:  
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гр. дело №х 542/2011г.- съдът се е произнесъл своевременно с определение, 

с което не уважава искането на ищеца  за допускане на обезпечение на предявения 

иск;  

гр. дело № 541/2011г. – определението, с което не е допуснато исканото 

обезпечение, е постановено на следващия ден, след образуване на делото;  

гр. дело № 140/2012г. - съдът се е произнесъл в деня на подаване на молбата 

за обезпечение, с определение, с което оставя без уважение исканото обезпечение 

на предявения частичен осъдителен иск, като неоснователно и неоправдано. 

Определението е обжалвано с частна жалба пред въззивния съд, който с 

определение от 21.06.2012г. по ч.гр.дело № 236/2012г. по описа на ОС-Ямбол е 

отменил определението на първоинстанционния съд и е допуснал исканото 

обезпечение;  

гр. дело № 24/2011г. – искането за допускане на обезпечение е направено с 

исковата молба, подадена на 17.01.2011г. След отстраняване на нередовностите с 

молба от 09.02.2011г., съдът с определение в з.з. на 09.02.2011г. е допуснал 

обезпечение на предявените искове чрез налагане на запор върху посочени 

банкови сметки, след внасяне на парична гаранция в размер на 1000 лв., за което е 

определен едноседмичен срок. Указал е да се издаде обазпечителна заповед след 

представяне на оригинален банков документ. С молба от 28.02.2011г., в посочения 

срок, е представена квитанция за платена гаранция в размер на 1000 лв. и съдът се 

е разпоредил да се издаде обезпечителна заповед, каквато е издадена на 

28.02.2011г.; 

гр. дело № 36/2011г. – определението, с което не е допуснато исканото 

обезпечение, е постановено в деня на образуване и разпределение на делото на 

съдия Тодорова.  

 

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  

 

 

При проверка на гражданските дела, по които са постановени съдебни актове 

по състави, се установи следното: 

 

ОБЩ БРОЙ ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ 

 за 2011г. 

съдия Брой постановени 

 решения 

В. Апостолова 193 

Д. Янкова 15 

Е. Тодорова 314 

М. Кирова 271 

Я. Ангелова 2 

общо 795 
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За 2012г.:  

 

съдия Брой постановени 

 решения 

В. Апостолова 307 

Е. Тодорова 98 

М. Кирова 274 

общо 679 

 

За 2013г.:  

 

съдия Брой постановени 

  решения 

В. Апостолова 32 

Д. Янкова 56 

Е. Тодорова 51 

М. Кирова 15 

Я. Ангелова 8 

общо 162 

 

 

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ СЛЕД ЕДНОМЕСЕЧНИЯ СРОК 

 

За 2011г.:  

 
№ Дело Съдия Правно Дата на 

която 

делото 

Дата на 

обявяване на  

Забава/в дни и 

 докладчик основание е обявено за 

решаване 

акта в книгата 

за открити 

месеци/ 

    заседания  

Гр.д.№39/10 Д. Янкова чл.108 ЗС 23.6.2011 28.11.2011 4м. 5д. 

Гр.д.№366/10 Д. Янкова чл.97 ал.1 ГПК 23.6.2011 15.11.2011 3м. 22д. 

  чл.431 ал.2 

ГПК 

   

Гр.д.№332/10 Е. Тодорова чл.49 СК 26.1.2011 26.3.2011 18д. 

Гр.д.№578/10 Е. Тодорова чл.13 ал.6 

ЗВСГЗГФ 

3.5.2011 29.7.2011 1м. 25д. 

Гр.д.№135/11 Е. Тодорова чл.49 ал.1 СК 13.9.2011 12.12.2011 1м. 28д. 

Гр.д.№82/11 Е. Тодорова чл.439 ал.2 

ГПК вр. 

21.9.2011 30.12.2011 2м. 9д. 

  чл.124 ГПК    
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За 2012г.:  

 

 

№ Дело Съдия Правно 

Дата на 

която 

делото 

Дата на 

обявяване на  

Забава/в 

дни и 

  докладчик основание 

е обявено 

за 

решаване 

акта в книгата за 

открити месеци/ 

        заседания   

Гр.д.№245/11 Е. Тодорова чл.415 ГПК 31.1.2012. 6.4.2012 1м. 6д. 

Гр.д.№226/11 Е. Тодорова чл.45 вр.чл.84 алз ЗЗД 21.3.2012 23.5.2012 1м. 2д. 

Гр.д.№225/11 Е. Тодорова чл.109 ЗС 12.6.2012 10.8.2012 29д. 

Гр.д.№343/12 Е. Тодорова чл.34 ЗСПЗЗ 25.9.2012 5.12.2012 1м. 9д. 

Гр.д.№341/12 Е. Тодорова чл.415 ГПК 17.10.2012 10.12.2012 21д. 

Гр.д.№231/12 Е. Тодорова чл.344 ал.1т.2 КТ вр. 11.7.2012 10.8.2012 16д. 

    чл.225 КТ       

Гр.д.№277/12 Е. Тодорова чл.244 КТ чл.327 т.2 КТ 26.9.2012 17.10.2012 7д. 

 

 

За периода 01.01.2013 г. – 30.04.2013 г. 

 

№ Дело Съдия Правно 

Дата на която 

делото 

Дата на 

обявяване 

на  

Забава/в 

дни и 

  докладчик основание 

е обявено за 

решаване 

акта в книгата за 

открити месеци/ 

        заседания   

Гр.д.№512/12 В.Апостолова 

чл.232 ал.2 ЗЗД 

чл.86 ЗЗД 7.1.2013 27.2.2013 20 д 

Гр.д.№315/12 В.Апостолова 

чл.79 ал.1 вр.чл.82 

ЗЗД 7.1.2013 1.3.2013 21 д 

Гр.д.№543/12 В.Апостолова чл.49 СК 8.1.2013 26.2.2013 18 д 

Гр.д.№485/12 В.Апостолова чл.2 ал.1 т.2 ЗОДОВ 14.1.2013 28.2.2013 14 д 

Гр.д.№346/12 В.Апостолова чл.55 вр.чл.87 ЗЗД 15.1.2013 1.2.2013 14 д 

Гр.д.№7/13 Д. Янкова чл.27 ал.1 ЗЗДетето 22.1.2013 28.2.2013 6 д 

Гр.д.№17/13 Д. Янкова чл.19 ал.1 ЗГР 7.2.2013 28.3.2013 21 д 

Гр.д.№8/13 Д. Янкова чл.30 ал.2 ЗЗДетето 8.2.2013 2.4.2013 25 д 

Гр.д.№9/13 Д. Янкова чл.30 ал.2 ЗЗДетето 22.2.2013 28.3.2013 6 д 

Гр.д.№499/12 Е. Тодорова чл.415 ГПК 5.2.2013 20.3.2013 15 д 

 

 

 

От предоставената справка и извършената на място проверка относно 

приключване на съдебните актове за проверяваните периоди, се установи , че за 

2011г. и 2012г. съдия Янкова и съдия Тодорова са допуснали просрочени съдебни 

актове, като забавата е до един, два месеца. През 2013г. просрочени съдебни 

актове са допуснали съдия Тодорова, съдия Янкова и съдия Апостолова, като 
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забавата е в рамките на 1 месец. Независимо от това, обаче, предвид изискванията 

на закона и невисоката натовареност на съдебни състава, е наложително да бъде 

направена препоръка за спазване на определените в процесуалните закони 

срокове, които според чл. 12, ал.2 ГПК, са задължителни за съдиите. 

 

 

ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 
ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 2011г.  

 

РЕШЕНИЯ 

 

                       ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия Обжалвани 

съд. актове 

Потвърден

и 

Измен

ени 

Отмене

ни 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърд

ени 

Измене

ни 

Отмене

ни 

В. 

Апостолова 

    5 2  1 

Д. Янкова 3 2   1  1 1 

Е. Тодорова 7 7  2 8 5 1 2 

М. Кирова 16 7 3 3 5 5   

М. Меткалф  2  2     

Я. Ангелова     1    

 
 

 

 

ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 2012г.  

РЕШЕНИЯ 

 

                                  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия Обжалвани 

съд. актове 

Потвърден

и 

Изме

нени 

Отмене

ни 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърд

ени 

Измене

ни 

Отмене

ни 

В. 

Апостолова 

4 3       

Д. Янкова 1 1  1     

Е. Тодорова 5 4   2 1   

М. Кирова 13 7 3 3 6 3  1 

М. Меткалф         

Я. Ангелова      1   

 

 

         Видно от направената и предоставена справка, приложена към настоящия 
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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 отменените от въззивната инстанция са сравнително малък брой, 

което е показател за добро професионално ниво и допълнителен стимул за 

повишаване качеството на правораздаването в Районен съд - Елхово. 

 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част на 

настоящия акт е видно, че образуваните в РС-Елхово граждански дела са 

администрирани своевременно. Движението и приключването на делата се е 

осъществявало в разумни срокове, съобразно изисквания на ПАРОАВАС и ГПК, 

но по част от тях са допускани пропуски. 

Наред с изводите и препоръките, направени заедно с констатациите по 

отделните дела и съдебни състави, може да се направи следното обобщение:  

 

Създадена е много добра организация на работата по образуване на делата, 

постъпващи в Районен съд – Елхово. Изискването за образуване на делата в деня 

на постъпването или най-късно на следващия ден, след постъпване на книжата в 

съда, от председателя на съда, съгласно чл. 46,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ 

бр.66/18.08.2009г.), се спазва. Гражданските дела се разпределят от Председателя 

на РС-Елхово, като при отсъствието му разпределението се е извършвало от 

заместващия го съдия, с нарочно издадени за целта заповеди.  

Спазва се изискването по чл. 9 ЗСВ разпределението на делата да се 

извършва електронно, на принципа на случайния подбор, съобразно поредността 

на постъпването им. Предвидени са изключения, отнасящи се до молби за 

разрешения за теглене на детски влог, молби за разрешение за сключване на 

сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, молби за назначаване 

на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на 

малолетни и непълнолетни, молби от настойнициили от поставени под 

ограничено запрещение за разрешение за продажба на недвижими имоти, теглене 

на влогове, молби за разрешаване за сключване на граждански брак от 

непълнолетни, молби за приемане и отказ от наследство, молби за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск и молби за незабавна защита по ЗЗДН, молби за 

настаняване на дете по ЗЗДт или изключенията се отнасят до делата с кратки 

процесуални срокове, които се разпределят „по дежурство”. Протокол за избор е 

приложен по всяко дело. Проверяващият екип счита за уместно да препоръча 

всички дела, разпределени на съответната дата, да се съдържат в протокола за 

избор, приложен към делото, от което ще е видно колко искови молби/молби са 

постъпили в този ден, в каква поредност са разпределени и на кой съдия-

докладчик. 

В хода на проверката не бяха установени случаи на манипулиране на 

системата за случаен избор, с цел нарушаване прилагането на принципа по чл. 9 



 34 

от Закона за съдебната власт. Препоръчително е всички дела да се разпределят 

чрез опцията „случаен избор” между съдиите, които са на работа в съответния 

ден. 

Деловодните книги и регистри следва да се водят прецизно и пълно, а 

констатираните слабости да бъдат отстранени. Книгите и регистрите да се 

проверяват системно от административния секретар, упълномощен от 

председателя на съда, като проверките се удостоверяват с подпис и дата, а датите, 

на които се обявяват съдебните решения да са идентични между съдебното 

решение, книгата за открити заседания І инстанция и регистъра на съдебните 

решения. Проверката установи, че не във всички случаи е налице съответствия 

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 Регистъра на съдебните 

решения, а по едно от проверените дела, съдебният акт дори не е вписан в 

регистъра по чл. 235,ал.5 ГПК.  

Съществена част от проверените дела са подредени и водени точно, но много 

от разпорежданията и резолюциите са написани на ръка, върху други документи, 

вкл. за насрочване на заседания, което затруднява  работата по тях. 

Препоръчително е и изготвянето на съдебните актове да се извършва по-

старателно и то с наличните технически средства - за прегледност и яснота, както 

и за улеснение на изпълняващите ги служители.  

По отношение на насрочените дела, проверката установи, че се спазват 

изискванията на чл. 46 ПАРОАВАС. Към кориците им се съдържат протоколи за 

случаен избор на докладчик, подписани от съдия Ангелова – Административен 

ръководител – Председател на съда. Делата са администрирани своевременно, на 

страните се изпратени съобщения, в повечето от случаите в деня на 

разпорежданията и отрязъци от редовно връчените съобщения са приложени към 

делата. Установи се нееднаква практика при постановяване на съдебен акт за 

изпращане на препис от исковата молба на ответника за отговор в едномесечен 

срок – по едни дела- разпореждане, както е предвидено в чл. 131 ГПК, а в други – 

определение. Не бе констатирано забава на производството или нарушения при 

образуването и първоначалното им администриране.  

Констатирано бе, че голяма част от ненасрочените дела са новообразувани, а 

други – с разпореждане на съда са оставени без движение за отстраняване на 

нередовностите по исковите молби. Част от общия брой ненасрочени дела, към 

момента на проверката са насрочени в открито съдебно заседание след 

първоначалната размяна на книжа, по разпореждане на съда, на основание чл. 131 

ГПК или след изтичане срока за отговор от ответника. По ненасрочените дела не 

бе констатирано неоснователно забавяне на съдебното производство. 

С някои изключения, цитирани в обстоятелствената част на настоящия Акт, 

делата образувани по реда на бързото производство са образувани, 

администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 311, чл. 312 и чл. 316 

ГПК. По едно от делата ( гр. дело № 563/2011 г. ) съдът е постановил 

разпореждане по чл. 131 ГПК, в което се съдържа и определение за допускане на 

свидетели. 

Проверените дела са разглеждани и приключвани в разумни срокове. 

Съдебните заседания са насрочвани в рамките на едномесечен и двумесечен срок. 
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Делата, образувани по реда на бързото производство, са насрочват в триседмичен 

срок, с цитираните в акта отклонения. 

Видно от описаните по-горе в акта дела, съдът не винаги 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 и решенията за изслушване на деца или за неизслушването им 

при опасност за вреда на техните интереси, да бъдат мотивирани. 

По отношение на „старите производства”, въпреки, че описаните дела са 

образувани преди 01.01.2012г. и не са приключени към момента на проверката, 

забавяне и пороци по движенето им не се констатираха. Същите са за делба, 

протичаща в две фази, първата от които е провеждана максимално бързо – в едно 

или две заседания, като непосредствено след влизането в сила на решенията са 

предприемани действията по извършването на делбата. Известни усилия съдиите 

следва да положат за дисциплиниране на вещите лица  (гр.дело № 797/2011 г., 

гр.д. 224/2011г.), за да не се отсрочват заседания по тяхна вина, а при възникнал 

проблеми – да уведомяват своевременно съда, с цел известяването на страните. 

Прави впечатление, че и по спрените дела някои от съдебните актове са 

написани ръчно и нечетливо, което е неприемливо, предвид невисоката 

натовареност на съдебните състава и осигурената техника и софтуерни продукти. 

В тази връзка, проверяващите считат за наложително да препоръчат съдиите от 

РС-Елхово да не допускат постановяване на неясни, неточни и нечетливи 

ръкописни съдебни актове. 

Делото, по което производството е спряно поради висящ преюдициален 

спор, не е администрирано своевременно, не са правени ежемесечни проверки за 

висящността на спора, от изхода на който зависи движението и приключването на 

спряното производство. 

По дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН, не бяха констатирани 

нарушения или забавяне на производството. Делата са образувани в деня на 

постъпване на молбите в съда. Всички решения са постановени своевременно, 

преди изтичане на определения срок. 

По частните граждански дела, голяма част от които са дела, образувани по 

реда на заповедното производство, се установи, че съдът се е произнасял 

своевременно, в законовия тридневен срок и дори по-рано. Не бяха констатирани 

нарушения, грешки и пропуски в производствата по издаване на заповед за 

изпълнение и изпълнителни листове. 

Проверяващият екип счита за уместно да препоръча на съдиите в РС – 

Елхово на общо събрание да обсъдят съдебна практиката по отношение на молби 

за обезпечение в хипотезата на чл. 390,ал.4 ГПК, както и относно определянето на 
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началния момент, от който започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск. 

При обсъждането би следвало да се вземе предвид Тълкувателно решение №1 от 

14.09.2009г. на ВКС по т.д. №1/2008г., ОСГТК. В мотивите на решението съдиите 

от ВКС приемат, че по общите правила на ГПК началният момент, от който 

започва да тече срокът за предявяване на бъдещия иск е постановяването на 

определението за допускане на обезпечението – аргумент от чл.396, ал.3 вр. ал.1 

ГПК.   

От предоставените извлечения от деловодната програма на съда е видно, че 

не се съдържа подробна информация относно движението на делата и издадените 

съдебни актове. В някои случаи липсва  информация за постановен съдебен акт 

или същият е непълен, изпратени и получени по делата  книжа и  пр. В тази 

връзка, препоръчително е пропуските да бъдат отстранени. 

Ръководството на съда следва да осъществява периодичен контрол по 

движението и съхраняването на гражданските дела, както и по воденето на 

деловодните книги и регистри. Препоръчително е да се разпореди съответното 

длъжностно лице (административен секретар или друго длъжностно лице) да 

извършва проверка на гражданските дела, като се проверяват всички дела по 

състави и се сверяват с отразеното в деловодната програма по движението на 

съответното дело.  

Съдебните актове през проверяваните периоди са постановявани в 

законоустановения едномесечен срок, както и в двуседмичен срок при бързите 

производство, с констатираните в обстоятелствената част на Акта изключения. 

Действителната натовареност по гражданските дела не е висока, но въпреки това е 

допуснато просрочие на съдебните актове от страна на трима съдии. 

По голяма част от проверените дела, включително и делата, образувани по 

реда на бързото производство, съдът е посочвал деня, в който ще обяви 

решението си в съдебния регистър. Когато съдебните актове не са постановявани 

в определения ден, за това са изпращани съобщения на страните. Препоръчително 

е по всички дела да се спазва нормата на чл. 149, ал.2 ГПК и съдът да посочва 

датата, на която ще обяви решението си. 

Предвид разпоредбата на чл. 12, ал.2 ГПК, според която сроковете, 

определени в процесуалните закони са задължителни за съдите и с оглед 

недопускане на просрочени съдебни актове в бъдеще, проверяващият екип счита 

за уместно да препоръча спазване на законоустановения едномесечен срок по чл. 

235, ал.5 ГПК, двуседмичния срок по чл. 316 ГПК - при бързите производства, 

както и  прилагане разпоредбата по чл. 337 ЗСВ, според която Председателят на 

съда да не разрешава ползването на платен годишен отпуск преди съответният 

съдия да изготви своите актове и да върне делата, които са му възложени.  

Би било удачно също, Административният ръководител на съда да обвърже 

получаването на целевите персонални награди /средства за допълнително 

материално стимулиране, ако такива се предвиждат в бъдеще/ на всеки магистрат 

и съдебен служител в РС-Елхово с конкретните, индивидуално постигнати 

резултати през съответната година.  
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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 - Елхово, в изпълнение на правомощията му по 

ЗСВ, да упражнява постоянен контрол върху дейността на служба 

„Съдебно деловодство”, като следи за отстраняване на констатираните 

с настоящия акт пропуски и за спазване изискванията на ПАРОАВАС 

при движение и подреждане на делата, воденето и съхраняването на 

деловодните книги и регистри; 

 

2. Председателят на РС – Елхово да организира и контролира стриктното 

въвеждане на всички данни в електронната деловодна програма на 

съда, свързани с образуване, администриране, движение и приключване 

на делата; 

 

3. Съдиите от РС – Елхово да спазват законово-предвидените срокове по 

движение на делата, да постановяват решенията в законоустановените 

сроковете по чл. 316 и чл.  235, ал.5 от ГПК, да  постановяват съдебните 

актове ясно и прецизно, чрез осигурената за съда техника и софтуерни 

продукти, в интерес на страните в процеса и с оглед пълнота на 

електронната деловодната програма в РС – Елхово; 

 

4. Председателят на РС – Елхово да регламентира случаите на отсрочване 

на съдебни заседания при отсъствие по обективни причини на съдията 

– докладчик, с оглед недопускане неоснователно забавяне на съдебното 

производство и по-ефективен, в интерес на страните, съдебен процес; 

 

 

5. Съдиите от РС – Елхово да уведомяват  компетентната Дирекция 

«Социално подпомагане» по настоящия адрес на детето 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 или ненавършилите 10-годишна възраст 

деца по  делата, по които се засягат техните права и законни интереси, 

като мотивират изрично причините за взетото решение. 
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6. Председателят на РС – Елхово 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, както и да обсъдят практиката на съда 

при постановяване на разпореждания и определения, при 

обезпечителните производства. 

 

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.4 и т. 6, за препоръките по т.1 – т. 3 и т. 5 от настоящия акт определям срок 

постоянен. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на РС 

–  Елхово 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-Елхово, който да запознае с него съдиите и 

съдебните служители. 

 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт препис от 

Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Окръжен съд - Ямбол. 

                                                            

                                                  

 

 

                                                    ИНСПЕКТОР:                                                                                                        

                                                                                 ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА  

 


