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Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – ПАВЛИКЕНИ по гражданските дела е 

проведена в изпълнение на Заповед № ПП-01-70/18.09.2013г. 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 23.09.2013г. – 27.09.2013г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експертите ДИАНА ИВАНОВА и МАРИЯ 

ТОДОРОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Павликени 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. – 27.09.2013г. 

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 - 

Павликени справки, съобразно писмо изх. № И-01-74/12.07.2013г. на ИВСС, 

допълнителна информация за дейността на съда, извлечения от електронната 

деловодна програма, заповеди, ненасрочени дела, дела, по които производството е 

спряно, дела с отменен ход по същество, насрочени дела, деловодни книги и 

регистри, както и др. произволно посочени граждански дела.  

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

Районен съд - Павликени е поместен в новопостроената през 2010 г. Съдебна 

палата, собственост на Министерство на правосъдието, заедно с Районна  

прокуратура - Павликени, Службата по вписванията и Следствен отдел към Окръжна 

прокуратура - Велико  Търново. Сградата се охранява от двама служители от 

Апелативна дирекция „Охрана” – гр. В.Търново 

Материалните условия са отлични. Съдиите работят по един в кабинет, а 

съдебните секретари и системния администратор са в кабинети по двама. 

Деловодителите и архиварят работят в обособена регистратура. ДСИ и съдебно-

изпълнителна служба  се помещават в отделни кабинети. Съдът разполага с три броя 

съдебни зали. 

РС - Павликени е снабден  с необходимата техника и софтуерни продукти в 

кабинетите, деловодството и в съдебните зали. Служителите са оборудвани с 

компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и работят в мрежа. Част от 

осигурената техника е морално и физически остаряла - принтерите не функционират 

добре, повечето от тях са стари, амортизирани, а някои даже подлежат на бракуване.  
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През периодите на проверката – 2011г., 2012г. и м.януари 2013г. – м. септември 

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

„САС”, въведена съгласно сключен договор № ПО-16–66 от 11.08.2008 г., считано от  

м. септември 2008 г. 

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

случайния подбор, в изпълнение изискването по чл. 9 от ЗСВ. Считано от м. юни 

2006 г. и към настоящия момент, се прилага програмния продукт за случайно 

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

Със заповед № 182/18.11.2009 г., Председателят на съда е утвърдил „Вътрешни 

правила относно публикуването на съдебните актови на РС-Павликени на интернет-

страницата на съда, съгласно чл. 64 от ЗСВ. Същите са актуализирани със Заповед № 

11/08.01.2013 на Председателя на съда. На интернет –страницата на РС-Павликени, в  

меню „справки” се съдържа Инструкция за извършване на справки за публикуваните  

дела. 

Със заповед № 04-20/08.10.2012 г. са утвърдени Вътрешни правила за 

класифициране на съдебни дела и работа с материали, съдържащи класифицирана 

информация. През 2012 г. е  разкрита и регистратура за класифицирана информация 

с ниво на достъп „Секретно” и е издаден  уникален  идентификационен  номер на  

регистратурата. 

В съда са внедрени следните програмни продукти: 

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

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

 -  САС „Съдебно деловодство”, която функционира от  м. септември 2008 г.; 

  - CSCS „Бюро съдимост” - Консорциум Лирекс БГ-Индекс България, която 

функционира от края на  м. март 2006 г.; 

 -  JES за съдебно изпълнителна служба на ЕТ “Темида 2000- Еди Чакъров”, 

която функционира от  м. октомври 2011 г.; 

 - Правно-информационна система „Апис” се ползва от магистратите и ДСИ. 

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

В РС – Павликени, считано от м. март 2013г., е утвърден щат от 19 души, от 

които Административен ръководител - Председател, 2 щ.бр. районни  съдии,  1  щ. 

бр. ДСИ, 1  щ.бр.съдия по вписванията и 14  щ.бр. съдебни служители.  

Административното ръководство на РС - Павликени се осъществява от 

Административен ръководител – председател на съда – Евелина Карагенова, (няма 

зам. председател и съдебен администратор), както и от административния секретар.  

Евелина Карагенова е назначена  на длъжност “Административен ръководител – 

Председател” на РС - Павликени с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 

32 от 20.10.2004 г. и е встъпила в длъжност на  27.10.2004 г. С решение на Висшия 

съдебен съвет по протокол № 49/03.12.2009 г., съдия Карагенова е назначена за втори 
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мандат на длъжността “Административен ръководител – Председател” на РС – 

Павликени.  

  Бонка Трифонова е назначена на длъжност “административен секретар”, считано 

от 01.04.2003 г. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ 

 СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

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

има  14 броя съдебни служители.  

Административният секретар е назначен на длъжността на 01.04.2003 г., като от 

21.11.1983г. до април 2003г. е  работил като  съдебен секретар. 

Администрацията на РС  - Павликени се състои от обща и специализирана 

администрация. Общата администрация се състои от  3 броя служители – 

административен секретар, главен счетоводител и системен администратор.  

Към 16.09.2013г. в специализираната администрация работят общо 9 служители 

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

 „Съдебно деловодство”- 3 съдебни деловодители – 1  бр. за гр. дела и 2 броя за 

наказателни дела, 

 „Архив”- 1 бройка съдебен архивар,  

 „Съдебни секретари”-  3 броя,  

 „Връчване на призовки и съдебни книжа”-  1 призовкар, 

 „Съдебно- изпълнителна служба”-  1  съдeбен деловодител. 

Техническите длъжности са общо 2 бр. – работник поддръжка  и чистач.  

Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са:  

Румяна Статева – Архивар, работи и в Бюро съдимост. 

Йорданка Георгиева – съдебен деловодител, изпълнява и функциите на 

регистратор. 

Стела Колева  - съдебен деловодител в СИС - обработва и  постъпилите  дела по 

чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

Считано от  м. септември 2008 г. в Районен съд - Павликени по договор   № ПО-

16–66 от 11.08.2008 г., е внедрена и функционира деловодната програма на САС 

“Съдебно деловодство” на “Информационно обслужване” АД – Варна.   

Всички книги 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”. 

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. по реда, определен в 

Заповед 56/20.03.2008г. и на електронен носител - в деловодната програма САС 

“Съдебно деловодство”. От 2010 година регистърът  се води  само на електронен 

носител по деловодната программа и се разпечатна на хартиен носител, в края на 
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всеки работен ден. Регистърът съдържа следните данни: вид и номер на делото, 

номер и дата на акта и диспозитив. Длъжностното лице, отговорно за водене на 

регистъра е Пенка Чаталбашева, определена с цитираната заповед. 

 Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се получават 

автоматично от деловодната програма САС “Съдебно деловодство” на 

“Информационно обслужване” АД . 

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

функциониращата „Съдебна административна система” (САС).  

Със заповед №  104/22.05.2008г, актуализирана  със заповед № 144/28.07.2010г., 

е утвърдена вътрешна наредба за документооборота по съдебните дела, както  и  

заповеди, съгласно които съдебните служители да водят съответните книги и  

регистри. 

Проверени бяха следните книги и регистри по чл.50, ал.1 от ПАРОАВАС: 

- Азбучник – за 2011г., за 2012 и за 2013г. - по 1 том. Книгите са проверявани 

периодично от административния секретар, което се удостоверява с подпис и се 

изготвя доклад до Председателя на съда. Номерирани, прошнуровани и подпечатани 

на последната страница; 

-Описна книга за гр.дела – за  2011г. – 1 том, за 2012г.  -  1 том, за 2013г. – 1 

том; Книгите са проверявани периодично от административния секретар, съдържат 

печат и подпис, прошнуровани са; 

-Книга за открити съдебни заседания на гр. дела – за  2011г.- 1 том, за 2012г. - 

1том; за 2013г. - 1 том. Книгата за 2013г. на места се води нечетливо и не съдържа 

диспозитива на съдебния акт в предвидената графа; 

-Книга за закрити заседания – води се една книга от 2005 г. до момента. 

Периодично е проверявана от административния секретар. Прошнурована, 

номерирана и подпечатана накрая; 

-Книга за връчени книжа и призовка (получени от други съдилища)- книгата се 

води в два тома- от 2009г. до 2011г. и от м.ноември 2011г. до настоящия момент. 

Води се нечетливо, номерирана, прошнурована и подпечатана. 

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

номерирана, но в началото не съдържа печат и подпис; 

-Изходящ дневник 2011г.,  2012г. и 2013г. по един класьор, в който се съдържат 

извадки от  деловодната програма. Номерирани са, но не прошнуровани и 

подпечатани;  

-Входящ дневник 2011г., 2012 г. – води се в класьор за всяка от годините. 

Номерирани, но без печат на съда и подпис на Председателя; 

- Регистър на съдебните решения за периода  2011 г., 2012 г., 2013 г., води се  

всяка година по един регистър. Не е подпечатан и прошнурован, без подпис на 

Председателя; 

- Регистър за предоставени данни от НБД „ Население” – за 2013 – една книга, с 

подпис и печат на последната страница;  

- Регистър по ЗЗДН – 1 том - номерирана, прошнурована, без печат в началото; 
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Със заповед № 46/24.08.2011 г. са утвърдени Вътрешни правила за изпращане 

на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.  

 

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

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

съда, датата, вписана в решението и датата, вписана в регистъра за съдебните 

решения - решение по гр. дело № 62/2013г., решение по гр. дело № 7/2011г., решение 

по гр. дело № 439/2011г., решение по гр. дело № 48/2013г., решение по гр. дело № 

19/2011г., решение по гр. дело № 15/2012г. 

Проверката установи пълно 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. 

Препоръчително е да продължава периодичната проверка на всички деловодни 

книги и регистри от страна на съдебния администратор, като проверките се 

удостоверяват с дата и подпис, а допуснатите пропуски да се отстранят. Описната 

книга да се води по-четливо, а книгата за открити заседания І инстанция да се 

попълва четливо и пълно - с диспозитива на съдебния акт.  
 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
      ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

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

след постъпване на книжата в съда, от Административния ръководител. 

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

се извършва от месец юни 2006г. и към настоящия момент се осъществява чрез 

програмния продукт за случайно разпределение на делата „Law Choice”, разработен 

от ВСС.  

Председателят на съда е утвърдил със заповед № 170/06.11.2009 г. Вътрешни 

правила за случайно разпределение на делата в РС - Павликени, актуализирани със 

заповед 12/08.01.2013 г. Разпределението се извършва от Административния 

ръководител – Евелина Карагенова, а при нейно отсъствие, от следващия по 

старшинство съдия, който е на работа, съгласно издадена заповед. 

Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави, като към 

настоящия момент е: 100 % на съдиите, 60% на Председателя на съда за граждански 

и наказателни дела. Съдиите в РС- Павликени работят без профилиране по материя и 

разглеждат всички подсъдни на районен съд дела. 

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за всички 

видове дела, с изключение на делата, които се разпределят „по дежурство. 

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата има 

Административния ръководител на  съда и районните съдии, като само един съдия 
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разпределя постъпващите дела за деня. При отсъствие на председателя на съда, са 

издавани заповеди за възлагане разпределение на постъпващите дела. 

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”, 

същите се завеждат във входящия дневник от изпълняващия функцията съдебен 

служител „Регистратор” и се предават на административния ръководител на съда или  

определен със заповед съдия при отсъствието на председателя за поставяне на номер 

на делото и разпределение по програмата „Law Choice”. След разпределението, се 

извършва  образуване на делата в програма САС „Съдебно деловодство”, вписването  

в  Описната книга – хартиен носител и предаването им на определените съдия-

докладчици.  След изготвяне на  разпореждането за насрочване на делата, същите се 

предават на съдебния деловодител гражданско деловодство за обработка – 

подреждането им в папка, номериране, изготвяне на списъци и изпращането на 

призовки, съобщения. Поставя им се контролен лист и се подреждат в деловодството. 

  Графиците на дежурствата се утвърждават от Председателя на съда със 

заповед. В дежурствата участват  районните съдии и председателя на съда. 

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

периода на съответното дежурство искания, както следва:  

-мерки за неотклонение; 

-протоколи за претърсване и  изземване; 

-искания за разпит пред съдия; 

-незабавни наказателни производство; 

-искания за разкриване на  банкови тайни; 

-откази от  наследство, приемане на наследство; 

-дела по чл. 130 от СК. 

 

Със заповед на председателя на съда № 62/05.12.2011 г. е определен  служител – 

административния секретар Бонка Трифонова, разполагащ 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”, извършва справките, за което има предоставен достъп. От началото на 

2013г. същата служителка води и Регистър за  направените справки.  Със заповед № 

67/01.08.2013 г. Председателят на съда е разпоредил ДСИ – Кирил Гализов да 

извършва всички  справки от НБД ”Население” по всички постъпили и образувани в 

съда  дела по чл. 410 и 417 от ГПК, а при отсъствие на административния секретар, 

да извършва справки  по всички граждански и наказателни дела, както и да завежда 

всички справки в регистъра, съобразно Заповед № 70/08.08.2013 г.  

 
2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 

Общи данни за РС - Павликени за периода 01.01.2011г.- 16.09.2013г. 
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През 2011г. в РС – Павликени са постъпили общо  1071  бр.  дела (в това число 

279 бр. граждански дела по общия исков ред и  792 бр. частни граждански  дела), 

останали несвършени от минали години – 79 бр. дела или общо за разглеждане –  

1150 бр.  дела (в това число 353 бр. граждански дела по общия исков ред и 797 броя 

частни граждански дела). От тях  свършени през 2011г. са  1072 бр.  дела или 282 бр.  

граждански дела и  790 бр. частни граждански  дела.  

 

През 2012г. в РС - Павликени са постъпили общо 971  бр. дела (в това число 272 

броя граждански  дела по общия исков ред и  699 бр. частни граждански дела), 

останали несвършени от минали години – 78 бр. дела или общо за разглеждане –  

1049 бр.  дела (в това число 343 бр. граждански дела по общия исков ред и 706 броя  

частни гражданскидела). От тях  свършени през 2012г. са  944 бр. дела или  253 бр. 

граждански  дела и  691 бр.  частни гр.дела.  

 

През периода 01.01.2013г.- 16.09.2013г. са постъпили общо  576 бр. дела, (в 

това число 222 бр. граждански дела по общия исков ред  и 354 бр. частни граждански 

дела), останали несвършени от минали години – 105 бр. дела или общо за 

разглеждане – 681 бр.  дела (в това число 312 бр.  граждански дела по общия исков 

ред и 369 бр.  частни грраждански дела). От тях  свършени са 573 бр. дела (в това 

число 220 бр. граждански дела и  353 бр.  частни граждански  дела) . 

                                  

Граждански дела, образувани по общия исков ред:  

   за 2011г. 
Съдия Несвършени  

в началото  

на периода 

Постъпили Общо за 

разглеждане 

Свършени Несвършени в 

края на 

периода 

Евелина Карагенова 17 76 93 81 12 

Радка Цариградска 28 105 133 98 35 

Цветомил Горчев 29 98 127 103 24 

Общо: 74 279 353 282 71 

 

 за 2012 г. 

 
Съдия Несвършени  

в началото  

на периода 

Постъпили Общо за 

разглеждане 

Свършени Несвършени в 

края на 

периода 

Евелина Карагенова 12 62 74 63 11 

Радка Цариградска 35 110 145 104 41 

Цветомил Горчев 24 100 124 86 38 

Общо: 71 272 343 253 90 

 

 за периода на 2013г. –  до 16.09.2013 год. 
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Съдия Несвършени  

в началото 

на периода 

Постъпили Общо за 

разглеждане 

Свършен

и 

Несвършени в 

края на 

периода 

Евелина Карагенова 11 56 67 50 17 

Радка Цариградска 41 83 124 87 35 

Цветомил Горчев 38 83 121 83 40 

Общо: 90 222 312 220 92 

 

Частни Граждански дела 

 

 

 за 2011г. 

 
Съдия Несвършени  

в началото  

на периода 

Постъпили Общо за 

разглеждане 

Свършени Несвършени в 

края на 

периода 

Евелина Карагенова 0 226 226 225 1 

Радка Цариградска 2 295 297 297 0 

Цветомил Горчев 3 271 274 268 6 

Общо: 5 792 797 790 7 

 

 за 2012 г. 

 
Съдия Несвършени  

в началото  

на периода 

Постъпили Общо за 

разглеждане 

Свършени Несвършени в 

края на 

периода 

Евелина Карагенова 1 184 185 181 4 

Радка Цариградска 0 246 246 243 3 

Цветомил Горчев 6 269 275 267 8 

Общо: 7 699 706 691 15 

 

 

 

 за периода на 2013г. – до  16.09.2013 год. 

 

 
Съдия Несвършени  

в началото 

на периода 

Постъпили Общо за 

разглеждане 

Свършен

и 

Несвършени в 

края на 

периода 

Евелина Карагенова 4 84 88 85 3 

Радка Цариградска 3 136 139 134 5 

Цветомил Горчев 8 134 142 134 8 

Общо: 15 354 369 353 16 
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           НАТОВАРЕНОСТ: 

 

Общата натовареност по щат и действителна натовареност (граждански и 

наказателни дела) в Районен съд – Павликени е както следва: 

 

 за 2011 г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 36,21; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 33,90; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 48,28; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 45,19; 

 

 за 2012 г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 35,40; 

        Натовареност по щат към свършени дела –  31,77; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 47,19; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 42,36; 

 

 за първото полугодие на 2013 г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 46,28; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 38,11; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 46,28; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 38,11; 

 

       Брой разпределени и свършени граждански дела по съдии: 

 

 за 2011г.  
     съдия Месец Разпре- 

делени 

дела 

гр. дела 

 

решени          прекра- 

                         тени 

              частни гр.дела 

 

решени          прекратени 

 

 

общо 

Евелина 

Карагенова 

м.  І 

м. ІІ 

м. ІІІ 

м. ІV 

м.  V 

м. VІ 

м. VІІ 

м.VІІІ 

м. ІХ 

м.  Х 

м.  ХІ 

м.  ХІІ 

17 

31 

30 

22 

29 

23 

31 

4 

16 

53 

19 

27 

2 

8 

6 

3 

4 

7 

4 

10 

2 

9 

3 

9 

2 

1 

1 

0 

1 

2 

0 

0 

3 

1 

1 

2 

7 

23 

24 

23 

17 

18 

16 

10 

5 

9 

48 

18 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

1 

2 

11 

33 

31 

26 

22 

28 

20 

22 

10 

19 

53 

31 

 

Общо: 

 

        

       302 

 

67 

 

14 

  

218 

 

 

7 

 

306 
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Радка 

Цариградска 

м.  І   

м. ІІ     

м. ІІІ  

м. ІV  

м.  V  

м. VІ  

м. VІІ  

м.VІІІ 

м. ІХ  

м.  Х  

м.  ХІ  

м.  ХІІ 

21 

35 

32 

36 

38 

52 

40 

27 

32 

55 

19 

13 

2 

8 

7 

4 

10 

8 

14 

0 

3 

5 

5 

11 

0 

2 

0 

0 

4 

2 

1 

2 

1 

5 

2 

2 

11 

29 

27 

29 

25 

28 

41 

6 

17 

18 

45 

17 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

13 

40 

34 

33 

39 

38 

57 

8 

22 

28 

52 

31 

 

Общо: 

 

400 

 

 

77 

 

 

21 

 

293 

 

4 

 

 

395 

Цветомил 

Горчев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.  І   

м. ІІ     

м. ІІІ  

м. ІV  

м.  V  

м. VІ  

м. VІІ  

м.VІІІ 

м. ІХ  

м.  Х  

м.  ХІ  

м.  ХІІ 

20 

40 

30 

33 

35 

51 

12 

25 

29 

33 

27 

34 

3 

7 

7 

0 

6 

8 

8 

3 

3 

3 

9 

18 

1 

3 

2 

1 

1 

3 

0 

8 

3 

2 

2 

2 

12 

30 

27 

30 

17 

34 

10 

28 

14 

22 

28 

13 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

17 

40 

37 

31 

24 

45 

18 

39 

20 

27 

40 

33 

 

Всичко: 

общо        369 

971 

      75 

210 

             28 

43 

          265 

678 

              3 

13 

             371 

944 

 За 2012г. 
     съдия Месец Разпре

делени 

дела 

гр. дела 

 

решени        прекра 

                       тени 

              частни гр.дела 

 

решени          прекратени 

 

 

общо 

Евелина 

Карагенова 

м.  І   

м. ІІ     

м. ІІІ  

м. ІV  

м.  V  

м. VІ  

м. VІІ  

м.VІІІ 

м. ІХ  

м.  Х  

м.  ХІ  

м.  ХІІ 

 

26 

21 

13 

22 

15 

12 

45 

12 

17 

19 

16 

26 

 

3 

4 

4 

5 

3 

6 

10 

4 

0 

6 

5 

4 

 

1 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

 

14 

12 

11 

13 

7 

9 

42 

8 

13 

14 

15 

18 

 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

 

19 

19 

16 

20 

11 

15 

53 

12 

14 

20 

22 

23 

 

Общо: 246 54 9 176 5 244 
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Радка 

Цариградска 

м.  І   

м. ІІ     

м. ІІІ  

м. ІV  

м.  V  

м. VІ  

м. VІІ  

м.VІІІ 

м. ІХ  

м.  Х  

м.  ХІ  

м.  ХІІ 

31 

20 

23 

24 

34 

14 

20 

78 

22 

36 

29 

25 

7 

17 

1 

9 

5 

9 

12 

7 

2 

5 

11 

5 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

17 

15 

11 

16 

23 

10 

11 

63 

19 

17 

19 

18 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

26 

34 

13 

26 

29 

20 

25 

71 

23 

25 

31 

24 

Общо: 356 90 14 239 4 347 

Цветомил 

Горчев 

м.  І   

м. ІІ     

м. ІІІ  

м. ІV  

м.  V  

м. VІ  

м. VІІ  

м.VІІІ 

м. ІХ  

м.  Х  

м.  ХІ  

м.  ХІІ 

29 

26 

25 

24 

40 

13 

22 

74 

30 

34 

31 

23 

7 

10 

4 

4 

6 

4 

8 

2 

6 

5 

8 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

0 

2 

4 

1 

4 

1 

0 

22 

9 

25 

15 

29 

11 

16 

65 

17 

21 

20 

13 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

30 

20 

33 

20 

37 

15 

26 

73 

24 

31 

29 

15 

Общо: 369 66 20 263 4 353 

Всичко:  971 

 

210 

 

43 

 

678 

 

13 

 

944 

 първо полугодие на  2013г.  

 
     съдия Месец Разпре 

делени 

дела 

гр. дела 

 

решени           прекра 

                           тени 

              частни гр.дела 

 

решени     прекра 

                      тени 

 

 

общо 

Евелина 

Карагенова 

м.  І   

м. ІІ     

м. ІІІ  

м. ІV  

м.  V  

м. VІ  

16 

11 

18 

11 

15 

21 

3 

1 

7 

4 

2 

10 

1 

0 

0 

2 

0 

2 

8 

6 

11 

7 

7 

18 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

7 

18 

13 

9 

30 

 

Общо: 

 

92 

 

27 

 

5 

 

57 

 

1 

 

90 
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Радка 

Цариградска 

м.  І   

м. ІІ     

м. ІІІ  

м. ІV  

м.  V  

м. VІ  

22 

13 

26 

26 

24 

32 

9 

5 

9 

10 

7 

5 

3 

0 

3 

3 

3 

0 

13 

6 

17 

14 

11 

22 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

26 

11 

30 

28 

21 

27 

 

 Общо: 

 

143 

 

45 

 

12 

 

83 

 

3 

 

143 

Цветомил 

Горчев 

м.  І   

м. ІІ     

м. ІІІ  

м. ІV  

м.  V  

м. VІ  

 

14 

19 

22 

28 

17 

28 

9 

10 

7 

5 

7 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

18 

8 

17 

14 

12 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

19 

25 

20 

20 

25 

 

Общо: 
 

 

128 

 

46 

 

7 

 

84 

 

0 

 

137 

ВСИЧКО:  363 118 24 224 4 370 

 

Обобщени данни за граждански дела -общо и по съдии докладчици: 

 

 за 2011г. 

 
Съдия Несвършени  

в началото  

на периода 

Постъпили Общо за 

разглеждане 

Свършени Несвършени в 

края на 

периода 

Евелина Карагенова 17 302 319 306 13 

Радка Цариградска 30 400 430 395 35 

Цветомил Горчев 32 369 401 371 30 

Общо: 79 1071 1150 1072 78 

 

 

 за 2012 г. 

 
Съдия Несвършени  

в началото  

на периода 

Постъпили Общо за 

разглеждане 

Свършени Несвършени в 

края на 

периода 

Евелина Карагенова 13 246 259 244 15 

Радка Цариградска 35 356 391 347 44 

Цветомил Горчев 30 369 399 353 46 

Общо: 78 971 1049 944 105 

 

 

 за периода на 2013г. – до 16.09.2013 год. 
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Съдия Несвършени  

в началото 

на периода 

Постъпили Общо за 

разглеждане 

Свършен

и 

Несвършени в 

края на 

периода 

Евелина Карагенова 15 140 155 135 20 

Радка Цариградска 44 219 263 221 40 

Цветомил Горчев 46 217 263 217 48 

Общо: 105 576 581 573 108 

 

Като  материя  от гражданските дела по общия исков ред преобладават делата 

по следните закони: Закона за задълженията и договорите, Закона за закрила на 

детето, Семейния кодекс, Закона за собствеността, а по частните гр. дела  -  чл. 410 и 

чл. 417 ГПК. 

 

НАСРОЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 

 

Бяха изискани и проверени граждански дела, насрочени в открити съдебни 

заседания през м. октомври 2013г., по съдии както следва:  

Съдия Карагенова – за 03.10.2013г. са насрочени 5 дела, от които само едно 

гражданско, три НАХД и едно – ЧНД: 

Гр.дело № 87/2013г. е образувано на 19.02.2013 г., по искова молба от А.К.П. 

от гр. В.Търново, против ОСЗ гр. Павликени, на доклад на съдия Карагенова, видно 

от протокол за случаен избор от 19.02.2013г., изготвен  само за това дело. 

Определението по чл. 131 и сл. ГПК е от 12.03.2013г., възражение от ответната 

страна е получено на 11.04.2013г. С определение по чл. 140 ГПК е изготвен проекто-

доклад по спора, като частично искът е приет за допустим, в която връзка са дадени 

указания по доказателствата и тежестта за доказване, приети са и са приложени по 

делото представените доказателства, а делото е насрочено в о.с.з. за 05.06.2013г. В 

останалата част претенцията за възстановяване на собствеността на земеделски земи 

е преценена като недопустима и е оставена без разглеждане. В с.з. е изложен 

окончателен доклад по спора, приети са доказателства и е даден ход на делото по 

същество. С решение № 110 от 14.06.2013г., исковата молба, определена като жалба 

срещу мълчалив отказ на ПК да възстанови имот от 2.8 дка, е оставена без 

разглеждане, като недопустима. С определение № 18/19.08.2013г., постановено по 

касационно адм. дело № 10313/2013г., Административен съд Велико Търново е 

отменил решението на РС-Павликени, имащо характер на определение и е върнал 

делото за продължаване на съдопроизводствените действия и за произнасяне по 

същество. След връщането на делото с писмо изх. № 763/19.08.2013г., върху него е 

изготвено разпореждане от 22.08.2013г., за насрочване на о.с.з. на 03.10.2013г. и 

призоваване на страните.  

 

 Съдия Цариградска – за 03.10.2013г. е насрочила 7 дела, от които три 

граждански, две НОХД , 1 – НАХД и 1 – ЧНД: 
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 Гр.дело № 234/2013 г. е образувано на 09.05.2013г., по искова молба 

постъпила в същия ден, с която са предявени установителен иск за собственост върху 

ид.части от постройка в недвижим имот и претенции за обезщетения за нанесени 

имуществени и неимуществени вреди. Съгласно протокол за случаен избор от 

09.05.2013г., делото е на доклад на съдия  Цариградска, с посочване и на останалите 

двама съдии, между които е извършен избора. С разпореждане от 18.05.2013г. 

исковата молба е оставена без движение, с констатации за нередовности, отстранени 

с молба от 06.06.2013г. На 12.06.2013г. е изготвено разпореждане по чл. 131 ГПК, 

като отговор по иска е депозиран на 15.07.2013г., ведно с писмени доказателства и 

формулирани доказателствени искания. С определение от 24.07.2013г., при 

подготовката на делото по чл. 140 ГПК, е изготвен проекто-доклад по спора, приети 

са и приложени доказателства по делото, допуснати са свидетели и на двете страни, 

разпоредено е издаването на удостоверения, допусната е СТЕ, с конкретна задача и 

размер на депозит, определено е вещото лице и делото е насрочено в о.с.з. за 

03.10.2013г. Междувременно депозитът е внесен, издадени са удостоверенията, 

изискани са доказателства, постановен е от съда отказ да замени вещото лице и на 

25.09.2013г. по делото е представена изготвената експертиза; 

 Гр.д. № 498/2013г. и гр.д. № 521/2013г. са образувани на 13.08.2013г. и на 

16.08.2013г., по постъпили в същия ден искове за развод по взаимно съгласие. 

Протоколите за случаен избор са само по тези дела, съдържащи имената и на тримата 

съдии, участвали при избора. До момента на проверката са изготвени определения № 

1051 и № 1052 от 19.08.2013г., с които са приети и приложени доказателствата и 

делата са насрочени в о.с.з. за 03.10.2013г .  

 

 Съдия Горчев – за 30.10.2013г. е насрочил две гр. дела за 10.30 ч. и за 11.30 ч.: 

 Гр.д. № 220/2013г. е образувано след определение № 133/23.04.2013г. на 

Апелативен съд гр. Велико Търново, с което РС – Павликени е определен да разгледа 

спора между Кооперация от гр. Червен бряг и М.Ц.Н., предявен на основание чл. 124, 

ал.  1 и 4 ГПК, след направени отводи на съдиите от РС-Червен бряг, РС- Плевен, 

РС-Левски, РС-Никопол, РС-Кнежа. С разпореждане от 16.05.2013г. по чл. 131 ГПК 

са дадени указания и разяснения към ответника, а с определение от 16.09.2013г. 

съдът мотивирано не е приел за съвместно разглеждане и е отделил в отделно 

производство предявения от ответника в срока за отговор насрещен иск. С 

определение от 16.09.2013г. са приети приложените доказателства по описите им,  

посочена е на страните възможността да сочат нови, а о.с.з. е насрочено за 

30.10.2013г.; 

Гр. д. № 558/2013г.  е образувано на 10.09.2013г., по молба от  И.Й.И от гр.  

В.Търново, за издаване на смъртен акт. С протокол от същата дата делото е 

разпределено, при участието на тримата съдии, на доклад на съдия Горчев. С 

определение от 16.09.2013г., са приети доказателствата по делото, задължен е 

молителят с писмена молба да посочи предполагаемите наследници на лицето, чиято 

смърт се иска да бъде обявена, за да бъдат призовани, изготвен е и доклад по делото, 
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разпоредени са и служебни действия по събиране на доказателства, а делото е 

насрочено за 30.10.2013г. В изпълнение на дадените указания по делото постъпват 

данни, а лицата, посочени от молителя като наследници, са призовани за датата на 

заседанието. 

От проверените дела е видно, че процесуалните действия се движат добре, 

делата се образуват в деня на постъпването на исковите молби или на следващия ден, 

разпорежданията се изпълняват своевременно, заседанията се насрочват 

приблизително през месец. С определението по чл. 140 ГПК съдиите в РС-Павликени 

„приемат и  прилагат” представените като доказателства писмени документи. 

Обяснението, че е въведена подобна практика, не е приемливо, с оглед разпоредбата 

на чл. 140, ал.1 ГПК.  

 

НЕНАСРОЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА към 23.09. 2013г. 

 

Общия брой на  ненасрочените  граждански дела към  16.09.2013г. е 33 броя., по 

съдии-докладчици, както следва: 

   Евелина Карагенова –   9 брой 

   Радка Цариградска   -  11 броя 

   Цветомил Горчев      -  13 броя 

В посочения брой ненасрочени дела не са включени 6 броя спрени 

производства, няма делбени дела в архив. 

Съдия Евелина Карагенова: 

Съгласно изисканата и  предоставена  справка от деловодството на съда, 

ненасрочените към 16.09.2013 г., разпределени на съдия Карагенова граждански дела 

са девет броя. Към датата на проверката -26.09.2013 г., ненасрочените дела са седем.  

Гр.д. № 455/2013 г., образувано на 26.07.2013 г., е насрочено за разглеждане в 

първо о.с.з. на 22.10.2013 г., а  гр.д. № 392/2013 г., образувано на 10.07.2013 г. по 

постъпила на 09.07.2013 г. искова молба, с която е предявен иск за развод по чл. 49, 

ал. 1 СК, е прекратено с определение  № 1128/24.09.2013 г. Съдът, на основание чл. 

129, ал. 3 ГПК,  е върнал исковата молба. Проверени са останалите седем дела: 

Гр.д. № 134/2013 г., образувано на 15.03.2013 г. по постъпила на 14.03.2013 г. 

искова молба за делба на недвижими имоти - наследствени земеделски земи в 

землището на с. Сломер, община Павликени. Съделителите са общо 14, от тях – 13 – 

ответници. С определение от 18.03.2013 г., след като е констратирал, че исковата 

молба отговаря на изискванията за редовност и допустимост, съдът на основание чл. 

131 ГПК е наредил да се изпратят преписи от нея на всички ответници за отговор. 

Съобщенията с препис и от определението са връчени на ответниците през м. март 

2013 г., с изключение на ответника  Ц.П.Р., чието съобщение е върнато в цялост, тъй 

като не е намерен на адреса. Извършени са справки за постоянен и настоящ адрес, 

откъдето изпратените съобщения също са върнати в цялост. Лицето е уведомено чрез 

обявление във в-к „ДВ” да се яви в съда за получаване на книжата. С разпореждане 

№ 803/25.06.2013 г. му е назначен особен представител, който е получил 
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съобщението и книжата по чл. 131 ГПК на 26.06.2013 г. В з.з. на 02.08.2013 г. съдът е 

оставил исковата молба без движение, тъй като не били конституирани всички 

ответници и е дал указания на ищцата да коригира исковата молба. С молба от 

09.08.2013 г. ищцата е обяснила защо не е посочила като ответник един от вписаните 

в удостоверението  наследници, а именно - П.Ц.Р. който като съпруг на починалата 

преди общия наследодател, не го наследява по заместване.  Предоставила е на съда 

да реши дали да го конституира с молба за корекция на наследствените квоти, ако 

бъде конституиран. С разпореждане от 12.08.2013 г. съдията е наредил да се изпрати 

препис от молбата на всички ответници, а на П.Ц.Р. и препис от исковата молба – за 

отговор. Съобщенията са връчени през м. август. 2013 г., с изключение на 

съобщението до Ц.П.Р., връчено по негова молба с посочен съдебен адресат, на 

неговия баща, на 12.09.2013 г.; 

Гр.д. № 371/2013 г., образувано на 02.07.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба, с която е предявен осъдителен иск за сумата 10000 евро, дължим 

остатък от главница по договор за заем. Направено е искане за допускане на 

обезпечение на предявения иск чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, 

собственост на ответника и на запор върху всички дружествени дялове на ответника 

в ЕООД.  На 09.07.2013 г. Съдът, с ръкописно разпореждане върху исковата молба, я 

е оставил без движение. Указано е да се отстранят нередовностите и ищецът е 

задължен да представи в 7-дневен срок от получаване на съобщението удостоверение 

за данъчна оценка на имотите, чиято възбрана е поискана и доказателства за броя и 

стойността на дяловете, върху които се иска запор. Съобщението е получено от 

процесуалния представител на ищеца на 11.07.20913 г. и с молба от същата дата той 

е поискал издаване на съдебно удостоверение пред община Габрово и продължаване 

на срока. Липсват конкретни разпореждания на съда, но на 11.07.2013 г. исканото 

удостоверение е издадено. На 15.07.2013 г. адвокат Димов е депозирал нова молба в 

изпълнение на разпореждането от 09.07.2013 г., с която е приложил електронни 

извлечения от официалната страница на Търговския регистър по партидата на „МБ 

Комерс” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е ответникът по делото. С 

определение от 16.07.2013 г. съдът е допуснал исканото обезпечение чрез налагане 

на запор върху дружествените дялове на ответника. С друго определение от същата 

дата е наредено да се изпратят преписи от приетата за редовна и допустима искова 

молба с приложенията на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. С молба от 

17.07.2013 г. адвокат Димов е направил искане съдът да отмени разпореждането си 

от 09.07.2013 г., в частта с която задължава ищеца да представи удостоверение за 

данъчна оценка на имота, чиято възбрана се иска. С определение от 17.07.2013 г. 

съдът е допуснал обезпечение на предявения иск чрез налагане на възбрана върху 

недвижимия имот, собственост на ответника. Двете заповеди за обезпечение са 

издадени и връчени на процесуалния представител на ищеца на 17.07.2013 г. С молба 

от 24.07.2013 г. адвокат Димов е представил удостоверение за данъчна оценка на 

недвижимия имот, предмет на възбраната. След като се установява, чрез върнатите в 

цялост съобщения до ответника, че има проблеми по връчването им и намирането 
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му, с молба от 16.09.2013г., адвокат Димов е уведомил съда, че пак по партидата на 

„МБ Комерс” ЕООД в ТР е установил, че ответникът е поставен под запрещение с 

влязло в сила съдебно решение на ОС – Габрово и е посочил назначените за 

настойници лица. На 17.09.2013 г. съдът е  разпоредил на ищеца да се изпрати 

съобщение да представи два броя преписи от исковата молба с приложенията за 

връчване на настойниците. Разпореждането е изпълнено от ищеца на 24.09.2013г. и 

на същата дата съдът е разпоредил на настойниците да се изпратят преписи от 

исковата молба с приложенията и препис от определението от 16.07.2013г.; 

Гр.д. № 470/2013 г., образувано на 02.08.2013 г. по постъпила същия ден в съда 

искова молба за делба на сънаследствени земеделски земи. С разпореждане от з.з. на 

05.08.2013 г. исковата молба е оставена без движение с указания да бъде вписана. С 

молба от 21.08.2013 г. е поискано продължаване на срока за отстраняване на 

констатираната нередовност и съдът го е продължил до 20.09.2013 г. След 

представяне на удостоверенията за данъчни оценки на имотите и вписана  искова 

молба от 04.09.2013 г., съдът с определение от 10.09.2013 г. е наредил изпращане на 

преписи на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението, изпратено на 

10.09.2013 г. не е върнато; 

Гр.д. № 536/2013 г., образувано на 28.08.2013 г. за развод и  гр.д. №  555/2013 г., 

образувано на 03.09.2013 г. за издръжка, са в процедура по размяна на книжата и 

срок за отговор. Съдията е постановил определенията си по чл. 131 ГПК, на 

28.08.2013 г. по първото дело и на 09.09.2013 г. – по второто дело. Съобщенията са 

връчени на ответниците и едномесечният срок по първото дело изтича на 02.10.2013 

г., а по второто – на 14.10.2013 г.; 

Гр.д. № 534/2013 г., образувано на 28.08.2013 г. по постъпила на 26.08.2013 г. 

молба по чл. 19 ЗГР. С разпореждане-ръкописно, от 28.08.2013 г. молбата е оставена 

без движение и на молителя са дадени конкретни указания за отстраняване на 

нередовностите. След изпълнение на разпореждането с молба от 03.09.2013 г., с 

определение от 09.09.2013 г. съдът е наредил изпращане на преписи от молбата и 

приложенията на община  Павликени. Съобщението е редовно връчено на 10.09.2013 

г. и на 23.09.2013 г. в съда е постъпил писменият отговор на общината. Същия ден 

съдът е разпоредил връчване на препис от отговора на молителя, с възможност за 

подаване на възражение. Изпратеното на 23.09.2013 г. съобщение не е върнато, а 

едномесечнит срок по чл. 131, ал. 1 ГПК изтича на 10.10.2013 г.; 

Гр.д. № 553/2013 г., образувано на 09.09.2013 г. по постъпила на 03.09.2013 г. 

искова молба с предявени обективно съединени искове за упражняване на 

родителски права, определяне местоживеенето на детето и за издръжката му, която е 

оставена без движение с разпореждане от 09.09.2013 г. с указания за довнасяне на 

дължима д.т. в размер на 30 лева. След изпълнение на указанията с представяне на 

вносен документ на 18.09.2013 г., с определение от същата дата съдът е наредил 

изпращане на преписи от ИМ с приложенията на ответника за отговор по реда на чл. 

131 ГПК. Съобщението не е върнато. 
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Съдия Радка Цариградска 

Проверени са всички ненасрочени към 16.09.2013 г. 11 броя граждански дела, от 

които към 26.09.2013 г. едно е прекратено и изпратено по подсъдност на Софийския 

районен съд., а по друго дело първоначалният докладчик се е отвел и е определен нов 

– съдия Карагенова. 

Гр.д. № 307/2013 г., образувано на 13.06.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба за делба на наследствени земеделски земи в землището на с. Бяла 

река, община Сухиндол. Съдията докладчик е приел исковата молба за редовна, а 

предявения иск за допустим и с разпореждане от з.з. на 14.06.2013 г. е наредил 

изпращане на преписи на ответниците за отговор по реда на чл. 131 ГПК. 

Съделителите са осем, от които – седем ответници. По отношение на двама от 

ответниците не е осъществено връчване на съобщенията и книжата. Установено е, че 

лицата не живеят на посочените от ищцата, а след извършени служебни справки от 

съда – и на регистрираните постоянен и настоящ адреси. Залепени са уведомления и 

в указания срок никой не е потърсил документите в съдебното деловодство. Като е 

приел наличие на предпоставките по чл. 47, ал. 5 и ал. 6 ГПК, съдът с определение от 

18.09.2013 г. е разпоредил документите, предназначени за двамата ответници да се 

приложат по делото и да се считат редовно връчени на 06.09.2013 г., предоставена е 

правна помощ на двамата ответници и ищцата е задължена да внесе съответно 

възнаграждение за особен представител. След получаване на съобщението, с молба 

от 24.09.2013 г. ищцата е посочила нови актуални адреси на двамата ответници. С 

определение от з.з. на същата дата съдът е наредил връчване на книжата на сочените 

адреси и е изменил съответно  определението си от 18.09.2013 г.; 

Гр.д. № 348/2013 г., образувано на 27.06.2013 г. по постъпила на 26.06.2013 г. 

искова молба, с която са предявени искове с правно основание чл. 127 СК, чл. 142 СК 

и чл. 139 СК. На 03.07.2013 г. съдът е разпоредил изпращане на преписи от исковата 

молба и приложенията на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Тече 

процедура по връчване на книжата и издирване на актуален адрес на ответника; 

Гр.д. № 456/2013 г., образувано на 26.07.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба с предявени осъдителни искове по чл. 372, ал. 2 ТЗ и чл. 294, ал. 1 

ТЗ. Направено е искане за обезпечаване на предявените искове чрез налагане на 

запор върху всички банкови сметки на ответното дружество. С определение № 1006 

от 30.07.2013 г. съдът е разпоредил връчване на преписи от редовната искова молба 

на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Със същото определение е допуснал 

обезпечение на предявения иск чрез налагане на запор върху банковите сметки на 

ответника до размера на претендираните суми. Обезпечителната заповед е издадена и 

получена същия ден. Отговорът е постъпил на 18.09.2013 г. и с него е направено 

възражение за подсъдност според седалището на ответника. С определение № 1109 

от 18.09.2013 г. производството по делото е прекратено и същото  изпратено по 

подсъдност на Софийския районен съд. Определението не е влязло в сила; 

Гр.д. № 458/2013 г., образувано на 29.07.2013 г., по постъпила на същата дата в 

съда искова молба за делба на недвижими имоти между две ФЛ. На 29.07.2013 г. 
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съдът е разпоредил връчване на преписи на ответника за отговор по реда на чл. 131 

ГПК. Съобщението е получено на 13.08.2013 г. и отговорът е постъпил в съда на 

13.09.2013 г., чрез процесуален представител – адвокат. С определение от същата 

дата съдия Цариградска се е отвела от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 

1, т 3 ГПК и го е докладвала на председателя за определяне на нов докладчик. 

Приложен е протокол за избор на нов докладчик от 16.09.2013 г. – съдия Карагенова, 

която с ръкописно разпореждане от 19.09.2013 г. върху писмения отговор,  е 

наредила да се изпрати препис от отговора на ищеца за становище в едноседмичен 

срок; 

Гр.д. № 484/2013 г. е образувано на 07.08.2013 г. по постъпила в съда на 

31.07.2013 г. искова молба, по която е образувано гр.д. № 464/2013 г. и след като с 

определение по него производството по настоящото дело е отделено в 

самостоятелно. Предявен е осъдителен иск за обезщетение срещу ЧСИ. С 

разпореждане от з.з. на 21.08.2013 г. исковата молба е оставена без движение  с 

указания за внасяне на дължимите д.т от тримата ищци. Всеки от ищците, получил на 

различна дата съобщението за отстраняване на нередовностите на исковата молба, е 

внесъл самостоятелна молба, съответно на 11.09.2013 г., на 17.09.2013 г. и на 

23.09.20913 г. по изпълнение на разпореждането. С ръкописно разпореждане от 

23.09.2013 г. съдът е разпоредил да се изпратят преписи на ответника за отговор по 

реда на чл. 131 ГПК; 

Гр.д. № 479/2013 г., образувано на 06.08.2013 г., гр.д. № 492/2013 г., образувано 

на 08.08.2013 г., гр.д. № 531/2013 г., образувано на 26.08.2013 г. и  гр.д. № 532/2013 

г., образувано на  26.08.2013 г. са с приети от съдията –докладчик редовни искови 

молби и допустимост на предявените искове. Постановени са разпореждания по чл. 

131 ГПК за връчване на преписи от исковите молби на ответниците и са в процедура 

по връчване на съобщенията и книжата или по изчакване на писмения отговор в 

законоустановения едномесечен срок. Разпорежданията по чл. 131 ГПК по гр.д. №№ 

479/2013 г. и 492/2013 г. са постановени на 19.08.2013 г., а по другите две дела – на 

02.09.2013 г.; 

 Гр.д. № 542/2013 г., образувано на 30.08.2013 г. и  гр.д. № 554/2013 г., 

образувано на 03.09.2013 г. Исковите молби са приети за редовни, а предявените 

искове – за допустими. Постановени са разпорежданията по чл. 131 ГПК, съответно 

на 02.09.2013 г. и на 04.09.2013 г. Съобщенията до ответниците са редовно връчени и 

са постъпили писмените им отговори, но не е изтекъл едномесечния срок по чл. 131, 

ал. 1 ГПК.  

 

Съдия Цветомил Горчев 

Проверени са десет от общо дванадесет ненасрочени към 26.09.2013 г. 

граждански дела: 

Гр.д. № 465/2013 г. е образувано на 31.07.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба, с която от малолетното пострадало дете,чрез неговата майка и 

законна представителка е предявен иск срещу ДЗИ „Обща застраховане” ЕАД, с 
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правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ.  С разпореждане от 07.08.2013 г. съдът е приел 

исковата молба за редовна, а искът – за допустим и е наредил връчване на преписи на 

ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на ответника 

на 20.08.2013 г. и отговорът му е постъпил в съда на 20.09.2013 г. С молба от същата 

дата от адвоката на законната представителка на малолетната ищца е направен отказ 

от иска изцяло, приложено е споразумение със застрахователя за изплащане на 

обезщетение в размер на 17000 лева, ведно със законните лихви от датата на 

настъпване на застрахователното събитие и разноски. С определение № 1120 от 

23.09.2013 г., съдията, на основание чл. 233 ГПК е прекратил производството по 

делото. Съответната ДСП- ОЗД не е уведомена за образуваното дело; 

Гр.д. № 94/2013 г., образувано на 27.02.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба за развод. С разпореждане от 28.02.2013 г. исковата молба е 

оставена без движение с конкретни указания за отстраняване на констатираните 

нередовности, поправени с молба от 07.03.2013 г.  На 26.03.2013 г. преписи от 

исковата молба, от допълнителната молба и приложенията е разпоредено да се 

изпратят на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Книжата на ответницата са 

връчени, с оглед разпоредбите на чл. 47, ал. 5 и ал. 6 ГПК, назначен е особен 

представител- адвокат от ВТАК, който не е намерен на адреса. Съобщението е 

върнато на 27.08.2013 г.; 

По гр.д. № 372/2013 г., образувано на 03.07.2013 г. и  по гр.д. № 439/2013 г., 

образувано на 18.07.2013 г. исковите молби са приети за редовни, а предявените 

искове – за допустими. Постановени са разпорежданията по чл. 131 ГПК, съответно 

на 04.07.2013 г. и на 06.08.2013 г. По двете дела тече процедура по връчване на 

книжата на ответника; 

Гр.д. № 400/2013 г., образувано на 12.07.2013 г. - в з.з. на 16.07.2013г. е оставено 

без движение до представяне на доказателства за вписване на исковата молба, с 

предявен иск по чл. 135 ЗЗД. Разпоредено е издаване на исканото удостоверение за 

данъчни оценки след внасяне на д.т. Съдебното удостоверение е изготвено на 

01.08.2013 г. и се намира по делото; 

Гр.д. № 443/2013 г., образувано на 23.07.2013 г. по постъпила на 22.07.2013 г. 

искова молба с предявен отрицателен установителен иск по чл. 424 ГПК. С 

разпореждане от з.з. на 07.08.2013 г. съдът е оставил производството без ход, на 

основание чл.70, ал. 1 ГПК е определил цената на иска и е указал на ищеца в срок да 

внесе дължимата д.т. Указанията са изпълнени на 23.08.2013 г. и с разпореждане от 

същата дата по чл. 131 ГПК е наредено изпращане на преписи на ответника за 

отговор в срок. Съобщението е връчено на 04.09.2013 г., като срокът за отговор 

изтича на 04.10.2013 г.; 

Гр.д. № 482/2013 г., образувано на 07.08.2013 г. по постъпила в съда на 

31.07.2013 г. искова молба, по която е образувано гр.д. № 464/2013 г. и след като с 

определение по него производството по настоящото дело е отделено в 

самостоятелно. Предявеният иск е за делба. С разпореждане от з.з. на 10.07.2013 г. 

исковата молба е оставена без движение като нередовна и са дадени указания за 
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представяне на съответния броя преписи от нея, с доказателствата, за ответниците. 

Указанията са изпълнени на 30.08.2013 г. На 09.09.2013г. е разпоредено да се 

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

ГПК. Няма върнати съобщения; 

Гр.д. № 485/2013 г., образувано на 07.08.2013 г., за издръжка. Разпореждането 

по чл. 131 ГПК е от същата дата. Съобщението е връчено на ответника на 30.08.2013 

г., със срок на отговор – до 30.09.2013 г.; 

Гр.д. № 523/2013 г., образувано на 20.08.2013 г., за развод. Разпореждането по 

чл. 131 ГПК е от 21.08.2013 г. Съобщението до ответника е изпратено същия ден и не 

е върнато; 

Гр.д. № 533/2013 г., образувано на 26.08.2013 г., за делба. В з.з. на същата дата 

съдът оставя исковата молба без движение с указания за вписване и за представяне 

на доказателства. След молба на ищцата с приложена платена д.т. за вписването, 

съдът е наредил служебно да се впише исковата молба и с разпореждане от 

19.09.2013 г. е открита процедурата по размяна на книжата по чл. 131 ГПК. 

Съобщението до ответника не е върнато. 

 

ВИСЯЩИ, НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 23.09.2013г. производства, 

образувани преди 01.01.2012г.  

 

Няма висящи, неприключили граждански дела, образувани преди 01.01.2012 

година. 

 

СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА към 16.09.2013 2013г. 
 

Общият брой на спрените граждански дела е 6 бр., по съдии-докладчици, както 

следва: 

 Евелина Карагенова – 1 брой 

         Радка Цариградска   -  2 броя 

    Цветомил Горчев      -  3 броя 

Проверени са всички спрени към датата на проверката в Районен съд – 

Павликени граждански дела:  

Гр.д. № 481/2013 г. и гр.д. № 480/2013 г., са образувани на 07.08.2013г. по 

постъпили на 06.08.2013 г. искови молби, с които са предявени установителни искове 

по чл. 422 ГПК. Делата са разпределени на съдия Цветомил Горчев, тъй като той е 

бил докладчикът, избран на случаен принцип по ч.гр.д. №223/2013 г. и по ч.гр.д. № 

222/2013 г., заповедните производства по чл. 410 ГПК. С определение № 1030 и №  

1031 от з.з. на 09.08.2013 г. съдията-докладчик  е спрял производствата по делата, на 

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

по редовността на възражението срещу издадената заповед за изпълнение на парично 

задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 223/2013 г. и по ч.гр.д. № 222/2013 г. На 
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13.08.2013 г. са изпратени съобщения само до процесуалния представител на ищеца, 

които са връчени на 27.08.2013 г.; 

Гр.д. № 194/2013 г., образувано на 12.04.2013 г. по постъпила на 11.04.2013 г. 

искова молба, с която са предявени частични искове с правно основание чл. 79, ал. 1 

ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Разпределено е на съдия Цветомил Горчев. Разпореждането 

по чл. 131 ГПК е от 12.04.2013 г. Съобщението е връчено на ответника на 17.04.2013 

г. На 14.05.2013 г. от двете страни е постъпила молба за спиране на производството 

по делото и с определение от з.з. на 16.05.2013 г. съдът е уважил молбата, на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, като на страните е указано, че спиране по взаимно 

съгласие се допуска само веднъж в производството пред една инстанция, както и че 

делото се прекратява, ако в шестмесечен срок никоя от страните не поиска 

възобновяването му. Съобщенията с преписи от определението са изпратени и 

връчени на страните, съответно на 27.05. и на 29.05.2013 г. Определението не е 

обжалвано; 

Гр.д. № 30/2013 г., образувано на 17.01.2013 г. по постъпила на 16.01.2013 г. 

искова молба , с която е предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. Делото е 

разпределено на съдия Радка Цариградска, тъй като тя е била докладчикът, избран на 

случаен принцип по ч.гр.д. №846/2012 г.-заповедното производство по чл. 410 ГПК. 

С разпореждане от 21.01.2013 г. по чл. 131 ГПК е наредено връчването на преписите 

от исковата молба с приложенията на ответника за отговор. След като на няколко 

пъти до ответника е изпращано съобщение на посочения в исковата молба адрес,  а 

след  направени служебно справки в база данни „Население” - и на установените 

постоянен и настоящ адреси, както и след залепване на входната врата на посочените 

адреси на уведомлението, съдът с определение от 12.07.20913 г., при наличие на 

предпоставките по чл. 47, ал. 5 и ал. 6 ГПК е разпоредил документите, предназначени 

за ответника да се приложат към делото и да се считат за редовно връчени, считано 

от 26.06.2013 г. Ищецът е задължен да внесе сума за възнаграждение на особен 

представител, а на ответника е предоставена правна помощ. С определение от 

01.08.2013 г. съдът е назначил адвокат от ВТАК за особен представител на 

ответника. В срока по чл. 131, ал. 1 ГПК, с молба от 30.08.2013 г., адвокат Недялкова 

е уведомила съда, че ответникът е починал на 29.07.2013 г. и е приложила препис – 

извлечение от акт за смърт. На основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК, съдът, с 

определение от з.з. на 02.09.2013 г. е спрял производството по делото и е задължил 

ищеца да посочи наследниците на ответника с данни за трите им имена и адреси за 

призоваване. С молба от 19.09.2013 г., ищецът – „Енерго-про Продажби” АД, на 

основание Наредба 14 за реда и начина за предоставяне достъп на органите на 

съдебната власт до националната база данни „Население” от 18.11.2009 г., е направил 

искане съдът служебно да извърши справката по електронен път. Извършването на 

справката е разпоредено на 23.09.2013 г., изпълнено е на 25.09.2013 г. и с 

определение  № 1136 от з.з. на 25.09.2013г. съдията е възобновил производството по 

делото, заличил е като страна починалия ответник и е конституирал наследниците му 

на негово място, заличил е и назначения особен представител. Разпоредено е на 
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новоконституираните ответници да се връчат преписи от исковата молба за отговор 

по реда на чл. 131 ГПК, поради което делото още не е насрочено; 

Гр.д. № 899/2012 г., образувано на 05.12.2012 г. по постъпила на 03.12.2012 г 

искова молба, с която е предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. Разпределено на 

съдия Цариградска – съдия по заповедното производство. С разпореждане от 

05.12.2012 г. съдът е наредил връчване на преписи от исковата молба с приложенията 

на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението и преписа от 

разпореждането са връчени на ответника на 23.01.2013 г. В законоустановения 

едномесечен срок  не е постъпил отговор. С определение от з.з. на 19.03.2013 г. съдът 

е приел и приложил всички представени с исковата молба писмени доказателства, 

както и ч.гр.д. № 623/2012 г. по описа на РС – Павликени, насрочил е  о.с.з. на 

09.05.2013 г. На 09.05.2013 г., с протоколно определение, съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, по взаимно съгласие 

на страните и е разпоредил делото да се докладва след изтичане на шестмесечния 

срок от спирането; 

Гр.д. № 625/2009 г., образувано на 02.12.2009 г. по постъпила на 01.12.2009г. 

искова молба, с която са предявени установителни искове по чл. 422 ГПК срещу 

двама ответници – ФЛ. Разпределено  е на съдия Евелина Карагенова, която се е 

произнесла с определение по чл. 131 ГПК   на 11.12.2009 г. Отговор от ответниците е 

постъпил в съда на 13.01.2010 г. С ръкописно разпореждане от з.з. на 28.01.2010 г. 

съдът е оставил исковата молба без движение, за конкретизиране на исканията и 

твърденията. Отстраняването на нередовностите е изпълнено с молба от 04.02.2010 г. 

Следва ново определение на съда от 10.02.2010 г. по чл. 131 ГПК. На 10.03.2010 г. е 

постъпил допълнителен отговор по исковата молба. С определение № 246 от 

06.04.2010 г. съдът е насрочил о.с.з. на 13.05.2010 г., направил е подробен проекто-

доклад по делото, приел е и е приложил писмените доказателства, указал е 

доказателствената тежест, произнесъл се е по направените от страните 

доказателствени искания. Ход на делото в с.з. на 13.05.2010 г. не е даден по молба на 

процесуалния представител на ответниците. В следващото с.з. на 08.06.2010 г. съдът 

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

приключване на полицейско производство по преписка № 1088/2009 г. на ВТОП по 

акт за начет срещу ответниците. Наказателното производството е образувано за 

престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1,  вр. чл. 201 и чл. 20 НК. С определение от з.з. на 

13.06.2011 г., съдът на основание чл. 230, ал. 1 ГПК, след представяне на заверен 

препис от влязла в сила присъда № 8/21.02.2011 г. по НОХД № 129/2010 г. по описа 

на РС-Павликени, е възобновил производството и е насрочил о.с.з. на 07.07.2011 г. С 

протоколно определение и без да дава ход на делото, съдът е отменил определението 

си за възобновяване на производството и отново е спрял делото до приключване на 

наказателното производство по сл.д. № 13/2010г. по описа на ОСС.  Ритмично и 

редовно са правени справки по движение на преюдициалното следствено дело и 

според постъпилия на 30.04.2013 г. в съда отговор от 26.04.2013 г. на ОСО в ОП – 

Велико Търново, сл.д. № 13/2010 г. е приключено на 18.04.2013 г. с мнение за 
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предаване на обвиняемите на съд и материалите са изпратени на наблюдаващия 

прокурор в РП – Павликени. По делото няма данни за следващи справки. 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ в открито съдебно заседание, 

производствата по които следва да се движат и приключат в кратки 

процесуални срокове:  

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

Общия брой на гражданските дела е 72 броя., по съдии-докладчици, общо за 

трите  периода на проверката,  както следва: 

        Евелина Карагенова – 16 бр.; 

        Радка Цариградска   -  30 бр.; 

        Цветомил Горчев      -  26 бр. 

 

   Б. по Закона за закрила на детето; 

  Общия брой на гражданските дела  е 177 броя., по съдии-докладчици, общо за 

трите  периода на проверката,  както следва: 

      Евелина Карагенова – 35 бр.; 

    Радка Цариградска   -  71 бр.; 

    Цветомил Горчев      -  71 бр. 

 

   В. по Закона за защита срещу домашното насилие. 

Общия брой на гражданските дела е 42 броя., по съдии-докладчици, общо за 

трите  периода на проверката,  както следва: 

   Евелина Карагенова – 22 бр.; 

   Радка Цариградска   - 14 бр.; 

   Цветомил Горчев      -  6  бр. 

 

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

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

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

- на доклад на съдия Е. Карагенова:  

гр. дело № 4/2013г. – С „определение” (вместо с разпореждане по чл. 131 ГПК) 

от деня на постъпване на исковата молба за увеличение на издръжка (07.01.2013г.), 

на основание чл. 146 и чл. 150 СК, съдът е наредил да се изпрати препис на исковата 

молба с приложенията за отговор на ответника. Определението за насрочване е 

постановено своевременно, след изтичане срока за отговор, какъвто не е постъпил по 

делото. С определението е изготвен „проекто-доклад” по делото, вместо доклад, 

според чл. 312, ал.1,т.2 ГПК. Спазен е триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК- 

делото е насрочочено в о.с.з. на 19.03.2013г. С определението за насрочване съдът е 

задължил препис от исковата молба и определението да се изпрати на Д”СП” – 

Павликени за изготвяне на писмено становище в 15-дневен срок, съобразно 

разпоредбите на чл. 15 ЗЗДт. По делото е представен подробен социален доклад с 
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писмо от 14.03.2013. В протокола от о.с.з., съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение на 12.04.2013г., съобразно чл. 315, ал.2 ГПК. Решението е постановено 

преди посочената дата, в предвидения по чл. 316 ГПК двуседмичен срок, потвърдено 

е от въззивния съд; 

гр. дело № 109/2011г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено три дни 

след постъпване на исковата молба в съда, образуване и разпределение на делото. 

Ответникът е уведомен на 17.02.2011г., а отговорът е депозиран на 10.03.2011г. С 

определение от 18.03.2011г., в едномесечния срок по чл. 312,ал.1 ГПК, съдът е 

изготвил „проекто – доклад” по делото, „приел” и приложил е писмени 

доказателства по делото и го е насрочил в о.с.з. на 30.03.2011г., при спазване на 

триседмичния срок по чл.  312, ал.1, т.1 ГПК. Компетентната Д”СП” не е била 

уведомена, съобразно изискването на чл. 15, ал.6 ЗЗДт, въпреки, че искът е за 

изменение на издръжка на малолетно дете. В протокола от проведеното о.с.з. е 

посочено, че решението ще бъде постановено на 14.04.2011г. и ден по-рано – на 

13.04.2011г. същото е обявено. Аткът не е обжалван и е вляъл в законна сила. Върху 

него е положен печат за издаден изпълнителен лист; 

гр. дело № 15/2012г. – С „определение” по чл. 131 ГПК четири дни след 

постъпване на исковата молба, образуване и разпределение на делото, съдът е 

наредил да се изпрати препис на исковата мола с приложенията за отговор на 

ответника. Не е спазен срока по чл. 311, ал.1 ГПК. На 16.03.2012 г. е постъпил 

отговор на ответника, уведомен на 17.02.2012г. С определение от 23.03.2012г. е 

изготвен „проекто-доклад” по делото, вместо доклад, според чл. 312,ал.1,т.2 ГПК (по 

аналогия на чл. 140,ал.3 ГПК). Спазен е триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК- 

делото е насрочочено в о.с.з. на 18.04.2012г. С определението за насрочване съдът е 

задължил да се изискка социален доклад от Д”СП” – Павликени, съобразно 

разпоредбите на чл. 15 ЗЗДт. „Приел” и приложил е към делото представените 

писмени доказателства и е допуснал до разпит двама свидетели при довеждане. 

Първото по делото о.с.з. е отложено за 04.05.2012г., тъй като Д”СП” не е 

представила социален доклад. С писмо от 03.05.2012г. същият е депозиран по делото 

и във второто о.с. заседание е приключено съдебното дилене. Съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение на 23.05.2012г. Съдебният акт е постановен предсрочно – на 

09.05.2012г. – пет дни след обявяване на делото за решаване. Спазени са 

разпоредбите на чл. 315 и чл. 316 ГПК. Актът не е обжалван и е влязъл в законна 

сила. Върху него е положен печат за издаден изпълнителен лист. 

 

- на доклад на съдия Р. Цариградска:  

гр. дело № 19/2011г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК (ръкописно и нечетливо, 

положено върху протокола за случайно разпределение), е постановено три дни след 

подаване на исковата молба, образуване и разпределение на делото. Ответникът е 

уведомен на 20.01.2011г., а отговорът не е депозиран по делото. С определение три 

дни по-късно - на 23.02.2011г., (срокът по чл. 312,ал.1 ГПК не е спазен стриктно), 

съдът е изготвил доклад по делото, възложил е на Д”СП”- да представи социален 
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доклад относно условията, при които живеят децата, кой полага грижи за тях и дали 

предоставят родителите издръжка – в пари или в натура. Делото е насрочено в о.с.з. 

на 17.03.2011г. Представени са три становища от Д”СП”. Поради нередовна 

процедура по призоваване на ответника, съдът е отложил о.с.з. за 04.04.2011г., 

когато е приключил съдебното дирене и е обявил, че ще се произнесе с решение на 

18.04.2011г. С решение от 20.04.2011г., съдът е уважил иска. Същото не е обжалвано 

и е влязло в законна сила. Върху решението е положен печат за издаден 

изпълнителен лист. Спазени са изискванията по чл. 312,ал.1,т.1, чл. 315,ал.2 и чл. 316 

ГПК; 

гр. дело № 48/2013г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в деня на 

подаване на исковата молба, образуване и разпределение на делото. Съдът е приел, 

че ответникът е надлежно уведомен с определение от 03.04.2013г. и се е разпоредил 

да се представи правна помощ чрез назначаване на служебен адвокат. Същият е 

назначен с определение от 12.04.2013г., уведомен е на 16.04.2013г., отговорът е 

постъпил по делото на 15.05.2013г. и с определение от 30.05.2011г., (не е спазен 

срока по чл. 312, ал.1 ГПК), съдът е изготвил доклад по делото. „Приел” е и е 

приложил представените доказателства и е насрочил о.с.з. на 20.06.2012г., в 

предвидения триседмичен срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. В това съдебно заседание, 

след като е приел представените по делото доказателства и е разпитал свидетелите, а 

страните са обявили, че няма да сочат други доказателства и нямат доказателствени 

искания, съдът е отложил делото и го е насрочил след месец и половина- на 

08.07.2013г., когато е приета представената справка за семейното положение на 

ответницата и делото е обявено за решаване, с посочена дата 22.07.2013г. 

Компетентната Д”СП” не е била уведомена, съобразно изискването на чл. 15, ал.6 

ЗЗДт, въпреки, че искът е за изменение на издръжка на две малолетни деца. С 

решение от 22.07.2013г., съдът е уважил иска. Същото не е обжалвано и е влязло в 

законна сила. Върху решението е положен печат за издаден изпълнителен лист. 

Спазени са изискванията по чл. 312,ал.1,т.1, чл. 315,ал.2 и чл. 316 ГПК; 

гр. дело № 167/2013г. – Разпореждането от 02.04.2013г. по чл. 131 ГПК е 

постановено в деня на образуване и разпределение на делото. С определение от 

13.06.2013г. съдът, на основание чл. 47,ал.5 и ал.6 ГПК, е намерил, че е спазена 

процедурата по залепване на уведомлението и е наредил да се назначи особен 

представител. Същият е назначен с определение от 25.06.2013г., а отговор е 

депозиран по делото на 24.07.2013г. С определение от 24.07.2013г. са приети 

представените доказателства, съдът „излага доклад по делото” и е насрочил о.с.з. за 

19.08.2013г., когато е приключил съдебното дирене и е обявил, че ще се произнесе с 

решение на 04.09.2013г. Решението е постановено на 23.08.2013г., страните са 

уведомени на 30.08.2013г. и на 02.09.2013г. Няма молба за издаване на изпълнителен 

лист, разпореждане за издаване на изпълнителен лист, няма данни да е издаван такъв 

и върху решението не е направено отбелязване за това. Делото, видно от бележка, 

подписана от архивар, съдържа 39 листа. Компетентната Д”СП” не е била уведомена, 
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съобразно изискването на чл. 15, ал.6 ЗЗДт, въпреки, че искът е за изменение на 

издръжка на малолетно дете. 

 

- на доклад на съдия Ц. Горчев:  

гр. дело № 439/2011г. – Разпореждането от 03.06.2011г. по чл. 131 ГПК е 

постановено на осмия ден след подаване на исковата молба, образуване на делото и 

разпределението му. Не е спазена разпоредбата на чл. 311, ал.1 ГПК. Съобщението е 

получено на 28.06.2011г. и с определение от 12.08.2011г., (не е спазено изискването 

по чл. 312, ал.1 ГПК), съдът е приел доклад по делото, „приел” е представените с 

исковата молба доказателства, наредил Д”СП” – Павликени да изготви социален 

доклад и е насрочил делото в о.с.з. на 30.09.2011г. На 29.09.2011г. е постъпил 

социален доклад. Проведени са две о.с.з. и във второто с.з. – на 17.10.2011г., съдът е 

обявил съдебното дирене за приключило и е съобщил, че ще се произнесе с решение 

на 01.11.2011г. На обявената дата е постановен съдебният акт, който не е обжалван, 

влязъл е в законна сила и върху него е направено отбелязване за издаден 

изпълнителен лист. Спазени са изискванията на чл. 315,ал.2 и чл. 316 ГПК; 

гр. дело № 7/2012г. – иск по чл. 344, ал.1 КТ. Делото е образувано и 

разпределено 2 дни след постъпване на исковата молба в съда - на 13.01.2012г., а 

разпореждането по чл. 131 ГПК за отговор от ответника е постановено на 

09.01.2012г. Не е спазен срокът по чл. 311, ал.1 ГПК. Ответникът е уведомен на 

10.01.2012г., а отговорът е постъпил по делото на 07.02.2012г. С определение от 

22.02.2011г., съдът е изготвил писмен доклад, „приел” е представените писмени 

доказателства и е насрочил делото на 07.03.2012г., при спазване на триседмичния 

срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Проведени са две открити с.з., като на второто о.с.з. – 

на 14.03.2012г., съдът е обявил съдебното дирене за приключено и ще се произнесе с 

решение на 28.03.2012г. Решението е постановено два дни след посочената дата – на 

30.03.2012г., при спазване на срока по чл. 316 ГПК. Същото е обжалвано пред 

въззивния съд – ОС- Велико Търново, който го е потвърдил. Издаден е изпълнителен 

лист, с направена надлежна бележка върху съдебния акт; 

гр. дело № 62/2013г. – Делото е образувано по иск за изменение на издръжка и 

е разпределено два дни след постъпване на исковата молба в съда – на 08.02.2013г. С 

разпореждане по чл. 131 ГПК, постановено в деня на образуване и разпределение на 

делото, съдът е наредил препис от исковата молба с доказателствата да се изпрати на 

ответника за отговор. Съобщението е връчено на ответника на 15.02.2013г., а отговор 

не е постъпил по делото. С определение от 19.03.05.2013г., съдът е докладвал делото, 

„приел” е представените писмени доказателства, наредил е да се изиска социален 

доклад от Д”СП”- Павликени (представен на 29.03.2013г.) и го е насрочил в о.с.з. на 

01.04.2013г., съобразно разпоредбата на чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Устните състезания са 

приключили в първото по делото о.с.з., когато съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение на 08.04.2013г. Съдебният акт е постановен на 19.04.2013г. Спазени са 

изискванията по чл. 315 и чл. 316 ГПК. Решението не е обжалвано и е влязло в 

законна сила. Върху него е положен печат за издаден изпълнителен лист. 
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От извършената проверка, може да се направят следните изводи: 

Спазва се изискването по чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС –делата, чието разглеждане е 

свързано с кратки процесуални срокове, да се  обозначават с жълт етикет. 

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

постъпването й не се спазва - съдът не винаги е извършвал своевременно проверка по 

делото в посочения ден. По част от делата, разпорежданията на съдията-докладчик за 

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

основание чл. 131 ГПК, са постановени своевременно, а в някои случаи - съдът се е 

произнасял с „определение” по чл. 131 ГПК.  

Съдиите са постановявали определения за насрочване на делата в първо о.с.з. 

(за разлика от други съдилища, където констатираната практика е различна - 

определения и разпореждания). С акта за насрочване на делото съдиите са 

съобщавали доклада на страните (или проекто-доклад на страните - по аналогия на 

чл. 140, ал.3 ГПК). 

Еднаква практика бе установена по отношение на доказателствата, представени 

с исковата молба - съдиите „приемат” доказателствата с определението за 

насрочване на делото. Не бе установено с определението за насрочване на първото 

по делото о.с.з., съдът да се е произнесъл по допустимостта им или да „допуска” 

представените доказателства.  

Триседмичният срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК се спазва по правило. Съдебното 

дирене е приключвало в едно съдебно заседание, по-рядко в две о.с.з. Съдът във 

всички случаи е спазвал чл. 315, ал.2 ГПК, като е посочвал ден, в който ще обяви 

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

акт, е спазван по всички от проверените дела. По повечето дела са издадени и 

изпълнителни листове, за което е направено отбелязване върху постановените 

решения. 

 Констатирано бе, че по дела образувани по искови молби за издръжки на деца, 

Д”СП” (по техния постоянен и настоящ адрес) е била призовавана, с констатираните 

по-горе изключения. Въпреки, че са засегнати права и интереси на малолетни и 

непълнолетни деца,  компетентната Д”СП” не във всички случаи е била уведомена за 

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

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

разглеждани по реда на бързото производство, както и разпоредбите на Закона за 

закрила на детето, за което ще бъдат направени съответните препоръки. 

 

Б. по Закона за закрила на детето; 

 

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

- гр.дело № 349/2011г. (решението е постановено в едноседмичен срок),  гр. 

дело № 602/2011г. (решението е постановено в десетдневен срок), гр. дело № 
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658/2011г. (решението е постановено в дванадесетдневен срок) - трите на доклад на 

съдия Е. Карагенова; 

- гр.дело № 364/2011г. (решението е постановено в същия ден), гр. дело № 

934/2013г. (решението е постановано в едномесечен срок; съдът е посочил, че ще 

обяви решението си на 20.12.2011г.; съдебният акт е постановен на 29.12.2011г.), гр. 

дело № 65/2012г. (решението е постановано в двудневен срок, преди обявената в 

протокола от о.с.з. дата) - трите на доклад на съдия Р. Цариградска; 

- гр. дело № 49/2011г. (решението е постановено в десетдневен срок, на 

обявената в о.с.з. дата), гр. дело № 819/2011г. (решението е постановено в 

шестдневен срок, преди обявената в о.с.з. дата), гр. дело № 868/2012г. (решението е 

постановано в деветдневен срок, ден преди обявената в о.с.з. дата) - трите на доклад 

на съдия Ц. Горчев. 

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

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

на съответното дело, подписани от Председателя на съда, извършил 

разпределението. Спазват се разпоредбите на чл.28 от ЗЗДт, съгласно които съдът 

разглежда искането за настаняване на дете в семейство на роднини или близки, в 

приемно семейство или в специализирана институция и се произнася в едномесечен 

срок с решение, което се обявява на страните и се изпълнява незабавно. Всички 

решения са постановени преди изтичане на едномесечния срок, като в някои случаи, 

дори в същия ден, когато съдът е приключил съдебното дирене. 

Констатираната отлична практика на съдиите от РС-Павликени за предсрочно 

постановяване на съдебните актове следва да бъде подчертана и поощрена. Въпреки, 

че по тези дела липсва фактическа и правна сложност, то следва да се отчете 

социалният аспект, с оглед своевременна защита на правата и законните интереси на 

децата при настаняването им в семейство на роднини или близки, в приемно 

семейство или в специализирана институция. 

 

В. по Закона за защита срещу домашното насилие. 

 

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

ЗЗДН:  

- гр.дело № 136/2012г., гр. дело № 355/2013г. - двете на доклад на съдия Е. 

Карагенова; 

- гр.дело № 799/2011г., гр. дело № 255/2013г., гр. дело № 520/2013г. - трите на 

доклад на съдия Р. Цариградска; 

- гр. дело № 205/2011г., гр. дело № 376/2012г., гр. дело № 831/2012г. - трите на 

доклад на съдия Ц. Горчев. 

 

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

пропуски и нарушения на производството. Спазва се едномесечния срок за 

насрочване на открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН, като по 
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някои дела о.с.з. е насрочено в 20 дневен срок (гр.дело № 355/2013г., гр. дело № 

205/2011г.).  

Видно от проверените дела, молбите не съдържат данни за пряка и 

непосредствена последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, 

поради което съдът не е издавал заповеди за незабавна защита, на основание чл. 18, 

ал.1 от ЗЗДН. 

Констатирано бе, че е била уведомявана компетентната Д”СП” (или е изисквано 

от нея, когато тя е молител) да представи становище или социален доклад (гр.дело № 

136/2012г.).  

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

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

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

не е извършен инстанционен контрол. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 

Общия брой на гражданските дела с отменен ход по същество е 6 броя., по 

съдии-докладчици, общо за трите  периода на проверката,  както следва: 

 Евелина Карагенова – 0 бр.; 

   Радка Цариградска   -  5 бр.; 

   Цветомил Горчев      -  1 бр. 

 

В справката гр. дело № 778/2011г. е посочено два пъти, с оглед двукратно 

отменян ход по същество. Същото е изпратено на ВТОС по постъпила на 

14.08.2013г. въззивна жалба. Видно от компютърната разпечатка, е образувано на 

29.09.2011г., по искова молба от предходния ден, с посочено правно основание чл. 

124, ал. 1 ГПК, вр. чл. 53, ал. 2 ЗКИР и чл. 108 ЗС, разпределено на доклад на съдия 

Р.Цариградска. С определение по чл. 140 ГПК от 15.11.2011г. са приети и приложени 

доказателства по делото, допуснати са до разпит свидетели, възложено е изготвянето 

на СТЕ и делото е насрочено в о.с.з. за 16.01.2012г., отложено за разпит на вещото 

лице и свидетел, за 01.03.2012г. И това заседание е отложено по доказателствата, за 

19.04.2012г., когато е прието заключението на вещото лице и делото е обявено за 

решаване. В з.з. на 30.05.2012 г. определението за приключване на съдебното дирене 

е отменено с указания към вещото лице, че в изпълнение на поставената му задача е 

следвало да отговори на въпросите по отношение на претендирания имот, описан в 

исковата молба, за което да представи допълнение към заключението. Насроченото 

за  21.06.2012г. заседание е било отложено за 11.07.2012г., отсрочено поради 

служебна ангажираност на всички съдии за 13.07.2012г. Следващото заседание е 

насрочено за 25.09.2012г., когато делото е обявено за решаване. С определение № 

602/08.11.2011г. ходът по същество отново е отменен, с указания към ищците да 

представят доказателства относно идентичността на претендирания от тях имот с 

нивата, придобита от техния наследодател по наследство и с тази, придобита от 
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същото лице по давностно владение. Заседанието от 21.11.2012г. е отложено за 

28.11.2012г., в което е допуснато изготвянето на СТЕ и делото е насрочено за 

24.01.2013г, от която дата е определено поредно заседание за 25.02.2013г., 

впоследствие – за 08.04.2013г., когато е приключено съдебното дирене. Решение № 

106, с което искът е уважен частично, е постановено на 12.06.2013г.;  

Гр. дело № 450/2011г. е образувано на 02.06.2011г., по постъпила предходния 

ден искова молба с правно основание чл. 16, ал. 5 от Закона за арендата в 

земеделието (ЗАЗ). Видно от приложения протокол за случайно разпределение от 

02.06.2011г. на всички постъпили дела, включит. НОХД и такива по ЗАНН, делото е 

с докладчик съдия Р.Цариградска. Определението по чл. 131 ГПК е от 09.06.2011г., а 

това по чл. 140 ГПК – от 21.07.2011г. С последното съдът е приел и приложил като 

доказателства по делото представените писмени документи, допуснал е 

изслушването на СТЕ, отказано е допускането на свидетел относно арендната цена в 

района и е насрочил о.с.з. за 29.09.2011г., когато е изложен доклад по делото по чл. 

146 ГПК, изслушано е вещото лице и е прието заключението му, след което е даден 

ход на устните състезания, като съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

28.10.2011г. С определение № 756/09.11.2011г. определението за ход по същество е 

отменено, с преценката за неточност в изготвения доклад по делото и че всъщност  

предявеният конститутивен иск е за увеличение на арендната вноска от 5лв/дка, на 

50лв./дка, т.е. искът е оценяем, независимо, че исковата молба не сочи конкретен 

размер. Затова и след отмяната на определението, съдът е оставил исковата молба без 

движение, като е указал на ищеца да внесе конкретно посочената разлика на ДТ. С 

молба от 23.11.2011г. указанието е изпълнено и с.з. е насрочено за 20.12.2011г., 

когато съдът е изменил в посочения смисъл докладът по делото, произнесъл се е по 

доказателствени искания и е насрочил заседание за 30.01.2012г., в което съдебното 

дирене е приключено. Решение № 47, с което искът е бил отхвърлен, е постановено 

на 24.02.2012г., влязло в сила на 22.03.2012г. По молба от  същия ден е издаден 

изпълнителен лист за присъдените в полза на ответната  страна разноски, получен от 

пълномощника й на 26.03.2012г. Делото е проверено и архивирано на 25.02.2013г.; 

Гр. дело № 351/2012г. е образувано на 21.05.2012г., по постъпила на 

16.05.2012г. искова молба с правно основание чл. 189, ал. 1, вр. чл. 87 ЗЗД. Видно от 

приложения протокол за случайно разпределение от 21.05.2012г. (само за това дело), 

докладчик е съдия Ц. Горчев. Определението по чл. 131 ГПК е от 08.06.2012г., а това 

по чл. 140 ГПК – от 14.08.2012г., съдържащо подробен доклад по спора, като съдът е 

приел и приложил като доказателства по делото представените писмени документи, 

обосновано е отказал допускането на съдебно-оценъчна експертза и е насрочил о.с.з. 

за 24.09.2012г. В това заседание ход на делото не е даден и същото е отложено за 

08.10.2012г., когато, в отсъствието на страните е приключено съдебното дирене. В 

срока за произнасяне е депозирана молба от пълномощника на ищеца, с твърдения за 

новооткрити обстоятелства, от значение по спора. С преценката за основателност на 

молбата, с определение, изготвено на ръка върху нея, съдът е отменил определението 

от  08.10.2012г. и е насрочил о.с.з. за 07.12.2012г., когато са допуснати до разпит 
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двама свидетели. В това с.з. са снети показанията на единия от тях и делото е 

отложено за 30.01.2013г., когато е обявено за решаване. Съдебният акт – решение № 

61/29.03.2013г. е влязъл в сила, като неоспорен, издаден е изпълнителен лист на 

13.05.2012г., получен от пълномощника на 28.05.2013 г., а делото  е архивирано през 

м. август 2013г.; 

Гр. дело № 794/2012г. е образувано на 22.10.2012г., по постъпила предходния 

ден искова молба за делба на недвижим имот и земеделски земи, разпределено на 

доклад на съдия Р.Цариградска. Определението по чл. 131 ГПК е от 29.10.2012г., 

отговор от ответника е получен на 19.11.2012г. и със съдебен акт от з.з. на 

04.12.2012г. съдът е приел и приложил като доказателства по делото представените 

писмени документи, страните са приканени към спогодба и о.с.з. е насрочено за 

17.01.203г. В това заседание страните са изразили становищата си по спора, не са 

имали възражения по проекто-доклада и без други искания на участниците в 

производството, съдебното дирене е приключено, като съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 15.02.2013г. С определение с дата 06.02.2013г., (изготвено на 

ръка, нечетливо), определението за ход по същество е отменено, с указания към 

страните досежно неизяснен статут на недвижимия имот – ПИ или УПИ, а заседание 

е определено за 07.03.2013г., когато са приети допълнителни доказателства и е даден 

ход на устните състезания. С решение № 65/05.04.2013г. делбата е допусната. 

Решението е влязло в сила и с разпореждане от 09.05.2013г. е насрочено първо 

заседание по втората фаза на делбата - за 03.06.2013г., когато е назначена комплексна 

експертиза за оценка на пазарната цена на допуснатите до делба имоти, а заседание е 

насрочено за 08.07.2013г. В него заключението е депозирано и прието по делото, а 

при декларирано съгласие на страните по вариант 1 от експертизата за земеделските 

земи, е разпоредено изпращането му в ОСЗ-Павликени за съставяне на  проекто-

скици за делба и становище за законосъобразност на предложеното поделяне. С 

указания и към страните, съдът е насрочил о.с.з. за 30.09.2013г.; 

Гр. дело № 88/2013г. е образувано на 20.02.2013г., по постъпила в същия ден 

искова молба с правно основание чл. 69 ЗН, разпределено в този ден на доклад на 

съдия Р.Цариградска. Определението по чл. 131 ГПК е от 26.02.2013г., като отговор 

от ответника е получен на 20.03.2013г., след което, с определение от 12.04.2013г. по 

чл. 140 ГПК, съдът е приел и приложил като доказателства по делото представените 

и описани писмени документи, приканил е страните към спогодба и е насрочил о.с.з. 

за 20.05.2013г., когато е изложен доклад по делото, след което, без възражения от 

страните, е даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение на 20.06.2013г. В срока за произнасяне, с преценката, че делото не е 

изяснено, (с ръкописно нечетливо определение, след надлежно изготвения и 

подписан протокол от с.з.), съдебният акт за ход по същество е отменен и е 

насрочено о.с.з. за 11.07.2013г. С друго определение, (изготвено по описания начин 

върху молба от ищцата), съдът е конституирал страна  и е дал указания за 

включването й в процеса. В с.з. на 11.07.2013г. съдебното дирене е приключено. С 
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решение № 156/30.07.2013г. делбата е допусната, съобщенията са връчени. На 

13.08.2013г. е постъпила въззивна жалба,  която се администрира. 

 

От посочените в справката и проверени 5 бр. дела, съдия Горчев е отменил хода 

само по гр.д. № 351/2012г. и то по искане на страните, с твърдения за новооткрити 

обстоятелства, от значение по спора. Останалите пет определения са постановени от 

съдия Цариградска. По гр.д. № 778/2011г. ходът по същество е отменян два пъти, 

след като едва в срока за произнасяне е установено, че вещото лице не е изпълнило 

точно и в пълнота поставената му задача, а повторната отмяна е породена от 

необходимостта ищците да представят доказателства относно идентичността на 

претендирания от тях имот. По гр.д. № 450/2011г. е констатирана неточност в 

изготвения доклад по делото, с оглед квалификацията на иска, по гр.д. № 794/2012г. 

статутът на недвижимия имот се е оказал неясен, като неизяснено е преценено и гр. 

д. № 88/2013г., по което е конституирана и страна. Данните налагат да се препоръча 

по-задълбочено проучване на делата преди приключването им, което е в интерес на 

страните, предвид процедурите за обезщетяване по Глава 3а ЗСВ, с цел недопускане 

на неоснователно забавяне на съдопроизводството.  

  

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА 

а. заповедни производства – 

 
Съдия докладчик Брой дела 2011г. Брой дела 2012г. Брой дела за периода 

на 2013г. 

Евелина 

Карагенова 

192 160 68 

Радка 

Цариградска 

275 222 110 

Цветомил Горчев 260 

 

220 114 

Общо за РС 727 

 

602 292 

 

 

За 2011 г. образуваните заповедни производства са 727 бр., за 2012г. – 602 бр. и 

за периода м. януари – м. септември 2013г. – 292 бр. 

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

за издаване на заповед за изпълнение:  

- гр.дело № 28/2011г., гр. дело № 61/2011г., гр. дело № 215/2011г. - трите на 

доклад на съдия Е. Карагенова; 

- гр.дело № 243/2011г., гр. дело № 169/2011г., гр. дело № 26/2011г. - трите на 

доклад на съдия Р. Цариградска; 

- гр. дело № 21/2011г., гр. дело № 168/2011г., гр. дело № 217/2011г. - трите на 

доклад на съдия Ц. Горчев. 
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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 съда, с изключение на ч.гр.дело № 

21/20111г., образувано и разпределено 3 дни след постъпване на заявлението в съда. 

Съдът е разглеждал заявленията в разпоредително заседание и е издавал заповеди за 

изпълнение в законоустановения тридневен срок по чл. 411, ал.2 ГПК, а  по част от 

делата – още в деня на подаване на заявленията – ч.гр.дело № 169/2011г., ч.гр. дело 

№ 26/2011г., ч.гр.дело № 28/2011г., ч.гр.дело № 61/2011г., ч.гр.дело № 215/2011г. 

Изключение прави ч.гр.дело № 21/2011г., по което заповедта за изпълнение е издена 

8 дни след образуване и разпределение на делото. 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.  

 

б. обезпечения по чл. 390 ГПК –  
За 2011 г. е образувано 1 дело по молба за обезпечение на бъдещи искове, за 

2012г. – 7 бр. и за периода м. януари – м. септември 2013г. – 1 бр. 

На случаен принцип бяха проверени частни граждански дела по състави, както 

следва: 

- на доклад на съдия Е. Карагенова: 

ч.гр.д. № 721/2012г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено ден след подаване на молбата. Определен е началният 

момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на иска – считано от деня на 

постановяване на определението. В посочения от съда едномесечен срок, няма данни 

по делото да е представено доказателство за предявен иск. Обезпечителната заповед  

е издадена на същата дата и получена от молителя на 08.11.2012г. Обезпечението не 

е отменено служебно, според чл. 390, ал.3 ГПК; 

ч.гр.д. № 107/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в 10-дневен срок от подаване на молбата. Определен 

е едномесечен срок за предявяване на иска, „считано от датата на получаване на 

съобщението за завеждане на иска”. Обезпечителната заповед е получена на 

20.02.2012г. Няма данни по делото да е представено доказателство за предявен 

бъдещ иск, а обезпечението не е отменено служебно, според чл. 390, ал.3 ГПК; 

ч.гр.д. № 543/2013 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено на следващия ден след подаване на молбата. Определен е 

едномесечен срок за предявяване на иска, считано от постановяване на 

определението за допуснато обезпечение – 30.08.2013г. Обезпечителната заповед от 

30.08.2013г. е получена същия ден. В момента тече определения от съда едномесечен 

срок; 

- на доклад на съдия Р. Цариградска: 
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ч.гр.д. № 941/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Определен е началният 

момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на иска – „считано от 

получаване на обезпечителната заповед”. Определението е връчено на молителя на 

03.01.2013г. Обезпечителната заповед се съдържа по делото - не е получена от 

ответника. Определението не е обжалвано и е влязло в сила; 

ч.гр.д. № 426/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на постъпване на молбата в съда. Определен е 

началният момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на бъдещите 

искове – „считано от получаване на обезпечителната заповед”. Същата е получена на 

13.07.2012г. В посочения от съда едномесечен срок, по делото не е представено 

доказателство за предявената искова молба, а обезпечението не е отменено служебно, 

според чл. 390, ал.3 ГПК; 

 

- на доклад на съдия Ц. Горчев: 

ч.гр.д. № 164/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Определен е началният 

момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове – 

„считано от датата на влизане в сила на определението”. Обезпечителната заповед е 

издадена на същата дата – 10.08.2012г. Съобщението, с препис от определението е 

получено от молителя на 10.08.2012г. и на 16.08.2012г., същият с писмена молба е 

поискал да се отмени допуснатото обезпечение, поради уреждане на отношенията с 

длъжника. С определение от  29.08.2012г., съдът на основание чл. 402 ГПК е отменил 

определението за допуснато обезпечение; 

ч.гр.д. № 471/2011 г. – С определение, постановено ден след образуване на 

делото, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иска, чрез налагане на запор върху 

банкови сметки на длъжника до размера на дълга. Определен е началният момент, от 

който тече двуседмичен срок за предявяване на бъдещите искове – „считано от 

датата на влизане в сила на определението”. Обезпечителната заповед е издадена на 

13.02.2012г. Молителят с писмена молба желае да се отмени допуснатото 

обезпечение, поради уреждане на отношенията с длъжника. С определение от  

18.04.2012г. съдът на основание чл. 402 ГПК е отменил определението за допуснато 

обезпечение и е освободил внесената парична гаранция; 

ч.гр.д. № 14/2012 г. – С определение, постановено ден след постъпване на 

молбата в съда, е допуснато обезпечение на бъдещ иск, чрез налагане на запор върху 

банкови сметки на длъжника, до размера на дълга. Определен е началният момент, от 

който тече  едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове – „считано от 

датата на влизане в сила на определението”. Обезпечителната заповед е издадена 

след внасяне на определената от съда парична гаранция. В посочения от съда срок, 

по делото е представено доказателство за предявена искова молба. 
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При проверката бе констатирано, че част от съдебните актове са постановени в 

срока по чл. 395, ал.2 ГПК– в деня на подаването на молбата, но е допуснато и  

посоченото по-горе съществено отклонение от няколко дни. Изследвани са 

кумулативно-дадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК . По 

всички дела е посочен срок за предявяване на бъдещ иск, съгласно чл. 390, ал.2 ГПК 

– 1 месец.  

Констатирано бе, че съдът не е отменял, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, 

допуснатото обезпечение, поради непредставено доказателство за предявен иск в 

посочения срок ( пр.- ч.гр. дело № № 721/2012г., 107/2012г. 426/2012 г.). 

Проверяващият екип констатира противоречива съдебна практика при 

определяне на началния момент, от който започва да тече определения от съда срок 

за предявяване на бъдещия иск, а именно – считано от получаване на 

обезпечителната заповед; считано от датата на влизане в сила на определението; 

считано от деня на постановяване на определението; „считано от датата на 

получаване на съобщението за завеждане на иска”. 

Проверяващият екип счита за уместно да препоръча на съдиите в РС – 

Павликени на общо събрание да обсъдят обезпечителното производство и конкретно 

различната си съдебна практиката по отношение определянето на началния момент, 

от който започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск и да приемат решение 

за уеднаквяването й.  

 

                    ОТСРОЧЕНИ ЦЕЛИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Отсрочените цели съдебни заседания за 2011г., 2012г. и за периода от 

01.01.2013г. до 23.09.2013г., са както следва: 

 2011 година 
Дата на съдебното 

заседание 

№ на делото Съдия докладчик Причините за 

отлагане 

Дата на 

следващо 

съдебно 

заседание 
 

11.04.2011 Гр.д. 51/11 Р. Цариградска Участие в семинар 05.05.2011г. 

11.04.2011 Гр.д.991/10 Р. Цариградска Участие в семинар 05.05.2011г 

11.04.2011 Гр.д.615/09 Цветомил Горчев Участие в семинар 18.04.2011г 

11.04.2011  Гр.д.137/11 Цветомил Горчев Участие в семинар   12.04.2011г 

11.04.2011  Гр.д.999/10 Цветомил Горчев Участие в семинар 12.04.2011г 

22.11.2011 Гр.д.750/11 Ев. Карагенова Общо събрание на 

съдии  ВТОС 

05.12.2011г 

22.11.2011  Гр.д. 604/11 Ев. Карагенова Общо събрание на 

съдии  ВТОС 

01.12.2011г 

 

 2012 година – няма отсрочени съдебни заседания. 

 2013 година 
Дата на съдебното 

заседание 

№ на делото Съдия докладчик Причините за 

отлагане 

Дата на 

следващо 
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съдебно 

заседание 

27.03.2013 Гр.д. 936/12 Цветомил Горчев Участие в семинар 01.04.2013г. 

 

 

Проверката не констатира честа практика на отсрочване на цели съдебни 

заседания. Делата са отсрочени поради участие в семинар. Препоръчително е в 

бъдеще съдебните заседания да не се отсрочват при отсъствия на съдията-докладчик, 

като при възможност да се разглеждат от другия състав, в интерес на страните в 

процеса, каквата е практиката в редица съдилища, включително и в гр. София. 

 

 

ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 за 2011г. 
 

РЕШЕНИЯ 
 

                       ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия Обжалвани 

съд. актове 

Потвърде

ни 

Изменени Отмене

ни 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърде

ни 

Измене

ни 

Отмене

ни 

Евелина 

Карагенова 

7 4 1 2 8 4 0 4 

Радка 

Цариградска 

17 12 4 1 12 10 0 2 

Цветомил 

Горчев 

9 4 3 2 7 3 0 4 

ОБЩО: 33 20 8 5 27 17 0 10 

 

 за 2012г. 
 

РЕШЕНИЯ 

 

                                 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия Обжалвани 

съд. актове 

Потвърден

и 

Измене

ни 

Отмене

ни 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърде

ни 

Измене

ни 

Отмене

ни 

Евелина 

Карагенова 

5 3 0 2 3 0 0 3 

Радка 

Цариградска 

12 8 3 1 1 1 0 0 

Цветомил 

Горчев 

13 11 0 2 5 4 0 1 

ОБЩО: 30 22 3 5 9 5 0 4 

 

 от 01.01. 2013г. до 16.09.2013 г. 
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РЕШЕНИЯ 

 

                                  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия Обжалван

и съд. 

актове 

Потвърде

ни 

Изменени Отменен

и 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърде

ни 

Изменен

и 

Отменен

и 

Евелина 

Карагенова 

6 3 1 2 1 1 0 0 

Радка 

Цариградска 

8 7 1 0 0 0 0 0 

Цветомил 

Горчев 

8 7 1 0 1 0 0 1 

ОБЩО: 22 17 3 2 2 1 0 1 

 

Видно от направената и предоставена справка, приложена към настоящия Акт, 

за проверка на актовете по реда на инстанционния контрол, се констатира, че голяма 

част от тях не са обжалвани. От обжалваните съдебни актове, изцяло отменени от 

въззивната инстанция са сръвнително малък брой. Преобладаващи са потвърдените 

актове, което е показател за добро професионално ниво и допълнителен стимул за 

повишаване качеството на правораздаването в Районен съд-Павликени. 
 

 

ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

Общ брой постановени съдебни решения по съдии и по години: 

 за 2011г. 
 

съдия Брой постановени решения 

Евелина Карагенова 285 

Радка Цариградска 370 

Цветомил Горчев 340 

общо 995 

 

 за 2012г. 

 
съдия Брой постановени решения 

Евелина Карагенова 230 

Радка Цариградска 329 

Цветомил Горчев 329 

общо 888 

 

 от 01.01. 2013г. до 16.09.2013 г. 
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съдия 

Брой постановени 

решения 

Евелина Карагенова 
                                          135 

Радка Цариградска 
221 

Цветомил Горчев 
217 

общо 573 

 

 

 

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ СЛЕД ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ 

СРОК 

 
по чл. 235 ал.5 ГПК – едномесечен и по чл. 316 ГПК - двуседмичния срок 2011г. 

 

 за 2011г. 

 
Съдия 

докладчик 

№ Дело Правно 

основание 

Дата на която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

заседания  

Забава/в дни 

и месеци/ 

след 

едномесечни

я срок по чл. 

235,ал.5 

ГПК 

Забава/в дни и 

месеци/ след 

двуседмичния 

срок 

По чл. 316 ГПК 

Общ брой 

просроче

ни дела 

        по съдии 

Евелина 

Карагенова 

Гр.д.375/2011 

Гр.д. 19/2011 

Гр.д.155/2011 

Гр.д.695/2011 

Чл.124 от ГПК 

Чл.150 от СК 

Чл.143 от СК 

Чл.225 от КТ 

02.11.2011г 

04.04.2011г 

10.06.2011г 

08.11.2011г 

12.12.2011г 

20.04.2011г 

11.07.2011г 

28.11.2011г 

10 дни 

 

 

2 дни 

14 дни 

6 дни 

 

Радка 

Цариградска 

Гр.д.201/2011 

Гр.д.540/2011 

Гр.д.390/2011 

Гр.д.923/2011 

Гр.д.934/2011 

Гр.д.146/2011 

Гр.д.821/2010 

Гр.д.796/2010 

Гр.д.683/2010 

 Гр.д.636/2010 

Чл.193 КЗ 

Чл.422 от ГПК 

Д е л б а 

Чл.26 от ЗЗД 

Чл.30 от ЗЗД 

Чл.144 от СК 

Чл.128 от КТ 

Чл.344 от КТ 

Чл.127,143 СК 

Чл.143 от СК 

13.06.2011г 

29.09.2011г 

17.10.2011г 

28.11.2011г 

28.11.2011г 

14.04.2011г 

12.01.2011г 

03.02.2011г 

07.03.2011г 

26.04.2011г 

25.07.2011г 

09.11.2011г 

18.11.2011г 

29.12.2011г 

29.12.2011г 

02.05.2011г 

22.02.2011г 

08.03.2011г 

30.03.2011г 

13.05.2011г 

12 дни 

10 дни 

1 ден 

1 ден 

1 ден 

 

 

 

 

 

 

4 дни 

27 дни 

19 дни 

9 дни 

3 дни 

 

Цветомил 

Горчев 

Гр.д.3/2011 

Гр.д.36/2011 

Гр.д.436/2011 

Гр.д.136/2011 

Гр.д.166/2011 

Гр.д.435/2011 

Гр.д.689/2010 

Гр.д.574/2010 

Гр.д.653/2010 

Гр.д.999/2010 

 

Чл.50,чл.79 ЗЗД 

Чл.422 от ГПК 

Чл.422 от ГПК 

Чл.422 от ГПК 

Чл.422 от ГПК 

Чл.143 от ГПК 

  Чл.150 от СК 

  Чл.150 от СК 

Чл.143 от СК 

Чл.128 от КТ 

17.05.2011г 

10.05.2011г 

03.10.2011г 

16.09.2011г 

30.09.2011г 

12.08.2011г 

24.01.2011г 

12.11.2010г 

29.11.2010г 

12.04.2011г 

14.07.2011г 

14.07.2011г 

14.11.2011г 

16.11.2011г 

17.11.2011г 

31.08.2011г 

10.02.2011г 

11.01.2011г 

10.01.2011г 

04.05.2011г 

27 дни 

1м 4дни 

11 дни 

1 месец 

17 дни 

 

 

 

 

 

 

3 дни 

3 дни 

1м. 14 дни 

28 дни 

8 дни 

 

 

 за 2012г. 



 

 41 

Съдия 

докладчик 

№ Дело Правно 

основание 

Дата на която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

заседания  

Забава/в дни 

и месеци/ 

след 

едномесечни

я срок по чл. 

235,ал.5 

ГПК 

Забава/в дни и 

месеци/ след 

двуседмичния 

срок 

По чл. 316 ГПК 

Общ брой 

просроче

ни дела 

по съдии 

        

        

Евелина 

Карагенова 

       

Радка 

Цариградска 

Гр.д.538/2011 

Гр.д.787/2011 

Гр.д.771/2011 

Гр.д.351/2011 

Гр.д.792/2011 

Гр.д.452/2011 

Гр.д.861/2011 

Гр.д.918/2011 

Гр.д.  47/2012 

Гр.д.119/2012 

Гр.д.160/2012 

Гр.д.191/2012 

Гр.д.329/2012 

Гр.д.232/2012 

Гр.д.230/2012 

Гр.д.156/2012 

Гр.д.266/2012 

Гр.д.694/2011 

Гр.д.196/2012 

Гр.д.370/2012 

Гр.д.414/2012 

Гр.д.658/2012 

Гр.д.222/2012 

Гр.д.272/2012 

Гр.д.415/2012 

Гр.д.618/2011 

Гр.д258/2012 

Гр.д. 71/2012 

Гр.д.669/2012 

Чл.49 от СК 

Чл.58 от ЗК 

Чл.49 от СК 

Чл.286 т ТЗ 

Чл.422 от ГПК 

Чл.127 от ЗЗД 

Чл.226 от КЗ 

Чл.50,45 от ЗЗД 

Чл.58 от ЗК 

Чл.124 от ГПК 

Чл.422 от ГПК 

Чл.422 от ГПК 

Чл.30 от ЗЗД 

Чл.145 и сл. АПК 

Чл.145 и сл.АПК 

Чл.124 от ГПК 

Чл. 422 от ГПК 

Д е л б а  

Чл.79,258  ЗЗД 

Чл.145и сл.АПК 

Чл.49 от СК 

Чл.50 от СК 

Чл.422 от ГПК 

Чл.422 от ГПК 

Чл.422 от ГПК 

Чл.422 от ГПК 

Чл.344 от КТ 

Чл.143 от СК 

Чл.143 от СК 

 

01.12.2011г 

22.12.2011г 

16.01.2012г 

16.01.2012г 

23.01.2012г 

31.01.2012г 

01.03.2012г 

01.03.2011г. 

15.03.2012г 

07.05.2012г 

28.05.2012г 

28.05.2012г 

04.06.2012г 

31.05.2012г 

31.05.2012г 

04.06.2012г 

05.07.2012г 

02.07.2012г 

09.07.2012г 

10.09.2012г 

04.10.2012г 

01.10.2012г 

24.09.2012г 

11.10.2012г 

04.10.2012г 

24.10.2011г 

18.06.2012г 

25.09.2012г 

19.11.2012г 

 

10.01.2012г 

06.02.2012г 

17.02.2012г 

21.02.2012г 

24.02.2012г 

20.03.2012г 

10.04.2012г 

12.04.2012г 

21.04.2012г 

08.06.2012г 

04.07.2012г 

04.07.2012г 

05.07.2012г 

10.07.2012г 

18.07.2012г 

19.07.2012г 

07.08.2012г 

08.08.2012г 

10.08.2012г 

24.10.2012г 

06.11.2012г 

06.11.2012г 

14.11.2012г 

16.11.2012г 

16.11.2012г 

07.02.2012г 

17.07.2012г 

12.10.2012г 

11.12.2012г 

 

9 дни 

13 дни 

1 ден 

5 дни 

1 ден 

19 дни 

10 дни 

12 дни 

6 дни 

1 ден 

6 дни 

6 дни 

1 ден 

10 дни 

17 дни 

15 дни 

2 дни 

6 дни 

1 ден 

14 дни 

2 дни 

5 дни 

21 дни 

5 дни 

12 дни 

2м. 14 дни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 дни 

2 дни 

8 дни 

 

 

Цветомил 

Горчев 

Гр.д.537/2011 

Гр.д.653/2011 

Гр.д.696/2011 

Гр.д.797/2011 

Гр.д.190/2012 

Гр.д.   1/2012 

Гр.д.   9/2012 

Гр.д.1018/11 

Гр.д.86/2012 

Гр.д.299/2012 

Гр.д.499/2012 

Гр.д. 95/2011 

Гр.д.829/2011 

Гр.д. 19/2012 

Гр.д.1023/11 

Чл.135 от ЗЗД 

Чл.422 от ГПК 

Чл.132,139 СК 

 Д  е  л  б  а 

Чл.422 от ГПК 

Чл.124,422 ГПК 

Чл.124 от ГПК 

Чл.79,232от ЗЗД 

Чл.124 от ГПК 

Чл.124 от ГПК 

Чл.415,422 ГПК 

Чл.422 от ГПК 

Д е л б а 

Чл.422,415 ГПК 

Чл.124,415 ГПК 

02.12.2011г 

02.12.2011г 

21.12.2011г 

30.05.2012г 

14.05.2012г 

16.05.2012г 

10.05.2012г 

20.04.2012г 

26.09.2012г 

26.09.2012г 

10.10.2012г 

21.10.2011г 

07.03.2012г 

23.03.2012г 

12.03.2012г 

04.01.2012г 

04.01.2012г 

23.01.2012г 

05.07.2012г1

2.07.2012г 

13.07.2012г 

13.07.2012г 

19.07.2012г 

07.11.2012г 

07.11.2012г 

27.11.2012г 

21.02.2012г 

11.07.2012г 

11.07.2012г 

12.07.2012г3

2 дни 

2 дни 

2 дни 

5 дни 

28 дни 

27 дни 

1 м.  3 дни 

1 м. 29 дни 

12 дни 

12 дни 

17 дни 

3 месеца 

2м. 4дни 

2м. 18дни 

3 месеца 
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 за периода от 01.01.2013г. до 16.09.2013 год. 

 
Съдия докладчик № Дело Правно основание Дата на която 

делото е обявено 

за решаване 

Дата на 

обявяване на 

акта в 

книгата за 

открити 

заседания  

Забава/в дни и 

месеци/ след 

едномесечния 

срок по чл. 

235,ал.5 ГПК 

Забава/в 

дни и 

месеци/ след 

двуседмичн

ия срок 

По чл. 316 

ГПК 

Евелина 

Карагенова 

Гр.д.   4/2013 Чл.146,150 от СК 19.03.2013г 08.04.2013г  6 дни 

Радка 

Цариградска 

Гр.д.386/2012 

Гр.д.795/2012 

Гр.д.889/2012 

Гр.д.431/2012 

Гр.д.908/2012 

Гр.д.896/2012 

Гр.д.778/2011 

Гр.д.274/2012 

Гр.д. 71/2013 

Гр.д.836/2013 

Гр.д. 61/2013 

Гр.д.669/2011 

Чл.108 от ЗС 

Чл.422 от ГПК 

Чл.127 от СК 

Чл.422 от ГПК 

Чл.422 от ГПК 

Чл.132 от СК 

Чл.124 от ГПК 

Чл.258 и сл. ЗЗД 

Чл.132 от СК 

Чл.128 от КТ 

Чл.150 от СК 

Чл.71 от ЗЗСД 

29.11.2012г 

31.01.2013г 

11.02.2013г 

18.02.2013г 

07.02.2013г 

11.03.2013г 

08.04.2013г 

04.04.2013г 

13.05.2013г 

17.12.2012г 

01.04.2013г 

22.04.2013г 

29.01.2013г 

11.03.2013г 

29.03.2013г 

01.04.2013г 

02.04.2013г 

12.04.2013г 

12.06.2013г 

17.06.2013г 

17.06.2013г 

04.01.2013г 

17.04.2013г 

05.07.2013г 

1 месец 

11 дни 

18 дни 

14 дни 

25 дни 

1 ден 

1м. 4 дни 

1м. 13 дни 

4 дни 

4 дни 

 

1м. 12 дни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 дни 

Цветомил Горчев Гр.д.235/2012 

Гр.д.447/2012 

Гр.д.429/2012 

Гр.д.409/2012 

Гр.д.351/2012 

Гр.д.832/2012 

Гр.д.936/2012 

Гр.д.327/2012 

Гр.д.155/2012 

Гр.д.830/2012 

Гр.д.422/2012 

Гр.д.969/2012 

Гр.д.  62/2013 

Гр.д.  70/2013 

Гр.д.64/2013 

Гр.д.53/2013 

Чл.145 и сл.АПК 

Чл.124 от ГПК 

Чл.58 от ЗК 

Чл.108 от ЗС 

Чл.55 от ЗЗД 

Чл.124 от ГПК 

Чл.127,143 от ГПК 

Д е л б а 

Чл.422,415 от ГПК 

Чл.422 от ГПК 

Чл.422 от ГПК 

Чл.59 от ЗЗД 

Чл.143 от СК 

Чл.143 от СК 

Чл.124 от ГПК 

Чл.344 от КТ 

19.10.2012г 

22.10.2012г 

22.11.2012г 

07.11.2012г 

30.01.2013г 

04.03.2013г 

10.05.2013г 

02.10.2012г 

03.09.2012г 

11.02.2013г 

05.03.2013г 

27.02.2013г 

01.04.2013г 

12.04.2013г 

07.06.2013г 

02.04.2013г 

03.01.2013г 

09.01.2013г 

15.01.2013г 

22.01.2013г 

29.03.2013г 

10.05.2013г 

18.06.2013г 

15.01.2013г 

22.01.2013г 

28.05.2013г 

06.06.2013г 

13.06.2013г 

19.04.2013г 

07.05.2013г 

11.07.2013г 

15.07.2013г 

1м. 14 дни 

1м. 18 дни 

25 дни 

1м. 15 дни 

29 дни 

1м. 6 дни 

8 дни 

2м. 13 дни 

3м. 19 дни 

2м. 17 дни 

1м. 1 ден 

2м. 17 дни 

 

 

4 дни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 дни 

11дни 

 

2м.29дни 

 
                                                        

От предоставената справка и извършената на място проверка относно 

приключване на съдебните актове за проверяваните периоди, се установи следното: 

Голяма част от актовете са постановявани в законоустановения 30 дневен срок 

по чл. 235,ал.5 ГПКи чл. 316 ГПК. Изключение прави съдия Горчев, който е 

допуснал забава близо 3 месеца след установения двуседмичен срок по чл. 316 ГПК 

по дело – бързо производство. 

Гр.д.    7/2012 

Гр.д. 84/2012 

Гр.д.124/2012 

 

 

Чл.222 от КТ 

Чл.143 от СК 

Чл.150 от СК 

 

14.03.2012г 

29.03.2012г 

06.04.2012г 

 

0.03.2012г 

17.04.2012г 

04.05.2012г 

2 дни 

 5 дни 

11 дни 
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В тази връзка и предвид факта, че натовареността на трите съдебни състава не е 

висока, то проверяващият екип счита за наложително да препоръча 

административния ръководител да предприеме необходимите мерки за преодоляване 

на допуснатите нарушения. Същевременно, намира за уместно да направи препоръка 

за стриктно спазване на определените в процесуалните закони срокове, които според 

чл. 12, ал.2 ГПК, са задължителни, както и да изиска справки в тази насока, в края на 

2013г. и за първото полугодие на 2014г. 
                                                      

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част на 

настоящия акт е видно, че образуваните в РС-Павликени граждански дела са 

администрирани, движени и приключвани в разумни срокове, без нарушения и 

пропуски, съобразно изисквания на ПАРОАВАС и ГПК, с констатираните в Акта 

изключения. 

Наред с изводите и препоръките, направени заедно с констатациите по 

отделните дела и съдебни състави, може да се направи следното обобщение:  

 

Организацията на административната дейност на Районен съд – Павликени по 

гражданските дела е добра. Отделните служби работят в необходимото 

взаимодействие и координация. 

Изискването за образуване на делата в деня на постъпването или най-късно на 

следващия ден, след постъпване на книжата в съда, съгласно чл. 46,ал.1 от 

ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.66/18.08.2009г.), не винаги се спазва. Гражданските дела се 

разпределят от Председателя на РС-Павликени. Бяха констатирани случаи на 

образуване и разпределение на делата няколко дни след подаване на исковата 

молба/молбата в съда, която слабост следва да бъде преодоляна. 

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 делата с кратки 

процесуални срокове, които се разпределят „по дежурство” – охранителни 

производства - откази от  наследство, приемане на наследство, дела по чл. 130 от СК. 

При извършената проверка на дейността по разпределението на гражданските 

дела, не бяха установени грешки. Не се констатира нарушаване на принципа на 

случаен избор при разпределяне на делата, съгласно нормата на чл. 9 от Закона за 

съдебната власт. 

Регистратурата и деловодството работят добре. Постъпващите книжа 

своевременно се вписват, обработват, подготвят за доклад и се докладват на съдията. 

Своевременно се изготвят и се изпращат на страните призовките и съобщенията по 
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делата. Върнатите призовки и съобщения се проверяват и своевременно се докладват 

на съответния съдия. Не бяха констатирани отложени съдебни заседания заради 

невръчени или лошо връчени (в нарушение на ГПК) призовки на страните. 

Новообразуваните дела се вписват, комплектоват и докладват своевременно. 

Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно и точно. Постъпващите 

по делата книжа се прикрепват последователно и се номерират коректно от 

съдебните служители. Не бе установено несвоевременно изпълнение на 

разпорежданията, определенията и резолюциите на съда от страна на 

деловодителите.  

Деловодните книги се водят съобразно изискванията, с констатираните 

слабости. Проверявани са периодично от съдебния администратор. Книгите 

съдържат необходимата и задължителна информация за образуването, движението и 

приключването на делата. Препоръчително е проверките да продължат периодично, 

което да се удостоверява с подпис и дата, а установените пропуски да бъдат 

отстранени.  

Проверката констатира, че гражданските дела, включително и тези, образувани 

по реда на бързото производство, са администрирани своевременно при 

постъпването на исковите молби/молби в съда, с констатираните в Акта отклонения 

от сроковете по чл. 311 и сл. ГПК. 

Част от исковите молби са оставяни без движение за отстраняване на допуснати 

нередовности. Не бе констатирана съществуващата слабост, установена в редица 

съдилища - многократно оставяне на исковите молби/молби без движение, поради 

различни нередовности. 

Съдебните заседания са насрочвани в рамките на едномесечен и двумесечен 

срок (по изключение). Делата, образувани по реда на бързото производство, са 

насрочвани в триседмичен срок. 

 

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 Председателя на съда. Голяма част от 

проверените дела 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 част от делата. Не бе констатирана 

забава на производството или нарушения при образуването и първоначалното им 

администриране. По отношение на приложените към делата протоколи за случаен 

избор, е препоръчително да се оформят по-прецизно: ако не съдържат всички 

разпределени през деня дела, то поне от тях да е видно между кои съдии е направен 

избора на докладчик по конкретното дело.  

Препоръчително е съдиите от РС-Павликени да изготвят съдебните актове с 

предоставената им техника и софтуерни продукт.  

По отношение на установената и заявена практика в РС-Павликени с 

определението по чл. 140 ГПК да се приемат представените с исковата молба 
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доказателства, то проверяващите не споделят тази практика. Представените с 

исковата молба книжа, следва да се (или да не се) допуснат като доказателства, 

страните да се запознаят с тях, за откритото заседание да подготвят възраженията си 

по приемането, ако имат такива, да представят допълнителни или оспорващи 

документи, да подготвят доказателствените си искания. Тази последователност 

следва и логиката обсъждането на приемането да предхожда самото приемане, 

вместо при основателни възражения по вече приетите доказателства, на които ще се 

основава крайният извод на съда, да се изменя предходно постановен съдебен акт. 

Следва да се отбележи, че законодателят в чл. 140, ал.3 ГПК е предвидил 

задължението на съда да се произнесе по всички предварителни въпроси и по 

допустимостта на доказателствата.  

Проверката на ненасрочените дела установи, че същите са разпределени при 

спазване на чл. 9 ЗСВ и съдържат протоколи за избор на докладчик, в които се 

отразяват времето на извършване на избора, между кои съдии е извършен и кой е 

изключен по определени причини от участие в разпределението. Новообразуваните 

дела се докладват своевременно на съдиите-докладчици, като съдия Горчев не 

винаги се произнася  незабавно, но все пак – в рамките на разумен срок, а актовете 

му са прецизни и подробни. Съдиите извършват проучването на делата и проверката 

на исковата молба по чл. 129 ГПК своевременно, като се стремят да посочат 

нередовностите изчерпателно, а даваните указания за отстраняването им са ясни, 

точни и конкретни. Изключение се констатира по гр.д. № 134/2013 г., по което съдът 

е оставил исковата молба без движение, след като вече са били върнати съобщенията 

по чл. 131 ГПК до многобройните по делото ответници и е изтекъл срокът за отговор. 

По гр.д. № 371/2013 г., образувано на 02.07.2013 г., в разпореждането си съдът не е 

прецизирал дали оставя без движение исковата молба, или молбата за обезпечение на 

предявения иск, като от съдържанието може да се направи извод, че без движение 

всъщност е оставено обезпечителното искане. Същевременно, след извършени други 

процесуални действия по делото, съдът с определение, а не с разпореждане, едва на 

16.07.2013 г. Е наредил изпращане на преписи от исковата молба с приложенията на 

ответника за отговор. Съдиите Цариградска и Горчев се произнасят с разпореждания 

по чл. 131 ГПК, докато съдия Карагенова постановява определение. Основна 

причина за ненасрочване на проверените граждански дела е, че в голямата си част те 

са новообразувани и по тях тече процедурата за връчване на преписи на ответната 

страна и едномесечния срок за отговор. По този вид дела се наблюдава проблем с 

връчване на книжата на ответника, поради това, че ищецът не винаги е посочил 

актуален адрес за уведомяване и призоваване или пък защото книжата не се връчват 

надлежно от съответните длъжностни лица в кметствата от съдебния район. По 

ненасрочени граждански дела, на доклад на съдия Горчев, надлежни процесуални 

действия не са извършени – гр.д. №№ 94/2013 г. и 400/2013 г. По две от проверените 

ненасрочени дела на доклад на съдия Карагенова, се установява, че въпреки липсата 

на законово изискване за двойна размяна на книжата, съдията е нареждал изпращане 

на препис от отговора на ответника на ищеца, който от своя страна да вземе 
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становище по него, вместо да пристъпи към подготовката на делото за разглеждане в 

о.с.з. По гр.д. № 534/2013 г.  разпореждането за изпращане на преписи от отговора за 

становище на ищеца е постановено десетина дни преди изтичане на срока по чл. 131, 

ал. 1 ГПК, но по гр.д. № 458/2013 г. разпореждането е след изтичане на 

едномесечния срок и това забавя производството по делото. 

В някои случаи съдът е оставял исковата молба без движение, с указание за 

вписването й. В тази връзка, е препоръчително съдиите от РС-Павликени да 

съобразят практиката си с Тълкувателно решение № 3 от 19.07.2010 г. по т.д. № 

3/2009г. на ОСГК на ВКС. 

        От проверените дела, разглеждани по реда на бързото производство,  наред с 

направените конкретни изводи в обстоятелствената част на Акта, може да се направи 

следното обобщение: 

С някои изключения, цитирани в настоящия Акт, делата по реда на бързото 

производство са образувани, администрирани и приключвани съобразно нормите на 

чл. 311, чл. 312, чл. 315 и чл. 316 ГПК. Проверените дела са разглеждани и 

приключвани в разумни срокове. Делата, образувани по реда на бързото 

производство, са разпределяни и администрирани в някои случаи до няколко дни 

след подаване на исковата молба в съда, което не кореспондира с изискването по чл. 

311, ал.1 ГПК. Насрочвани са в триседмичен срок, според чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. 

Видно от описаните по-горе 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, 

включително и по отношение решенията за изслушване на деца или за 

неизслушването им при опасност за вреда на техните интереси, които следва да 

бъдат мотивирани. 

Установи се нееднаква практика по отношение на: 

-постановяване на съдебен акт за връчване на исковата молба за отговор на 

ответника -  по едни дела е „определение” по чл. 313 ГПК, а в други – разпореждане;   

-момента на постановяване на акта за насрочване на делото в о.с.з. - някои 

съдии постановяват акта след постъпване на отговор от ответника, а други след 

изтичане на едномесечния срок, както алтернативно е предвидено в чл. 312, ал.1 

ГПК, но разпоредбата на чл. 312, ал.1 ГПК не се спазва стриктно и актът се 

постановява до няколко дни след изтичане на срока/постъпване на отговора;  

-произнасянето на съда по отношение на представените с исковата молба 

доказателства – част от съдиите приемат представените доказателства, а други ги 
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допускат и в о.с.з. ги приемат с протоколно определение,  в присъствие на страните. 

Разпоредбата на чл. 312,ал.1,т.4 ГПК, обаче, задължава съдът да се произнася по 

доказателствените искания, като допуска доказателствата, които са относими, 

допустими и необходими.  

По дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН, не бяха констатирани нарушения 

или забавяне на производството, с констатираните изключения, описани в 

обстоятелствената част от Акта.  

По гражданските производства, спрени поради висящ преюдициален спор, са 

извършвани периодични проверки. Не бе констатирано нарушение на чл. 106 

ПАРОАВАС за извършване проверка на делата, които не са насрочени и докладвани 

за резултата на административния ръководител на съда, съответно на съдията- 

докладчик, която практика следва да продължи  и в бъдеще. 

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 

някои случаи и след законовия тридневен срок. И тук бе констатирано изключение 

при образуване и разпределение на едно от делата 3 дни след постъпване на 

заявлението в съда и по едно от тях съдебният акт е постановен повече от седмица 

след разпределение на делото, в нарушение на предвидения 3-дневен срок. Не бяха 

констатирани други грешки и пропуски или нарушения в производствата по издаване 

на заповед за изпълнение и изпълнителни листове. 

 По всички проверени дела, по които е допуснато обезпечение на бъдещ иск по 

реда на чл. 390 и сл. ГПК, съдиите са определили срок за предявяване на бъдещия 

иск - 1 месец. Не по всички дела е спазен срока по чл. 395,ал.2 ГПК съдебният акт да 

бъде постановен в деня на подаване на молбата. По едно от проверяваните дела, 

описани по-горе е допуснато просрочие от 10 дни при постановяване на съдебния 

акт.  

Установена е нееднаква практика, констатирана от ИВСС, както тук, така и при 

извършените в различни съдилища комплексни и тематични проверки по 

обезпечителните производства. Констатирани са различия в съдебните актове на 

съдиите от РС-Павликени при определяне на началния момент на срока за 

предявяване на бъдещ иск и те са следните: 

                 1. датата на постановяване на определението, с което е допуснато 

обезпечение, с оглед разпоредбата на чл.395, ал.2 ГПК; 

                 2. датата на получаване на обезпечителната заповед – (като по едно от 

проверените дела е посочено, че началният момент, от който започва да тече срок за 

предявяване на бъдещ иск, е считано от връчване на определението); 

                 3. датата на влизане в сила на определението, с което е допуснато 

обезпечение на бъдещ иск  - Проверяващият екип счита, че приемането на датата на 

влизане на определението за допускане на обезпечението в сила, без да се 

конкретизира по отношение на молителя или по отношение на  длъжника – бъдещ 

ответник, не само води пак до две възможни различни дати, респ. два различни 

начални момента, но допуска възможност за нерегламентирано продължаване на 
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срока за предявяване на бъдещия иск и невъзможност за служебна проверка на 

обстоятелството дали този иск е предявен в определения срок. Постановеното 

определение за допуснато обезпечение се съобщава от съда  на молителя- бъдещ 

ищец, докато длъжникът – бъдещ ответник узнава за него едва след връчване на 

уведомлението от съдебния изпълнител за наложената обезпечителна мярка. От тези 

две различни дати текат и съответните срокове за обжалване на определението от 

страна на молителя, респ. – от страна на ответника. Задължението да се представят 

доказателства за предявен бъдещ иск, съгласно разпоредбата на чл.390, ал.3 ГПК, е 

на молителя, а той не би могъл да знае кога определението за допуснатото 

обезпечение е влязло в сила за ответника; 

4. датата на получаване на съобщението за завеждане на иска – неясно 

определен момент (за страните и за проверяващите), от които тече едномесечния 

срок за предявяване на бъдещите искове. 

 

   В други съдилища съдилища е възприета практика, когато определението за 

допускане на обезпечение е постановено в деня на постъпване на молбата, началният 

момент да се определя като датата на постановяване на определението, а когато 

определението е постановено на по-късен етап /когато не е спазена разпоредбата на 

чл.395, ал.2 ГПК/, началният момент да се свързва с датата на съобщаване  за 

изготвеното определение, с което се допуска обезпечение. 

Проверяващият екип счита за уместно да препоръча на съдиите в РС – 

Павликени на общо събрание да обсъдят съдебна практиката по отношение на 

молбите за обезпечение по чл. 390 и сл. ГПК и определянето на началния момент, от 

който започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск. При обсъждането би 

следвало да се вземе предвид Тълкувателно решение №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.   

 

При проверката бе констатирано, че част от съдебните актове са постановени в 

срока по чл. 395, ал.2 ГПК– в деня на подаването на молбата, но е допуснато и  

посоченото по-горе съществено отклонение. Изследвани са кумулативно-дадените 

предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК . По всички дела е посочен 

срок за предявяване на бъдещ иск, съгласно чл. 390, ал.2 ГПК – 1 месец.  

Констатирано бе, че съдът не е отменял, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, 

допуснатото обезпечение, поради непредставено доказателство за предявен иск в 

посочения срок ( пр.- ч.гр. дело № № 721/2012г., 107/2012г. 426/2012 г.). Тази правна 

норма, изискваща служебно отменяне на допуснатото обезпечение в хипотезата на 

чл. 390,ал.3 ГПК по цитираните дела, не е спазена. 

По отношение на делата с отменен ход по същество бе установено, че в някои 

случаи е необходима по-задълбочена предварителна подготовка и проучване (преди 
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насрочването на делата в открито съдебно заседание) с изготвянето на доклада и 

преди приключване на съдебното дирене, което ще доведе до отмяна хода по 

същество само по изключение и ще преодолее евентуално забавяне на съдебното 

производство, предвид и разпоредбите на  Глава 3а ЗСВ, за събиране на 

доказателства, за уточняване на петитума по иска и пр. 

  Съдебните актове през проверяваните периоди са постановявани в 

законоустановения едномесечен срок, както и в двуседмичен срок при бързите 

производства, с констатираните в обстоятелствената част на Акта изключения, което 

с оглед ниската натовареност на съдебните състави, е необяснимо. В тази връзка, 

проверяващият екип счита за наложително да  направи препоръка за стриктно 

спазване на определените в процесуалните закони срокове, които според чл. 12, ал.2 

ГПК, са задължителни, както и да изисква периодични справки в тази насока. 

В РС-Павликени не бяха констатирани пропуски и несъответнствия между 

посочените дати, на които са отразявани резултатите от решените дела в описната 

книга, според задължението по чл. 103, ал.3 ПАРОАВАС, в Книгата за открити 

заседания и в Регистъра на съдебните решения, като същия ден делата са връщани в 

канцеларията на съда. 

По една 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 

спазват нормите на чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК и съдът да посочва датата, 

на която ще обяви решението си, като обявената дата да се спазва. 

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, предприемане на 

необходимите дисциплиниращи мерки от страна на административния ръководител, 

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-Павликени с конкретните, индивидуално постигнати резултати през 

съответната година.  

В хода на извършената комплексна планова проверка се установи, че съдиите, 

както и съдебните служители в РС-Павликени полагат усилия за качествено 

изпълнение на задълженията си, свързани с дейността по образуване, движение, 

администриране и приключване на гражданските дела. Известни пропуски, посочени 

в обстоятелствената част на настоящия акт, са допуснати, за което проверяващите 
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считат за удачно да направят съответните препоръки за подобряване на работата на 

съда по гражданските дела, в това число – недопускане на забава при постановяване 

на съдебните актове. 

 

 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-Павликени да продължи и в бъдеще да полага 

усилия за подобряван организацията и контрола на дейността в РС – 

Павликени, като същевременно следи за отстраняване на установени с 

настоящия акт пропуски и за спазване изискванията на ПАРОАВАС при 

образуване и движение на делата, както и при водене на деловодните 

книги и регистри; 

 

2. Съдиите от РС – Павликени по всички дела, по които са засегнати права и 

законни интереси на малолетни и непълнолетни деца, да уведомяват  

компетентната Дирекция «Социално подпомагане» по настоящия им адрес, 

за изпращане на представител в съдебно заседание, който да изрази 

становище или при невъзможност, да се предостави социален доклад по 

делото, съгласно изискването по чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето; 

 

3. Съдиите от РС – Павликени да извършват по-задълбочено предварително 

проучване на делата преди насрочването им в открито съдебно заседание и 

преди обявяване ход по същество, с цел недопускане неоснователно 

забавяне на съдебното производство; 

 

4. Съдиите от РС – Павликени да спазват законово-предвидените срокове по 

движение на делата, в това число при бързото производство и да 

постановяват съдебните си актове в законоустановените сроковете по чл.  

235, ал.5 и чл. 316 ГПК;  
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5. Съдиите от РС – Павликени на общо събрание да анализират и обобщят 

практиката на съда по: 

                                           = оставяне на исковите молби без движение и  

                                           конкретно по прилагане на Тълкувателно решение №  

                                                 3 от 19.07.2010 г. по т.д. № 3/2009г. на ОСГК на ВКС;   

 = насрочване на делата по общия исков ред и тези, 

разглеждани по реда на бързото производство - съдебен 

акт, момент на насрочване, проект на доклад, доклад, 

произнасяне по доказателствата и пр.; 

 = обезпечителното производство и конкретно по 

отношение определянето на началния момент, от 

който започва да тече срока за предявяване на бъдещ 

иск, както и служебното отменяне на допуснато 

обезпечение в предвидените от законодателя хипотези;  

 

6. Председателят на РС – Павликени 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. 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям едномесечен 

срок (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на препоръките по  т.5 и т. 6, а 

за останалите препоръки, определям срок постоянен. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на РС –  

Павликени 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, както и информация за постановените решения по гр.дела, 

по състави, към 31.12.2013г. и към 30.06.2014г.  
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 - Павликени, който да запознае с него съдиите и съдебните 

служители. 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт Акта да се 

изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Окръжен съд – Велико Търново, на 

електронен носител. 

                                                  

 

                                                    ИНСПЕКТОР:                                                                                                        

                                                                                 ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 


