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Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – ЕЛЕНА по гражданските дела е 

проведена в изпълнение на Заповед № ПП-01-73/18.09.2013г. 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 07.10.2013г. – 11.10.2013г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експертите ДИАНА ИВАНОВА и МАРИЯ 

ТОДОРОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Елена 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. – 11.10.2013г. 

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 - Елена 

справки, съобразно писмо изх. № И-01-75/12.07.2013г. 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 

 

Районен съд - Елена е поместен в сграда, собственост на Министерство на 

правосъдието, заедно с Районна прокуратура - Елена и Служба по вписванията. 

Материалните условия не отговарят на изискванията за съдебна палата, тъй като до 

90-те години е ползвана като сграда на АПК за кооперативни нужди. Последната е в 

лошо техническо състояние. Необходимо е да се извърши основен ремонт. 

Съдебната сграда не отговаря на необходимите изисквания на Наредба № 

6/26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и на 

Наредба № 4/10.01.2008 год. за правилата и нормите за безопасност и охрана при 

проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на 

обектите в съдебната власт. Наложително е да се изгради отоплителна система в 

цялата сграда. Понастоящем помещенията, ползвани от съда и прокуратурата се 

отопляват с печки на твърдо гориво, което от своя страна създава редица неудобства, 

повишена опасност от пожар, запрашването е много по-голямо и се отразява 

негативно на наличната техника и работещия персонал. Необходимо е да се подмени 

изцяло електро- и водопроводната инсталации, както и да се изгради 

пожароизвестителна система. 



 

 3 

Съдебната сграда се охранява от двама служители на Областна дирекция 

“Охрана” гр. Велико Търново, въведен е пропускателен режим, с което се гарантира 

до голяма степен спокойствието и сигурността по време на работа.  

Съдиите работят по един в кабинет, държавният съдебен изпълнител и съдията 

по вписванията са в един кабинет, а съдебните служители ползват шест помещения – 

за съдебно деловодство, бюро съдимост, съдебни секретари, административен 

секретар и главен счетоводител, архив и сървърно помещение.  Съдът разполага с 

две съдебни зали. 

РС-Елена 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. Съдът 

разполага с 20 броя компютърни системи, 9 броя принтери, 3 броя сървъри, 2 броя 

копирни машини, 3 броя мултифункционални устройства и 1 брой скенер. Всички 

компютърни системи и сървъри са оборудвани с UPS – 17 броя. В двете съдебни зали 

са монтирани звукозаписващи устройства, които дават възможност качествено и 

обективно да се изготвят съдебните протоколи по наказателните и гражданските 

дела. 

Част от наличната компютърна техника е остаряла и с много ниски технически 

параметри. По тази причина, по предложение на Административния ръководител – 

председател на съда и с Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 

25/27.06.2013 год. на Районен съд - Елена са отпуснати средства и са закупени три 

броя компютри. Към настоящия момент администрацията не изпитва недостиг на 

техника.          

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

септември 2013г. в РС-Елена функционира програма за управление на съдебните 

дела САС „Съдебно деловодство”, въведена със Заповед № 170/26.09.2008 г. 

Разпределението на делата в РС- Елена се извършва на принципа на случайния 

подбор, в изпълнение изискването по чл. 9 от ЗСВ, считано от м. януари 2006 г. и 

към настоящия момент се осъществява с програмния продукт за случайно 

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

Председателят на съда през 2009 г. със Заповед № 211/25.11.2009 г., е утвърдил 

Правила, с които е регламентиран начина на публикуване на съдебните актове в 

Интернет страницата на РС- Елена. 

Считано от 16.12.2008 г. са утвърдени Вътрешни правила за класифициране на 

съдебни дела и работа с материали, съдържащи класифицирана информация. 

В съда са внедрени следните програмни продукти: 

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

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

 -САС „Съдебно деловодство”, която функционира от м. септември 2009 г.; 

 - Правно-информационна система „АПИС ПРАВО” 
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2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

В Районен съд – Елена, считано от м. май 2010 г., е утвърден щат от 12 души, от 

които 2 щ. бр. съдии,  1 щ. бр. ДСИ, 1 съдия по вписванията и 8 щ. бр. съдебни 

служители.   

Административното ръководство на РС – Елена се осъществява от 

Административен ръководител – председател на съда – Искра Вараджакова и 

административен секретар - Йорданка Карачорова. 

Искра Вараджакова е назначена на длъжност “Административен ръководител – 

председател” на РС - Елена с Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31 

от 13.10.2004 г. и е встъпила в длъжност на 26.10.2004 г. С Решение на Висшия 

съдебен съвет по Протокол № 49 от 03.12.2009 г. съдия Искра Вараджакова е 

назначена за втори мандат на длъжността “Административен ръководител – 

председател” на РС - Елена.  

Пейо Приходков е назначен на длъжност “съдия” в РС - Елена с Решение на 

Висшия съдебен съвет по протокол № 30 от 04.10.2000 г. и е встъпил в длъжност на 

09.10.2000 г.  

Йорданка Карачорова е назначена на длъжност “административен секретар”, 

считано от 05.01.2004 година. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ 

 СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

Към 01.01.2013 г. по утвърдено щатно разписание на РС - Елена има 8 бр. 

съдебни служители, в това число и административния секретар - Йорданка 

Карачорова. Администрацията на РС-Елена се състои от обща и специализирана 

администрация. Общата администрация включва 2 бр. служители – административен 

секретар и главен счетоводител. 

Към 1.10.2013 г. в специализираната администрация работят общо 6 служители и 

същата е организирана в длъжности, както следва: 

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

наказателни дела. (Архивирането на делата се осъществява от съдебните 

деловодители.), 

 „Съдебни секретари”- 2 бр.,  

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

 „Съдебно-изпълнителна служба” - 1 съд. деловодител, който изпълнява и 

функциите в „Бюро съдимост”.  

В Районен съд - Елена няма технически длъжности. Всички служители в съда 

съвместяват допълнителни длъжности. 
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Със Заповед № 170/26.09.2008 г., считано от  29.09.2008 г., в съда е внедрена и 

функционира деловодната програма САС “Съдебно деловодство” на 

“Информационно обслужване” АД – Варна, клон Велико Търново.   

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

хартиен и електронен носител по деловодната програма САС “Съдебно 

деловодство”. Считано от 01.01.2010 г. се води на хартиен носител Регистърът по чл. 

235, ал. 5 от ГПК, предвиден в чл. 50, ал. 1, т. 10  от ПАРОАВАС, както и на 

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

следните данни: вид и номер на делото, номер и дата на акта и диспозитив. 

Регистърът по чл. 235, ал.5 ГПК се води по години от съдебните деловодители. 

Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се отразяват ръчно в 

Книгата за открити съдебни заседания. 

Всички дела, образувани от 01.01.2008 г. са въведени във функциониращата 

„Съдебна административна система” (САС).  

Със Заповед № 94/23.05.2008г. е утвърдена Вътрешна наредба за 

документооборота по съдебните дела, актуализирана със Заповед № 145/31.08.2009 г. 

на Председателя на съда. Наредбата определя реда за движението на всички съдебни 

книжа по граждански, наказателни и изпълнителни дела и други книжа в РС - Елена, 

както и структурата на съдебната администрация, организацията на работа в 

съответствие с типовите длъжностни характеристики и функциите на отделните 

служби в съда. 

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, на шест месеца от административния секретар, което не е удостоверено 

писмено. Номерирани, прошнуровани и подпечатани са 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, на места нечетливи; 

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

1том; за 2013г. - 1 том. Книгите в графа „решение” се попълва от деловодител. 

Номерирани, прошнуровани и подпечатани са с печата на съда и подпис на 

Председателя, на последните страници; 

-Книга за закрити заседания – води се по една книга за всяка година; попълва се 

в графа „резултат от заседанието” от съдебните секретари. Прошнуровани са, 

номерирани и подпечатани накрая; 

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

води в два тома- от 2008г. до 2012г. и от м.ноември 2012г. до настоящия момент. 

Води се четливо, номерирана, прошнурована и подпечатана е; 

Книга за призовки и съобщения (вътрешни призовки) – по един том всяка 

година. Водят се от съдебните служители, прошнуровани, номерирани и подпечатани 

са с печата на съда; 
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-Книга на заявленията за достъп до обществена информация. Книгата е 

номерирана, съдържа 3 бр. заявления; 

-Изходящ дневник 2011г.,  2012г. и 2013г. - по едиа книга; Книгата за 211г. не е 

номерирана, прошнурована, подпечатана и подписана от Председателя на съда. 

Останалите 2 книги са прошнуровани, подпечатани и подписани от Председателя; 

-Входящ дневник 2011г.- 3 тома, 2012 г. – 3 тома; за 2013г. - 2 тома. 

Номерирани, прошнуровани и подпечатани са, с подпис на Председателя; 

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

всяка година по едина папка- регистър. Не се подпечатва, прошнурова и подписва от 

Председателя на съда; 

- Регистър за предоставени данни от НБД „ Население” – за 2013г. – една 

тетрадка, без подпис и печат на съда;  

- Регистър по ЗЗДН – 1 том – не е номерирана, прошнурована, без печат на съда 

и подпис на Председателя; 

Със Заповед № 98/27.07.2011 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 № 418/2012г., решение по гр. дело № 261/2011г., 

решение по гр. дело № 53/2013г., решение по гр. дело № 55/2013г., решение по гр. 

дело № 218/2012г., решение по гр. дело № 211/2011г. - датата на решението е 

14.09.2011г., съдебният акт е обявен на 16.09.2011г., когато делото е върнато в 

канцеларията на съда. В регистърът също е посочена дата на акта - 14.09.2011г., 

обявен на 16.09.2011г. Същото разминаване в датите на постановяване и обявяване 

на съдебните решения бе установено в Регистъра по чл. 235, ал.5 ГПК и за други 

дела. 

 Проверката установи, че в повечето случаи е налице съответствия между датата 

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

І инстанция гр.дела и датата на акта в Регистъра на съдебните решения, но има е 

изключения, установени в хода на проверката и описани по-горе.  

Препоръчително е да се извършват периодични проверки от административния 

секретар, които да се удостоверяват с подпис и дата, а допуснатите пропуски да се 

отстранят, в това число при разминаване в датите на съдебните актове. Книгите да се 

водят по-четливо и прецизно.  
 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
      ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
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В Районен съд - Елена гражданските дела се образуват в деня след постъпване 

на книжата в съда от съдебния деловодител. Разпределението на делата на принципа 

на случайния избор, съгласно чл. 9 от ЗСВ, се извършва от месец януари 2006 г. и 

към настоящия момент се осъществява чрез програмния продукт за случайно 

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

Председателят на съда е утвърдил (със Заповед № 210/25.11.2009 г., 

актуализирани със Заповед № 6/07.01.2011 г. и Заповед № 137/10.09.2012 г.) 

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд – Елена. 

Разпределението се извършва от Искра Вараджакова – Административен 

ръководител на РС - Елена и се отразява в протокол, подписан от същата, който се 

съхранява в делото. Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави 

– по 100 % на двата съдебни състави, за всички видове дела. 

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за всички 

видове дела, а „по дежурство” се разпределят: ЧГД – допускане на обезпечение на 

бъдещ иск, съгласно чл. 390 ГПК. Когато единият съдия е в редовен годишен отпуск 

или отпуск по болест, за да бъдат спазени процесуалните срокове при разглеждане на 

постъпилите дела, дежурният съдия разпределя на свой доклад следните видове: гр.д. 

– бързи производства по чл. 310 от ГПК /издръжки и искове по КТ – трудови 

спорове/; гр.д., по които се иска обезпечение на бъдещ иск; гр.д. по Закона за закрила 

на детето и по Закона за защита от домашно насилие; ЧГД – заповедни производства; 

съдебни поръчки – граждански и наказателни; ЧГД – образувани на основание чл. 

130, ал.3 от СК, ЧГД – отказ от наследство – чл. 52 от ЗН. 

 Достъп до програмата за случайно разпределение на делата има Председателят. 

В негово отсъствие е регламентирано съдия Пейо Приходков да извършва 

разпределението на делата, съгласно Вътрешните правила и Заповеди № 

78/03.05.2010 г. и № 11/27.01.2011 г. На проверяващите бяха предоставени правилата 

за разпределение на делата и цитираните заповеди. 

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:  

Входящата кореспонденция се води от административния секретар. След 

постъпване на книжата в съда, същите се входират веднага и в рамките на деня се 

докладват на Председателя за разпределение. Най-късно на следващия работен ден 

делата се предават в деловодството за образуване. В служба “Деловодство” 

новообразуваните дела се вписват в съответната описна книга и се поставят в папки. 

В деня на вписването делото се докладва на определения съдия-докладчик. Когато 

докладчикът е в редовен годишен отпуск или отпуск по болест, съдебните 

деловодители и секретари докладват на дежурния съдия всички получени съдебни 

книжа и материали по делата на отсъстващия магистрат.  

 Съгласно Заповед № 11/27.01.2011 г., считано от 01.02.2011 г. е въведена 

организация на провеждане на съдебните заседания и дежурства през работните дни. 
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Ежемесечно със заповед се утвърждава график за дежурствата на съдиите, които да 

дежурят през почивните и празнични дни. 

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

периода на съответното дежурство искания, както следва:  

Наказателни дела: НОХД  - незабавно производство – чл. 362 и сл. от НПК; 

ЧНД – вземане на мярка за неотклонение и други мерки за процесуална принуда; 

ЧНД – разпити пред съдия на обвиняеми лица и на свидетели - чл. 222 и чл. 223 от 

НПК; ЧНД – претърсвания и изземвания – чл. 159 и сл. от НПК, обиск – чл. 164 от 

НПК, освидетелстване – чл. 158 от НПК, задържане и изземване на кореспонденция – 

чл. 164 НПК. 

Граждански дела: Когато единият съдия е в редовен годишен отпуск или 

отпуск по болест, за да бъдат спазени процесуалните срокове при разглеждане на 

постъпилите дела, дежурният съдия разпределя на свой доклад следните видове: 

НОХД, внесени от РП - Елена със споразумение; ЧНД по Закона за здравето; ЧНД - 

кумулации и реабилитации; ЧНД по чл. 243 от НПК – прекратяване на наказателното 

производство и чл. 244 от НПК – спиране на наказателното производство; НАХД по 

Указа за борба с дребното хулиганство; Гр. дела – бързи производства по чл. 310 от 

ГПК /издръжки и искове по КТ – трудови спорове/; Гр. дела, по които се иска 

обезпечение на бъдещ иск; Гр. дела по Закона за закрила на детето и по Закона за 

защита от домашно насилие; ЧГД - заповедни производства; Съдебни поръчки – 

граждански и наказателни; ЧГД – образувани на основание  чл. 130, ал. 3 от СК; ЧГД  

– отказ от наследство – чл. 52 от ЗН. 

Председателят на съда със Заповед № 35/02.03.2010 г. е оправомощил Йорданка 

Карачорова – административен секретар в РС - Елена да разполага с електронен 

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

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

данни „Население”, да извършва справките, за което има предоставен достъп. 
 
2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

Общи данни за Районен съд гр. Елена за периода 01.01.2011г.-01.10.2013 г. 

 

През 2011г. в РС – Елена са постъпили общо 581  бр. дела (в това число 161 бр. 

гр. дела по общия исков ред и 420 бр. частни гр.дела), останали несвършени от 

минали години – 67 бр. дела или общо за разглеждане – 648 бр.  дела (в това число 

226 бр. гр.дела по общия исков ред и 422 бр. ч.гр.дела). От тях  свършени през 2011г. 

са  573 бр. дела или 152 бр. гр. дела и 421 бр. частни гр.дела.  

 

През 2012 г. в РС – Елена са постъпили общо 458  бр. дела (в това число 129 бр. 

гр. дела по общия исков ред и 329 бр. частни гр.дела), останали несвършени от 

минали години – 75 бр. дела или общо за разглеждане – 533 бр.  дела (в това число 
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203 бр. гр.дела по общия исков ред и 330 бр. ч.гр.дела). От тях  свършени през 2011г. 

са 490 бр. дела или 162 бр. гр. дела и 328 бр. частни гр.дела.  

 

През периода 01.01.2013г.-1.10.2013г. са постъпили общо 251 бр. дела, (в това 

число 110 бр. гр. дела по общия исков ред  и 141 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 43 бр. дела или общо за разглеждане – 294 бр.  дела 

(в това число 151бр. гр.дела по общия исков ред и 143 бр. ч.гр.дела). От тях  

свършени са 246 бр. дела (в това число 107 бр. гр. дела и 139 бр. частни гр.дела) . 

 

Като  материя  от гражданските дела по общия исков ред преобладават делата 

по следните закони: Закона за задълженията и договорите, Закона за собствеността, 

Семейния кодекс, Кодекса на труда, а по частните гр. дела  -  Заповедни 

производства по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК. 

                                     

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПО ОБЩИЯ ИСКОВ РЕД 
 за 2011г. 

Съдия 

докладчик 

Висящи към 

01.01.2011 г. 

Постъпили през 

2011 г. 

Бр. дела за 

разглеждане 

Бр. свършени дела 

Искра 

Вараджакова 

38 83 121 81 

Пейо 

Приходков 

27 78 105 71 

Общо: 65 161 226 152 

 

 за 2012 г. 

Съдия 

докладчик 

Висящи към 

01.01.2012 г. 

Постъпили през 

2012 г. 

Бр. дела за 

разглеждане 

Бр. свършени дела 

Искра 

Вараджакова 

40 62 102 75 

Пейо 

Приходков 

34 67 101 87 

Общо: 74 129 203 162 

 

 за периода 01.01.2013 г. – 01.10.2013  г. 

Съдия 

докладчик 

Висящи към 

01.01.2013 г. 

Постъпили през 

2013 г. 

Бр. дела за 

разглеждане 

Бр. свършени дела 

Искра 

Вараджакова 

27 54 81 57 

Пейо 

Приходков 

14 56 70 50 

Общо: 41 110 151 107 

 

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 за 2011г. 

Съдия 

докладчик 

Висящи към 

01.01.2011 г. 

Постъпили през 

2011 г. 

Бр. дела за 

разглеждане 

Бр. свършени дела 

Искра 

Вараджакова 

1 208 209 209 

Пейо 

Приходков 

1 212 213 212 

Общо: 2 420 422 421 
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 за 2012 г. 

Съдия 

докладчик 

Висящи към 

01.01.2012 г. 

Постъпили през 

2012 г. 

Бр. дела за 

разглеждане 

Бр. свършени дела 

Искра 

Вараджакова 

0 162 162 160 

Пейо 

Приходков 

1 167 168 168 

Общо: 1 329 330 328 

 

 

 за периода 01.01.2013 г. – 01.10.2013  г. 

Съдия 

докладчик 

Висящи към 

01.01.2013 г. 

Постъпили през 

2013 г. 

Бр. дела за 

разглеждане 

Бр. свършени дела 

Искра 

Вараджакова 

2 74 76 74 

Пейо 

Приходков 

0 67 67 65 

Общо: 2 141 143 139 

 

 

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

 за 2011г. 

Съдия 

докладчик 

Висящи към 

01.01.2011 г. 

Постъпили през 

2011 г. 

Бр. дела за 

разглеждане 

Бр. свършени дела 

Искра 

Вараджакова 

39 291 330 290 

Пейо 

Приходков 

28 290 318 283 

Общо: 67 581 648 573 

 

 за 2012 г. 

Съдия 

докладчик 

Висящи към 

01.01.2012 г. 

Постъпили през 

2012 г. 

Бр. дела за 

разглеждане 

Бр. свършени дела 

Искра 

Вараджакова 

40 224 264 235 

Пейо 

Приходков 

35 234 269 255 

Общо: 75 458 533 490 

 

 за периода 01.01.2013 г. – 01.10.2013  г. 

Съдия 

докладчик 

Висящи към 

01.01.2013 г. 

Постъпили през 

2013 г. 

Бр. дела за 

разглеждане 

Бр. свършени дела 

Искра 

Вараджакова 

29 128 157 131 

Пейо 

Приходков 

14 123 137 115 

Общо: 43 251 294 246 

                              
           НАТОВАРЕНОСТ: 

 

Общата натовареност по щат и действителна натовареност (граждански и 

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

 за 2011г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 44,83; 
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        Натовареност по щат към свършени дела – 40,88; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 44,83.; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 40,88. 

 за 2012г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 43,67; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 40,75; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 45,57; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 42,52 

 за първото полугодие на 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 43,50; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 37,33; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 43,50; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 37,33 
 

Двамата съдии са на 100 % натовареност при разпределение на гражданските 

дела.Като  материя  от гражданските дела по общия исков ред преобладават делата 

по следните закони: Закона за задълженията и договорите, Закона за собствеността, 

Семейния кодекс, Кодекса на труда, а по частните гр. дела  -  заповедни производства 

по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК. 

                                     

НАСРОЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 

 

  Видно от изготвената справка, за м. октомври на доклад на съдия Искра 

Вараджакова са насрочени 12 бр. граждански дела, а на съдия Пейо Приходков – 4 

бр. граждански дела. За м. ноември са насрочени общо 8 бр. граждански дела, от 

които на доклад на съдия Вараджакова – 5 бр. дела и на съдия Приходков – 3 дела.  

   

 От тях бяха проверени:  

 На доклад на съдия Искра Вараджакова -  за 17.10.2013г. 

Гр. дело № 246/2013г. е образувано на 23.09.2013г. (видно от отбелязване само 

на корицата на делото – няма печат или разпореждане за  образуване, т.е. липсва акт 

на съдията да се образува производство), по постъпила в същия ден молба от Д.Г.М 

против брат й Б.Г.М., за прилагане на мерки за защита от домашно насилие, 

придружена от декларация по чл. 9, ал. 3 ЗЗДН. Видно от протокол от същата дата, 

делото е на доклад на съдия Вараджакова, извършила и разпределението – по 

дежурство. С разпореждане също от 23.09.2013г., делото е насрочено в о.з. за 

17.10.2013г., като е наредено да се изиска от РС-Елена бюро „Съдимост” справка за 

съдимост на извършителя по смисъла на чл. 2 ЗЗДН, както и такава, от която да е 

видно има ли образувани срещу него други дела по този закон, дадени са и указания 

към молителката, а препис от молбата е указано да се връчи на ответника с право да 

сочи доказателства. Призовките за заседанието са връчени лично на страните на 
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01.10.2013г. В деня на постановяване на разпореждането са изготвени и писмата за 

изискваните справките, едната от които е представена на 25.09.2013г.; 

Гр. дело № 84/2013г. е образувано на 25.03.2013г. (видно от отбелязване само 

на корицата на делото), след определение № 136/12.03.2013г. на съдия от ОС-

В.Търново, с което е прекратено гр.дело № 356/2013 г. по описа на ВТОС и същото е 

изпратено по подсъдност на РС-Елена, на основание чл. 118, вр. чл. 104, т. 4 ГПК. 

Съгласно протокол за случаен избор от  25.03.2013г., делото е с докладчик съдия 

Вараджакова. С разпореждане от 09.04.2013г. исковата молба, с правно основание чл. 

373, ал. 1 ТЗ, вр. чл. 17 и чл. 37 от Конвенцията за договора за международен 

автомобилен превоз на стоки, е оставена без движение, с указания за отстраняване на 

нередовности. Съобщението до ищеца е получено на 17.04.2013г. от пълномощника 

му, депозирал уточнителна молба с доказателства на следващия ден.  С определение 

№ 91/19.04.2013г. е допуснато обезпечение на предявения иск, а разпореждането по 

чл. 131 ГПК е от 22.04.2013г., връчено на 29.04.2013г. На 27.05.2013г. по делото е 

постъпил отговор от ответника. С разпореждане от 01.07.2013г. съдът е оставил „без 

движение отговора по исковата молба”, с указания да се изпратят по делото 2 бр. 

преписи от него за връчване на лицата, за които е поискано привличането като трети 

лица-помагачи по делото. С определение от 19.07.2013г.  делото е насрочено в о.с.з. 

за 17.09.2013г., конституирани са страните, допуснати са доказателствата, вкл. и 

разпит на свидетел, дадени са указания по доказателствата. В това заседание ход на 

делото не е даден, поради уважена молба на процесуалния представител на ответника 

за отлагане поради продължителен отпуск по болест, а представлявания от него ЕТ 

не е бил призоваван за заседанието и няма данни дали е бил уведомен от 

пълномощника си. Открито съдебно заседание е насрочено за 17.10.2013 г. 

 

 На доклад на съдия Приходков -  за 23.10.2013г. 

 Гр. дело № 178/2012г. е образувано на 22.05.2012г. (видно от отбелязване само 

на корицата на делото), по постъпила в същия ден искова молба по чл. 341-355 ГПК, 

във вр. с чл. 34, ал. 1 ЗС, за делба на наследствени поземлени имоти. С протокол за 

случаен избор между двамата съдии от същата дата, то е докладчик съдия 

Приходков. С разпореждане от 23.05.2013г. исковата молба е оставена без движение, 

с указания за отстраняване на нередовности, срокът за изпълнението на които е 

удължен след подадена молба с един месец, считано от 06.06.2012г. Разпореждането 

по чл. 131 ГПК е от 10.08.2013г. С друго разпореждане – от 09.10.2012г. е 

констатирано невръчване на съобщението с преписа на исковата молба, с оглед което 

съдията е наредил да се извърши справка от НБД за постоянен и настоящ адрес на 

ответницата по реда на Наредба № 14/2009г., разпоредено е и уведомяване на същата 

по реда на чл. 47, ал. 1 и 2 ГПК. На 21.11.2012г. от ответната страна е депозиран 

отговор на исковата молба. С определение от 27.11.2012г., съдът е изготвил подробен 

доклад по делото, о.с.з. е насрочено за 14.01.2013г., допуснати са доказателствата, а 

доказателствени искания на ответницата са отклонени. Със същия акт е оставено без 

разглеждане направено в отговора искане по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ и производството в 
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тази част е било прекратено. (Въззивният съд е оставил без разглеждане частната 

жалба против определението в тази му част, а ВКС е оставил в сила определение № 

115/01.03.2013г. на ВТОС.) Съдебното заседание от 14.01.2013г. е било отложено по 

молба на ищцовата страна, без да се даде ход, такъв не е даден и в с.з. от 11.02.2013г., 

с оглед обжалваното определение и липсата на произнасяне към момента. С 

определение от 10.07.2013г., с констатацията, че пречките за движението на делото 

са отстранени, съдът е насрочил о.с.з. за 04.09.2013г. На тази дата е входирана молба 

от пълномощника на ответницата, с която е направил искане да не се дава ход на 

делото, а същото да се спре, тъй като в РС-Елена е на производство е гр.д. № 

221/2013г. между същите страни – спор за материално право по отношение на 

имотите, чиято делба е предмет на делото. С протоколното си определение съдът не е 

дал ход на делото, отложил е заседанието за 23.10.2013г., без да се произнася по 

искането за спиране, тъй като исковата молба по преюдициалното дело е била 

оставена без движение за отстраняване на нередовности;  

Гр. дело № 104/2013г. е образувано на 10.04.2013г. (видно от отбелязване само 

на корицата на делото), по постъпила в същия ден молба по чл. 34, ал. 1 ЗС, за делба 

на недвижими имоти. С протокол за случаен избор между двамата съдии от същата 

дата, то е на доклад на съдия Приходков.  С разпореждане от 12.04.2013г. исковата 

молба е оставена без движение, с указания към ищцата за конкретизация по иска и 

представяне на доказателства досежно твърдения в него, изпълнени с молба на 

процесуалния представител от 17.04.2013г. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 

24.04.2013 г. е наредено изпращането на копие от исковата молба с приложенията на 

ответника, като са разяснени правото му на отговор и последиците от неподаване на 

такъв. След като в срока отговор не е постъпил, с определение от 11.06.2013г., съдът 

е насрочил в о.с.з. за 08.07.2013г., с допускане на придружаващите исковата молба 

доказателства, като са изискани и други такива, направени са и редица разяснения на 

ищцовата страна по възможностите за движение на делото. В с.з. на посочената дата 

ответникът се е явил, признал е иска, съдът е изготвил подробен доклад по делото, 

приел е доказателствата и със съгласието на страните е обявил съдебното дирене за 

приключено.  Делбата е допусната с решение № 63/12.08.2013г., необжалвано и 

влязло в сила, с оглед което, с определение от 29.08.2013г. е допуснато изслушване 

на съдебно-техническа експертиза, назначено е вещо лице, определен е размер на  

депозит съразмерно и страните са предупредени, че при неизпълнение делото ще 

бъде внесено в архив, а о.с.з. е насрочено за 23.10.2013г. Съобщенията и до двете 

страни са връчени на 30.08.2013г. До момента данни за внесен депозит и съответно 

изготвена експертиза няма по делото. 

 

НЕНАСРОЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

В Районен съд - Елена към 01.10.2013 г. има общо 23 бр. ненасрочени дела, от 

които 11 бр. на съдия Искра Вараджакова и 12 бр. на съдия Пейо Приходков. 
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В посочения брой ненасрочени дела не са включени 2 бр. спрени производства и 

1 бр. делбено дело в архив. 

Съдия Искра Вараджакова:  

Проверени са ненасрочените граждански дела, на доклад на съдията.  През м. 

септември 2013 г. са образувани шест от делата:  

Гр.д. № 225/2013 г. е образувано на 04.09.2013 г., с разпореждане по чл. 131 

ГПК от 30.09.2013 г., след като на 24.09.2013 г. е депозирана молбата на ищеца за 

отстраняване на нередовностите по исковата молба, съгласно разпореждане за 

оставянето й без движение от 05.09.2013 г.; 

Гр.д. № 228/2013 г. е образувано на 05.09.2013 г., по постъпила на същата дата 

искова молба с предявени искове по чл. 128, т. 2 КТ, вр. чл. 242 КТ. Исковата молба е 

оставена без движение на два пъти – с разпореждане от 05.09.2013 г. и с 

разпореждане от 30.09.2013 г.; 

Гр.д. № 231/2013 г. е образувано на 12.09.2013 г. по предявен иск по чл. 19, ал. 3 

ЗЗД. С разпореждане от з.з. на 23.09.2013 г. съдът е оставил исковата молба без 

движение  и е дал задължителни указания за отстраняване на констатираните 

нередовности: да се опише процесния имот според актуалното му състояние и се 

представи скица,  да се посочи отчуждителят собственик ли е на имота и на какво 

основание, какво е семейното положение на ответника към момента на придобиване 

на процесния имот, има ли ответникът незаплатени публични държавни и общински 

задължения и върху имота има ли наложена обезпечителна мярка по ЗОПДИПП; 

 Гр.д. № 238/2013 г. е образувано на 16.09.2013 г. по вписана искова молба с 

предявен иск по чл. 34 ЗС. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 23.09.2013 г.; 

Гр.д. № 245/2013 г., образувано на 23.09.2013 г., по постъпила на същата дата 

вписана искова молба, с която е предявен  иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. С разпореждане от 

з.з. на 25.09.2013 г. исковата молба е оставена без движение като нередовна и на 

ищеца е указано да опише процесните имоти според актуалното им състояние, да 

представи скици и удостоверения за данъчни оценки, да представи доказателства за 

актуалното правно състояние на ответника, да уточни  отчуждителят собственик ли е 

на имота и на какво основание, има ли ответникът незаплатени публични държавни и 

общински задължения и върху имота има ли наложена обезпечителна мярка по 

ЗОПДИППД, както и да довнесе дължима д.т.; 

Гр.д. № 247/2013 г. е образувано на 24.09.2013 г. по предявен иск с 

пр.основание чл. 58 ЗК. С разпореждане от 30.09.2013 г. исковата молба е оставена 

без движение като нередовна и на ищеца е указано да довнесе дължима д.т. 

Три от ненасрочените дела са образувани през м. юли 2013 г.: 

Гр.д. № 187/2013 г. е образувано на 03.07.2013 г., по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. С резолюция от 

10.07.2013 г. съдията е наредил делото да се докладва след влизане в сила на 

определението от 28.06.2013 г. по ч.гр.д. № 125/2013 г. по описа на Еленския РС. 

Пояснено е, че с това определение е обезсилена заповедта за изпълнение. С 

разпореждане от 26.09.2013 г. съдът е оставил исковата молба без движение и е 
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указал на ищеца да посочи лицата които го представляват, да уточни петитума като 

поправи несъответствието между сумите в него и в обстоятелствената част на 

исковата молба, както и да се довнесе дължимата д.т.  Приложено е частното 

гражданско дело по заповедното производство. Причината делото, образувано през 

м. юли т.г. все още да не е насрочено, е необходимостта да се изчака влизане в сила 

на определението за обезсилване на издадена заповед за изпълнение, след 

възражение срещу която, е предявен установителния иск по делото. 

Гр.д. № 194/2013 г.е образувано на 12.07.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. На 22.07.2013 г. 

исковата молба е оставена без движение и на ищеца е указано да се посочат 

представляващите банката лица, както и да се довнесе дължимата д.т. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 09.08.2013 г., след като с молба от същата дата 

указанията са били изпълнени. Съобщението до един от ответниците е връчено на 

13.08.2013 г. П отношение на втория ответник е извършена справка по реда на 

Наредба № 14/18.11.2009 г. за адресната му регистрация и повторно е изпратено 

съобщение по чл. 131 ГПК. На 28.08.2013 г.  е постъпило възражение от името на 

двамата ответници, без посочен адрес. На 03.09.2013г. съдията е разпоредил 

връчване на книжата на втория ответник съгласно разпоредбата на чл. 47 ГПК и след 

изпълнение на процедурата, книжата са получени лично в деловодството на ВТОС - 

на 18.09.2013 г. и на 27.09.2013 г. Приложено е частното гражданско дело по 

заповедното производство; 

Гр.д. № 208/2013 г., образувано на 31.07.2013 г. по постъпила на същата дата 

вписана искова молба с предявен установителен иск за собственост по чл. 124 ГПК 

срещу община Елена. С разпореждане от з.з. на 02.08.2013 г. исковата молба е 

оставена без движение. След като с молбата от 12.08.2013 г. констатираните 

нередовности не са били отстранени коректно и според указанията, съдът отново  е 

оставил исковата молба без движение с разпореждане от 03.09.2013г. Указанията са 

изцяло изпълнени на 16.09.2013 г. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 30.09.2013 г. 

Съобщението е връчено на ответника на 04.10.2013 г. и върху делото е поставена 

бележка за докладването му на 04.11.2013 г., след изтичане на едномесечния срок по 

чл. 131, ал. 1 ГПК. 

Гр.д. № 92/2013 г. е образувано на 01.04.2013 г., по постъпила в съда на същата 

дата искова молба за делба от двама ищци срещу десет ответници – съделители. 

Съдът е оставил исковата молба без движение на 12.04.2013 г. С разпореждане от 

30.04.2013 г.  е продължен срока за изправяне на нередовностите с още десет дни, 

считано от 07.05.2013 г. за втори път срокът е продължен с един месец, считано от 

17.05.2013 г., с разпореждане на съдията от 18.05.2013 г. След напомняне за вписване 

на исковата молба в срока до 17.06.2013 г. и изпълнение на указанията, съдът е 

постановил разпореждането си по чл. 131 ГПК на 27.06.2013 г. Съобщенията са 

връчени на голяма част от съделителите-ответници. По отношение на двама са 

извършени справки в НБД”Население”, като тече процедурата по връчване на 

съобщенията по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК за един от ответниците с адрес – гр. София. 
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Съдия Пейо Приходков: 

Ненасрочени, образувани през м. септември граждански дела: 

Гр.д. № 242/2013 г. е образувано и разпределено на 19.09.2013 г. по постъпила 

на същата дата искова молба с предявен положителен установителен иск за 

собственост, чл. 124 ГПК. Няма произнасяне; 

Гр.д. № 251/2013 г. е образувано и разпределено на 30.09.2013 г. по постъпила 

на същата дата молба. С разпореждане от з.з. на 30.09.2013 г. съдията-докладчик е 

приел, че молбата, имаща характер на такава по ЗЗДН, не отговаря на изискванията 

на чл. 9 от закона и я е оставил без движение с конкретни указания до молителката за 

отстраняване на нередовностите. Съобщението с препис от разпореждането са 

връчени на 02.10.2013г. Молбата в изпълнение на указанията е постъпила на 

03.10.2013 г. 

Ненасрочени, образувани през м. август граждански дела: 

Гр.д. № 221/2013 г. е образувано и разпределено на 30.08.2013 г. по постъпила 

на същата дата искова молба с предявен иск по чл. 124 ГПК, вр. чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. 

С разпореждане от з.з. на 02.09.2013 г. съдията е оставил исковата молба без 

движение, като подробно, ясно и конкретно е дал указания за отстраняване на 

нередовностите. Съобщението до ищцата, с адрес в гр. София, не е върнато. 

Гр.д. № 220/2013 г. е образувано на 20.08.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен иск по чл. 144 СК. С разпореждане от 20.08.2013 г. съдията 

е наредил да се изпратят преписи на ответника за  отговор по реда на чл. 131 ГПК. 

Съобщението е редовно връчено на 10.09.2013 г., отговорът е постъпил на 08.10.2013 

г., а срокът по чл. 131, ал. 1 ГПК изтича на 10.10.2011 г. 

Ненасрочени, образувани през м. юли 2013 г. граждански дела: 

Гр.д. № 183/2013 г. е образувано и разпределено  на 01.07.2013 г. по постъпила 

на същата дата искова молба с предявен иск по чл. 127, ал. 2 СК. С разпореждане от 

04.07.2013 г. исковата молба е оставена без движение, като с разпореждане от 

05.08.2013 г. срокът за отстраняване на нередовностите е продължен  с една седмица, 

считано от 18.07.2013 г. Указанията са изпълнени на 12.08.2013 г. и разпореждането 

по чл. 131 ГПК е от 13.08.2013 г. Съобщението е връчено редовно на ответника на 

20.08.2013 г.,  писменият отговор е постъпил на 17.09.2013 г., а срокът по чл. 131, ал. 

1 ГПК е изтекъл на 20.09.2013 г. 

Гр.д. №186/2013 г. е образувано и разпределено на 03.07.2013 г. по постъпила на 

същата дата искова молба с предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. На 

08.08.2013 г. съдията е оставил исковата молба без движение. Нередовностите са 

отстранени на 02.09.2013 г. и разпореждането по чл. 131 ГПК е от 12.09.2013 г. 

Съобщенията са връчени лично на ответниците на 17.09.2013 г. и на 27.09.2013 г. 

Частното гражданско дело по заповедното производство се намира  по делото. 

Гр.д. № 190/2013 г. е образувано и разпределено на 08.07.2013 г. по жалба от 

същата дата срещу Общинска служба по земеделие – гр. Елена с искане, решението 

на Поземлена комисия – гр. Елена от 1992 година, да бъде обявено за нищожно и 
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преписката да се върне с указания за ново произнасяне. С разпореждане от з.з. на 

08.08.2013 г. съдията е оставил без движение жалбата с указания до 

жалбоподателите, като е задължил Общинска служба по земеделие – гр. Елена, на 

основание чл. 152, ал. 2 и ал. 3 АПК, да представи заверено копие на цялата преписка 

по издаване на решението. Копия от преписката са постъпили с писмото на 

Общинска служба по земеделие – гр. Елена от 29.08.2013 г. Съобщението до 

жалбоподателите е върнато в съда, връчено на 09.09.2013 г., а молбата им в 

изпълнение на указанията е постъпила на 16.09.2013 г. 

Гр.д. № 193/2013 г. е образувано и разпределено на 09.07.2013 г. по постъпила 

на същата дата искова молба с предявен иск по чл. 127, ал. 2 СК. Делото е било на 

доклад на съдия Вараджакова, която се е отвела от разглеждането му на 02.09.2013 г. 

С разпореждане от з.з. на 10.07.2013 г. исковата молба е оставена без движение. След 

изпълнение на указанията в срок - на 18.07.2013 г., на 19.07.2013 г. съдът е 

постановил разпореждането си по чл. 131 ГПК. С разпореждане от з.з. на същата 

дата, съдът е оставил без движение молбата  за определяне на привременни мерки. 

Върху молбата от 09.08.2013 г. за поправяне на нередовностите в изпълнение на 

дадените указания, на същата дата е разпоредено на основание чл.127, ал. 3 СК да се 

изиска социален доклад от ДСП гр. Елена. Отговорът на исковата молба е постъпил в 

срока по чл. 131, ал. 1 ГПК, на 21.08.2013 г., а социалният доклад е постъпил на 

10.09.2013 г. На 11.09.2013 г., в з.з., съдията е постановил определение  в 

производството по чл. 127, ал. 3 СК, като е отхвърлил искането на ищеца за 

постановяване на привременни мерки. С разпореждане от з.з. от 12.09.2013 г. 

отговорът на исковата молба е оставен без движение, като в същност без движение е 

оставено направеното в отговора искане по чл. 127, ал. 2 СК, вместо по правилата на 

чл. 211 ГПК – чрез насрещен иск. Съобщението до ответника е връчено на 

01.10.2013г. 

Гр.д. № 145/2013 г. е образувано и разпределено на 17.05.2013 г. С 

разпореждане от 18.05.2013 г. съдът е оставил исковата молба без движение. 

Изпратените до процесуалния представител на ищеца съобщения са върнати в цялост 

с отбелязвания, че няма такива лица на адреса. На 27.06.2013 г. съдията е задължил 

длъжностното лице при СРС, връчващо призовки да изпълни процедурата по чл. 47, 

ал. 1 и ал. 2 ГПК. Съобщението е връчено на адвокат Кънчовски на 14.08.2013 г. и с 

молба,  получена по пощата на 23.08.2013 г., указанията са изпълнени. С определение 

№ 176 от з.з. на 29.08.2013 г. съдът е оставил без разглеждане искането за допускане 

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

собственост на ответника, като недопустимо. Констатирано е, че обезпечението вече 

е допуснато по ч.гр.д. № 43/2013 г. по описа на ЕРС, по реда на чл. 390 ГПК.  С 

разпореждане от същата дата съдът е наредил връчване на преписи от редовната 

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

Съобщението е връчено на 10.09.2013 г. 

Гр.д. № 246/2012 г. е образувано на 01.08.2012 г. и разпределено на същата дата 

по постъпила искова молба, с предявени искове по чл. 79 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД и чл. 86 
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ЗЗД, между две търговски дружества. Съдията е оставил исковата молба без 

движение на два пъти - с разпореждания от 10.09.2012 г. и от 24.10.2013 г. На 

12.11.2012 г. от ищеца е постъпила молба за спиране движението на делото, поради 

открито производство по несъстоятелност срещу ответника. С определение № 

352/28.11.2012 г. съдът, на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК, вр. чл. 637, ал. 1 ТЗ, е 

спрял производството по делото. Въпреки, че съгласно разпоредбата на чл. 230 ГПК, 

в този случай съдът не е длъжен служебно да следи движението на т.н. 

преюдициално дело, в края на м. март 2013 г. е направена справка по движението на 

т.д. № 195/2012 г. /несъстоятелност/ по описа на ВТОС и според отговора 

производството по делото не е приключило. На 20.06.2013 г. в ЕРС е постъпила 

молба от ищеца, в която уведомява, че с определение по чл. 692 ТЗ приетите 

вземания срещу ответното дружество в несъстоятелност са били частично одобрени. 

Приложени са копия от влезли в сила определения по търговското дело. С 

определение № 148 от з.з. на 02.07.2013 г. съдия Приходков е възобновил 

производството по делото. С разпореждане от з.з. на 28.08.2013 г. съдът е оставил 

исковата молба отново без движение. Съобщението до ищеца е връчено на 

09.09.2013 г. и молбата му, изпратена по пощата, е постъпила в съда на 17.09.2013 г. 

Гр.д. № 335/2012 г. е образувано и разпределено на 10.09.2012 г. по постъпила 

на същата дата искова молба, с предявен иск по чл. 108 ЗС. С разпореждане от 

20.09.2012 г. съдът е оставил исковата молба без движение. Изпратените до тримата 

ищци съобщения са връчени съответно на 02.10.2012 г. и на 04.10.2012 г. На 

10.10.2012 г. от тях е постъпило заявление за поправяне на констатираните 

нередовности и са приложени доказателства. С разпореждане от 12.10.2012 г. 

съдията е допуснал издаване на исканите съдебни удостоверения. С определение № 

338/08.11.2012 г., на основание чл. 129, ал. 3 ГПК,  съдът е върнал исковата молба и е 

прекратил производството по делото, като е приел, че указанията  в разпореждането 

от 20.09.2012 г. не са били изпълнени нито в срока до 12.10.2012 г., нито към 

момента на постановяване на определението, но не е посочил кои от указанията не са 

изпълнени.  С определение от 22.02.2013г. са конституирани правоприемниците на 

починалата ищца. Определението за връщане на исковата молба и прекратяване на 

производството е отменено с определение № 188 от 03.04.2013 г. по в.ч.гр.д. № 

445/2013 г. по описа на ВТОС. Според въззивният съд, по-правилно би било след 

като от ищците е подадена молба за отстраняване на недостатъците, съдът да ги 

насочи какво точно не са изпълнили от указанията и как да го изпълнят, като остави 

исковата молба отново без движение, вместо да я връща. В Еленския районен съд 

делото е върнато на 09.04.2013 г. и в изпълнение на въззивното определение,  с 

разпореждания от 07.05.2013 г. и от 12.08.2013 г. исковата молба отново е оставена 

без движение. Указанията са изпълнени в пълнота и  точно, с молба от 28.08.2013 г. 

С разпореждане от з.з. на 13.09.2013 г. е наредено изпращане на преписи от 

поправената искова молба на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. 

Съобщението е връчено на 29.09.2013 г. 
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ВИСЯЩИ, НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 01.10.2013г. производства, 

образувани преди 01.01.2012г.  
Гр. дело № 347/2006г. е делбено производство, с докладчик съдия Вараджикова, 

внесено в архив на 05.02.2008 г. 

Гр.д. № 360/2010 г. – с докладчик съдия Приходков - спряно и описано по-долу. 

 

СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
 

Към 01.10.2013 г. в Районен съд - Елена има 2 бр. спрени дела както следва: гр. 

д. № 360/2010 г. и гр. д. № 24/2013 г. Двата броя дела са на съдия П. Приходков. 

Към 10.10.2013 г. в РС –Елена има едно, образувано преди 01.01.2012 г. гражданско 

дело, което още не е приключено и по което производството е спряно: 

Гр.д. № 360/2010 г. е образувано и разпределено на 21.10.2010 г. по постъпила 

на същата дата искова молба с предявен иск за делба на наследствени недвижими 

имоти –земеделски земи и горски площи. С разпореждане от з.з. на 02.11.2010 г. 

съдията-докладчик Искра Вараджакова е оставила без движение исковата молба и е 

дала ясни и конкретни указания за отстраняване на констатираните нередовности. 

Съобщението до ищцата е връчено на 16.11.2010 г. и с молба от 23.11.2010г. 

указанията са изпълнени и е представена поправена искова молба, заедно с 

удостоверения и скици. С разпореждане от з.з. на 25.11.2010 г. съдът отново е 

оставил исковата молба без движение с указания да се отстрани нередовност, 

констатирана и указана с предходното разпореждане, неизпълнено от ищцата, 

относно удостоверение за идентичност на имена на наследодателката. Съобщението 

е връчено на 06.12.2010 г. и разпореждането е изпълнено с молба от 13.12.2010 г. С 

разпореждане от 30.12.2010 г. съдът е наредил изпращане на преписи от исковата 

молба до ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението е редовно 

връчено на ответника на 15.02.2011 г. и неговият отговор на исковата молба е 

постъпил в съда на 14.03.2011 г. с приложени доказателства. С определение от 

18.03.2011 г., на основание чл.140 ГПК, съдът е насрочил делото за разглеждане в 

първо о.с.з. на 28.04.2011 г., допуснал е представените писмени доказателства. От 

ищцата е постъпила нова искова молба с предявен инцидентен установителен иск, с 

който са оспорени представените от ответника нотариални констативни актове за 

собственост. Видно от протокола от о.с.з. на 28.04.2011 г., страните са взели 

отношение по направените искания и възражения, след което съдът не е приел за 

съвместно разглеждане в делбеното производство предявения инцидентен 

установителен иск  от ищцата срещу ответника, направил е подробен и обстоен 

доклад по делото с оглед разпоредбата на чл. 146 ГПК, оставил е без уважение 

искането на процесуалния представител на ответника за промяна на доклада в частта, 

в която е разпределена доказателствената тежест между страните, приел е и 

приложил писмените доказателства, изискал е доказателства от трето лице, назначил 
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е съдебно-графическа експертиза и е отложил делото за 31.05.2011 г. Искането в 

подадената на 03.05.2011 г. молба, за отмяна на определението, с което за съвместно 

разглеждане в делбеното производство не е бил приет предявения инцидентен 

установителен иск, съдът е оставил без уважение с определение от з.з. на 05.05.2011 

г. На 12.05.2011 г. в съда е постъпила изисканата от нотариуса преписка, а на 

16.05.2011 г. е постъпил и сравнителен материал за извършване на допуснатата 

експертиза, заключението по която е депозирано от вещото лице на 20.05.2011 г. В 

о.с.з. на 31.05.2011 г. ход на делото е даден, прието е заключението по експертизата, 

нотариалната преписка и други доказателства. Съдът се е произнесъл по направени 

от страните доказателствени искания и е  допуснал допълнителна съдебно-

графическа експертиза. В следващото с.з., на 14.07.2011 г., на вещото лице е дадена 

възможност да изпълнил допълнителната задача, като изрично е посочен 

сравнителния материал, който да ползва, а ответникът е задължен да внесе депозита 

за възнаграждението му. Допълнителното заключение е постъпило в съда на 

29.08.2011 г. В с.з. на 27.09.2011 г. съдът е дал ход на делото, докладвал е внесена от 

в.л. молба за отлагане, поради отсъствието му от страната, допуснал е за разглеждане 

направено от ищцата на основание чл. 343 ГПК искане за намаляване на завещателно 

разпореждане, направено от общия наследодател, не е допуснал до разпит сочен от 

ищцата свидетел и е отложил делото за 25.10.2011 г., когато е приел допълнителното 

заключение на в.л. и отново е отложил делото за доказателства за 22.11.2011 г. 

Тогава е допусната комплексна съдебно-техническа експертиза. Депозираните на 

05.01.2012 г. и на 06.01.2012 г. заключения по комплексната експертиза са приети в 

с.з. на 14.02.2012 г., когато е даден ход и по съществото на делото. Съдът е обявил, 

че ще се произнесе с решение на 14.03.2012 г. С решение № 17 от 30.03.2012 г. съдът 

е допуснал извършването на съдебна делба между страните и е отменил НА. 

Решението е изменено с решение № 262/13.07.2012 г. по в.гр.д. № 611/2012г. на 

ВТОС, потвърдено с решение № 65 от 21.03.2013 г. по гр.д. № 906/2012 г. по описа 

на ВКС, Второ гражданско отделение. С определение № 78 от з.з. на 04.04.2013 г. 

съдът е насрочил първото след допускане на делбата с.з. за 16.05.2013 г., което е 

отложено след уважаване на молбата от пълномощника на ищцата  и във връзка с 

молба от едно от в.л., неизготвило в срок заключението. В с.з. на 11.06.2013 г., в 

което страните не са се явили и не са представлявани, съдът е приел заключенията на 

в.л. по съдебно-техническата и съдебно-лесотехническата експертизи и е задължил 

страните да се явят лично в следващото с.з., с оглед даване на становище по 

вариантите за делба. В с.з. на 04.07.2013 г. съдия Вараджакова се е отвела от 

разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. С определение от з.з. на 

05.08.2013 г. съдия Пейо Приходков е насрочил делото за 11.09.2013 г., когато 

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

на страните. 
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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; 

за 2011 г. общо  6 бр. дела, от които 3 бр. на съдия Искра Вараджакова и 3 бр. на 

съдия Пейо Приходков; 

за 2012 г. общо  17 бр. дела, от които 7 бр. на съдия Искра Вараджакова и 10 бр. 

на съдия Пейо Приходков; 

за периода от 01.01.2013 г. до 01.10.2013 г.  общо  12 бр. дела, от които 4 бр. на 

съдия Искра Вараджакова и 8 бр. на съдия Пейо Приходков 

 

Б. по Закона за закрила на детето; 

за 2011 г. общо  14 бр. дела, от които 7 бр. на съдия Искра Вараджакова и 7 бр. 

на съдия Пейо Приходков; 

за 2012 г. общо  12 бр. дела, от които 6 бр. на съдия Искра Вараджакова и 6 бр. 

на съдия Пейо Приходков; 

за периода от 01.01.2013 г. до 01.10.2013 г.  общо  25 бр. дела, от които 12 бр. на 

съдия Искра Вараджакова и 13 бр. на съдия Пейо Приходков. 

 

В. по Закона за защита срещу домашното насилие. 

за 2011 г. общо  8 бр. дела, от които 5 бр. на съдия Искра Вараджакова и 3 бр. на 

съдия Пейо Приходков; 

за 2012  г. общо 5 бр. дела, от които 1 бр. на съдия Искра Вараджакова и 4 бр. на 

съдия Пейо Приходков; 

за периода от 01.01.2013 г. до 01.10.2013 г.  общо 6 бр. дела от които 3 бр. на 

съдия Искра Вараджакова и 3 бр. на съдия Пейо Приходков; 

 

 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  И. Вараджакова:  

Гр. дело № 261/2011г. е образувано и разпределено в деня на подаване на 

исковата молба в съда – на 08.07.2011г. Протокол за избор на докладчик е приложен 

по делото, подписан от разпределящия съдия, като в него е отбелязяно, че изборът е 

направен по дежурство. Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в същия ден. 

С друго разпореждане от 26.07.2011г. съдът е наредил да се извърши справка по реда 

на Наредба № 14/18.11.2009г. за адресната регистрация на ответницата. След 

прилагане на процудерата по чл. 47 ГПК, съдът с разпореждане от 15.09.2011г. е 

наредил да се уведоми АКВТ за определяне на адвокат, вписан в НРПП. С 

определение от 27.09.2011г. е назначен адвокат М.А. за особен представител на 

ответницата и е указана възможността за отговор, съобразно чл. 131 ГПК. Адвокатът 

е уведомен на 29.09.2011г. и с разпореждане от 04.11.2011г. съдът е насрочил делото 
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за 22.11.2011г., изготвил е писмен доклад, допуснал е представените с исковата 

молба документи и разпит на свидетели при режим на довеждане и е задължил 

Д”СП” – Елена да изготви социален доклад за семейното и материалното положение 

на страните. С писмо от 17.11.2011г. е представен социалния доклад. Спазени са 

сроковете по чл. 311, чл. 312 ГПК, както и чл. 15, ал.6 ЗЗДт. В първото открито 

съдебно заседание (22.11.2011г.) е приключило съдебно дирене и съдът е обявил, че 

ще се произнесе на 06.12.2011г. Решението е постановено ден по-рано, не е 

обжалвано и върху него са  положени печати за издаден изпълнителен лист. По 

молба на ищеца от 21.12.2011г., е постановено разпореждане от 29.12.2011г. за 

издаване на изпълнителен лист. Делото е отбелязано със жълт етикет, според чл. 92, 

ал.5 ПАРОАВАС; 

Гр. дело № 418/2012г. – С разпореждане по чл. 131 ГПК от 16.11.2012г., 

постановено (на следващия работен ден) след постъпване на исковата молба по чл. 

144 СК и образуване на делото, съдът е наредил да се изпрати препис на исковата 

молба с приложенията за отговор на ответника. По делото се съдържа протокол за 

избор на съдията-докладчик и подпис на разпределящия. По разпореждане от 

29.11.2012г. е извършена справка за адресната регистрация на ответницата, по реда 

на Наредба № 14/18.11.2009г. Уведомлението до лицето е залепено по реда на чл. 47 

ГПК, на 11.12.2012г. Отговор е депозиран по делото на 04.01.2013г. С разпореждане, 

на основание чл. 312,ал.1 и ал.2 ГПК, постановено на 11.01.2013г. (след изтичане на 

едномесечния срок), съдът е насрочил о.с.з. на 31.01.2013г., изготвил е подробен 

писмен доклад, задължил е Д”СП” – Елена да изготви социален доклад, допуснал е 

като доказателства представените с исковата молба документи. Спазен е 

триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Проведено е едно о.с.з. – на 31.01.2013г., 

когато съдът е приключил съдебното дирене, дал е ход на устните състезания и е 

обавил, че ще се произнесе с решение на 14.02.2013г. Решението е постановено ден 

по-рано, обжалвано и потвърдено от въззивната инстанция – ОС-Велико Търново и 

върху него са  положени печати за издаден изпълнителен лист. Делото е отбелязано 

със жълт етикет, според чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС; 

Гр. дело № 53/2013г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден след 

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

разпореждане от 12.03.2013г. е извършена справка за адресната регистрация на 

ответницата, по реда на Наредба № 14/18.11.2009г. Уведомлението до лицето е 

залепено по реда на чл. 47 ГПК, на 08.04.2013г. С разпореждане, на основание чл. 

312, ал.1 и ал.2 ГПК, постановено на 09.05.2013г. (след изитичане на едномесечния 

срок), съдът е насрочил о.с.з. на 30.05.2013г., изготвил е подробен писмен доклад, 

задължил е Д”СП” – Елена да изготви социален доклад, допуснал е като 

доказателства представените с исковата молба документи. Спазен е триседмичния 

срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. В първото насрочено о.с.з. не е даден ход, поради 

нередовна процедура по призоваване на ответника, делото е отложено и насрочено за 

11.07.2013г., когато съдът е приключил съдебното дирене, дал е ход на устните 

състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение на 25.07.2013г. С решението, 
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постановено ден по-рано, искът е отхвърлен. Решението не е връчено на страните, 

които не са намерени на посочените адреси. По данни на родственик на ответницата, 

същата живее и работи в Гърция. Съдът не е назначил особен представител по реда 

на чл. 47 ГПК. Делото е отбелязано със жълт етикет, според чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС; 

 

- на доклад на съдия П. Приходков:  

Гр. дело № 93/2011г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 07.06.2011г. е 

постановено в деня на подаване на исковата молба в съда, образуване и 

разпределение на делото. Изискването по чл. 311, ал 1 ГПК е спазено. Ответникът е 

уведомен на 08.06.2011г. и с разпореждане, на основание чл. 312,ал.1 и ал.2 ГПК, 

постановено на 11.07.2011г. (след изитичане на едномесечния срок), съдът е 

насрочил о.с.з. на 02.08.2011г., изготвил е подробен писмен доклад, задължил е 

Д”СП” – Елена да изготви социален доклад и е допуснал като доказателства 

представените с исковата молба документи. Спазен е триседмичния срок по чл. 312, 

ал.1,т.1 ГПК. Проведени са две о.с.з. – на 02.08.2011г. и на 14.09.2011г., когато съдът 

е приключил съдебното дирене, дал е ход на устните състезания и е обавил, че ще се 

произнесе с решение на 21.09.2011г. Решението е постановено в същия ден – 

14.09.2011г. и върху него са  положени печати за издаден изпълнителен лист. Делото 

е отбелязано със жълт етикет, според чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС; 

Гр. дело № 218/2012г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в деня 

на подаване на исковата молба, образуване и разпределение на делото (04.07.2012г.). 

Ответникът е уведомен на 06.07.2013г. С разпореждане от 07.08.2013г. е изготвен 

подробен писмен доклад по делото, допуснати са като доказателства представените с 

исковата молба документи, наредено е да се уведоми компетентната Д”СП”, като се 

изиска социален доклад за семейното и материално положение на страните и делото 

е насрочено за 23.08.2012г., съобразно изистването по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Социален 

доклад е постъпил по делото на 23.08.2012г. В първото о.с.з. съдът е обявил 

съдебното дирене за приключило, дал е ход на устните състезания и е посочил деня, 

в който ще обяви решението си – 05.09.2012г., от която дата тече срок за обжалване 

пред ВТОС. Решението е постановено ден по-рано и върху него са  положени печати 

за издаден изпълнителен лист, копие от който не се съдържа по делото, съобразно чл. 

49, ал.2 ПАРОАВАС (каквата практика бе установена примерно в РС-Горна 

Оряховица). Делото е отбелязано със жълт етикет, според чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС; 

Гр. дело № 55/2013г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 28.02.2013г. е 

постановено в деня на подаване на исковата молба в съда, образуване и 

разпределение на далото. Нормата на чл. 311, ал 1 ГПК е спазена. По разпореждане 

от 12.03.2013г. е извършена справка за адресната регистрация на ответницата, по 

реда на Наредба № 14/18.11.2009г. С разпореждане, на основание чл. 312,ал.1 и ал.2 

ГПК, постановено на 15.05.2013г., съдът е насрочил о.с.з. на 05.06.2013г., изготвил е 

подробен писмен доклад, задължил е Д”СП” – Елена да изготви социален доклад, 

допуснал е като доказателства представените с исковата молба документи. Спазен е 

триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Проведени са две о.с.з. – на 05.06.2013г. 
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и на 05.08.2013г., когато съдът е приключил съдебното дирене, дал е ход на устните 

състезания и е обавил, че ще се произнесе с решение на 15.08.2013г. Решението е 

постановено ден по-рано и до момента на проверката не е връчено на ответницата. 

Изпратените съобщения са връщани в цялост, с отбелязване, че лицето не живее на 

посочения адрес. Делото е отбелязано със жълт етикет, според чл. 92, ал.5 

ПАРОАВАС; 

 

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 се спазва. Съдът е извършвал своевременно проверка по делата в 

посочения ден. Разпорежданията на съдията-докладчик за изпращане на исковите 

молби до ответниците за отговор в едномесечен срок, на основание чл. 131 ГПК, са 

постановявани своевременно. 

Съдиите са се произнасяли с разпореждания 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 изготвяли 

подробен доклад на страните (а не проекто-доклад - по аналогия на чл. 140, ал.3 

ГПК). 

Еднаква практика бе установена по отношение на доказателствата, представени 

с исковата молба - съдиите „допускат” доказателствата с разпореждането за 

насрочване на делото (а не ги „приемат”, каквато практика проверяващите 

установиха напр. в РС-Павликени). 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, но 

посочената дата не е спазвана- решенията са постановявани по-рано. По повечето 

дела са издадени и изпълнителни листове, за което е направено отбелязване върху 

постановените решения. По едно от цитираните по-горе дела не е назначен особен 

представител по реда на чл. 47, ал.6 ГПК. По две от проверените дела, постановените 

решения още не са връчени на страните, тъй като същите не са открити на 

посочените адреси и в тази връзка съдът следва да предприеме необходимите 

действия. 

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

Д”СП” (по техния постоянен и настоящ адрес) е била призовавана. Не се установи 

съдът да е изслушвал деца-навършили 10 годишна възраст, според чл. 15,ал.1 ЗЗДт. 

 

 по Закона за закрила на детето; 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на ЗЗДт:  
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- гр.дело № 95/2013г. (решението е постановено в едноседмичен срок),  гр. 

дело № 442/2012г. (решението е постановено в десетдневен срок), гр. дело № 

115/2011г. (решението е постановено в 7-дневен срок) – трите на доклад на И. 

Вараджакова; 

- гр.дело № 142/2013г. (решението е постановено на следващия ден), гр. дело 

№ 376/2012г. (решението е постановано в 5-дневен срок), гр. дело № 54/2011г. 

(решението е постановано в 5-дневен срок) - трите на доклад на съдия П. Приходков. 

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. Трите проверени дела на доклад на съдия Приходков са насрочени 

с ръкописна, нечетлива резолюция върху подадените молби по реда на чл.27 от 

Закона за закрила на детето. Проведено е едно открито съдебно заседание по всяко от 

делата, в което съдът е приключил съдебното дирене и е обявил, че ще се произнесе с 

решение в срок. 

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-Елена, за предсточно 

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

дела липсва фактическа и правна сложност, но бързото правораздаване е 

задължително, отчитайки социалния аспект, с оглед своевременна защита на правата 

и законните интереси на децата при настаняването им в семейство на роднини или 

близки, в приемно семейство или в специализирана институция. Проверяващият екип 

счита, че съдебните актове следва да се изготвят по-прецизно, с осигурената за това 

техника и софтуерни продукти. В тази връзка, ще бъде направена съответната 

препоръка. 

 

 по Закона за защита срещу домашното насилие. 

 

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

ЗЗДН:  

- гр.дело № 35/2011г., гр. дело № 338/2011г., гр. дело № 436/2012г. - трите на 

доклад на съдия И. Вараджакова; 

- гр.дело № 542/2011г., гр. дело № 428/2012г., гр. дело № 90/2013г. - трите на 

доклад на съдия П. Приходков. 

 

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

пропуски и нарушения на производството. Спазва се едномесечния срок за 
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насрочване на открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН, като по 

всички проверени дела, о.с.з. са насрочвани в рамките на 20 дни.  

Когато молбата съдържа данни за пряка и непосредствена последваща опасност 

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

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

незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на съответната молба, съответно 

от отстраняване на нередовностите по нея (гр.дело № 90/2013г., гр.дело № 

428/2012г.). 

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

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

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

По проверените дела не е извършван инстанционен контрол, с изключение на гр.дело 

№ 338/2011г., по което въззивният съд е оставил в сила решението на 

първоинстанционния съд. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 

За целия проверяван период те са само два броя – по едно дело на двамата 

съдии, през 2011 и 2012 г., при това ахд № 486/2011 г.  е приключило с потвърдено 

определение за прекратяване на производството. При проверката на ахд № 

317/2010г., по което съдът е отчел грешка при вида на назначената експертиза, се 

констатира забавяне на производството, породено от неколкократната смяна на 

вещите лица по делото. 

 За настоящата година няма дела с отменен ход по същество.  

 

АХ дело № 317/2010 г. е образувано на 01.09.2010 г., по постъпила в същия ден 

жалба по чл. 19, ал. 8 ППЗСПЗЗ, срещу решение на Общинска служба по земеделие 

гр. Елена. С протокол за случаен избор също от 01.09.2010г., за докладчик е 

определена съдия Вараджакова. С разпореждане от 20.09.2010г. делото е насрочено в 

о.с.з. за 25.10.2010 г., като е изискано за прилагане и гр.д. № 189/2006г. на РС-Елена 

и от ОСЗ – цялата преписка № 8497. В с.з. са изразени становищата на страните, 

приети са доказателствата и е назначена СТЕ, за изготвянето на която делото е 

отложено за 29.11.2010г., когато на вещото лице е поставена допълнителна задача и 

с.з. е определено за 26.01.2011г. В това заседание съдебното дирене е обявено за 

приключено и е обявено, че решението ще бъде произнесено в законовия срок. С 

определение № 9/25.03.2011г. съдът е отчел неправилно назначена експертиза – 

вместо съдебно-техническа, е следвало да се назначи съдебно-счетоводна експертиза, 

с вещо лице от списъка по чл. 19, ал. 8 ЗСПЗЗ, одобрен от министъра на земеделието. 

С оглед това, определението от 26.01.2011 г. е отменено, насрочено е о.с.з. за 

05.05.2011г., като е допусната ССчЕ, назначено е в.л., включено в списъка, 

определени са възнаграждение и задача. Поради трайно заболяване експертът е 

поискал да бъде заменен, осъществено с определение от 15.04.2011г. С оглед 
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краткото време, новоназначеното в.л. е поискало отлагане на заседанието, за да 

изпълни задачата, поради което такова е насрочено за 02.06.2011г. Последвал е отвод 

на експерта, с молба от 05.05.2011г., тъй като имал сключен договор с ответника – 

ОСЗ, за поддържане на картата на възстановените земи и гори. В отговор, с 

определение от 05.05.2011г. съдът е отстранил и това вещо лице и е определил друго 

от гр. В.Търново. С молба от 20.05.2011г., и това в.л. е поискало заличаване, тъй като 

било изключено от списъка на вещите лица. С разпореждане от 20.05.2011г. съдът е 

отказал да уважи искането, тъй като в.л. е в списъка по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ. При тези 

данни и това заседание е било отложено – за  18.07.2011г., а изготвеното заключение 

е представено по делото на 28.06.2011г., депозирано в о.с.з. на определената дата, 

когато съдебното дирене е приключено. Решение № 75, с което жалбата е била 

отхвърлена, е постановено на 29.07.2011г., оставено в сила с решение № 

391/19.12.2011г. на Адм.С-В.Търново по кахд № 10343/2011г.; 

АХ дело № 486/2011 г. е образувано на 18.11.2011 г., в изпълнение на 

определение № 530/16.11.2011г. по ахд. № 1150/2011г. на Адм.С- В.Търново, с което 

е прекратено производството по подадената жалба срещу заповед на директора на 

Областна дирекция „Земеделие”- В.Търново за разпределяне на ползване на масиви в 

землището на с. Родина, общ. Златарица и делото е изпратено по подсъдност на РС-

Елена, съгласно §19, ал. 1 ЗИДАПК, ДВ бр. 39/2011г.  С протокол за случаен избор 

от 18.11.2011г. за докладчик е определен съдия П.Приходков. С разпореждане от 

02.12.2011г. жалбата е оставена без движение, с указания към дружеството – 

жалбоподател да отстрани нередовности, вкл. и да обоснове интереса си по спора. С 

определение № 16/21.01.2012г. жалбата е била оставена без разглеждане и 

производството по делото – прекратено, тъй като съдът е констатирал, че с 

подадената молба № 5499/23.12.2011г. жалбоподателят не е изпълнил част от 

указанията на съда и не е отстранил всички нередовности. По подадена на 

02.02.2012г. ч.ж. от жалбоподателя е било направено искане по чл. 161 АПК, по 

което, с разпореждане от 03.02.2012г. съдът е насрочил о.с.з. за 15.02.2012г., 

приключило с определение № 19/17.02.2012г., с което искането за възстановяване на 

срока е било отхвърлено. С определение № 50/17.02.2012г., постановено в з.з. в 

производство по чл. 166 АПК, е било отхвърлено и искането на дружеството – 

жалбоподател, за спиране на предварителното изпълнение на процесната заповед. 

Междувременно, по частна жалба на търговеца, с определение № 16/16.05.2012г. по 

адм.дело № 10201/2012г. на АС- В.Търново, прекратителното определение на ЕРС е 

било отменено като незаконосъобразно и делото – върнато за продължаване на 

съдопроизводствените действия. С разпореждане от 13.06.2012г. жалбата отново е 

била оставена без движение, с подробни указания, позовани на отменителния акт на 

касационния съд. След представяне на редица доказателства, с определение от 

13.07.2012г. е насрочено о.с.з. за 10.10.2012 г., конституирани са страните, указано е 

изпращането на жалбата с доказателствата на ответните и заинтересованите в 

процеса лица, дадени са указания и към тях за с.з. На определената дата са приети 

доказателствата, изразени са становищата на страните и е даден ход на делото по 
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същество. С определение № 87/21.01.2013г., с мотиви за недопустимост на жалбата, 

протоколното определение за приключване на съдебното дирене е било отменено и 

жалбата е оставена без разглеждане, с прекратяване на производството. Последното е 

било оставено в сила с определение № 8/17.04.2013г. по адм.дело № 10129/2013г. на 

АС- В.Търново. 

 Проверяващите отчитат, че делата с отменен ход по същество са само 2 бр. за 

периода, но данните от направения обзор по движението им налагат да се препоръча 

предприемане на предвидените в закона мерки за дисциплиниране на вещите лица и 

по-задълбочено проучване на доказателствата преди приключването им, което е в 

интерес на страните, а и с оглед процедурите за обезщетяване по Глава 3а ЗСВ.  

  

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

а. заповедни производства – 

 
  Съдия докладчик Брой дела 2011г. Брой дела 2012г. Брой дела за 

периода на 2013г. 

Искра Вараджакова 204 

 

147 57 

Пейо Приходков 203 

 

148 52 

Общо за РС 407 

 

295 109 

 

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

за издаване на заповед за изпълнение:  

- гр.дело № 272/2011г., гр. дело № 244/2012г., гр. дело № 205/2013г., на доклад 

на съдия И. Вараджакова; 

- гр.дело № 121/2013г., гр. дело № 221/2011г., гр. дело № 2142012г., на доклад 

на съдия П. Приходков; 

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. 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 

същия ден на подаване на заявленията – ч.гр.дело № 272/2011г., ч.гр. дело № 

221/2011г.). Спазвана е разпоредбата на чл. 418, ал.2 от ГПК, според която съдът 

издава изпълнителен лист, след като провери дали документът е редовен от външна 

страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. За 

издаването на изпълнителен лист е правена надлежна бележка върху актовете, 

според чл. 406, ал.3 ГПК.  

б. обезпечения по чл. 390 ГПК –  

 за 2011г. – няма образувани дела по молби за обезпечения на 

бъдещи искове; 
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 за 2012г. 
Съдия докладчик № на делото Дата на образуване Дата на 

постановяване на 

съдебния акт 

Искра Вараджакова 217/2012 г. 

 

02.07.2012 г. 06.07.2012 г. 

Искра Вараджакова 348/2012 г. 13.09.2012 г. 14.09.2012 г. 

Пейо Приходков 19/2012 г. 

 

16.01.2012 г. 07.02.2012 г. 

Пейо Приходков 284/2012 г. 

 

15.08.2012 г. 16.08.2012 г. 

Пейо Приходков 435/2012 г. 04.12.2012 г. 10.12.2012 г. 

 

 за периода на 2013г. 

Съдия докладчик № на делото Дата на образуване Дата на 

постановяване на 

съдебния акт 

Искра Вараджакова 43/2013 г. 

 

20.02.2013 г. 19.03.2013 г. 

Искра Вараджакова 74/2013 г. 13.03.2013 г. 13.03.2013 г. 

Пейо Приходков - 

 

- - 

 

Бяха проверени частни граждански дела по състави, както следва: 

- на доклад на съдия И. Вараджакова: 

Ч.гр.д. № 217/2012г. – С разпореждане постановено един ден след подаване на 

молбата в съда – 03.07.2012г., същата е оставена без движение, с указания да уточни 

бъдещия иск. Впоследствие, по молба от 06.07.2012г. е прекратено производството 

по делото, с определение от 06.07.2012г.; 

Ч.гр.д. № 348/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено ден след подаване на молбата, образуване и 

разпределение на делото. Определен е едномесечен срок за предявяване на иска, 

„считано от получаване на настоящото определение”. Обезпечителната заповед е 

получена на 19.09.2012г., копие от която не се съдържа по делото, а определението е 

връчено на молителя на 18.09.2012г. На 15.10.2012г. по делото е представен 

предявеният иск. По подадена на 12.12.2012г. молба от процесуалния представител 

на молителя, с определение от 14.12.2012г. съдът на основание чл. 402, ал.1 ГПК е 

отменил допуснатото обезпечение. 

 

- на доклад на съдия П.Приходков: 

Ч.гр.д. № 248/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено на следващия ден след подаване на молбата в съда. 

Определен е едномесечен срок за предявяване на иска, „считано от получаване на 

съобщението, ведно с настоящото определение за допуснато обезпечение” 

Определената гаранция в размер на 1000 лв. е внесена и по молба на молителя, е 

издадена и връчена обезпечигтелната заповед, копие от която не се съдържа по 

делото. Молителят е уведомен на 17.08.2012г. и с писмо от 13.09.2012г. е представил 
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доказателства за предявен бъдещ иск. По подадена от процесуалния представител на 

молителя молба, с определение от 17.01.2013г. съдът на основание чл. 402,ал.1 ГПК е 

отменил допуснатото обезпечение; 

Ч.гр.д. № 435/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено три дни след подаване на молбата. Определен е началният 

момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на иска – „считано от 

получаване на съобщението, ведно с настоящото определение за допуснато 

обезпечение”. Определението е връчено на молителя на 11.12.2012г., след внасяне на 

определената гаранция, е издадена и обезпечителната заповед от 04.01.2013г. (видно 

от определението на съда от 12.02.2013г., но копие от нея и данни на кой и кога е 

връчена, не се установи по делото). Върху оригинала на обезпечителната заповед е 

направено отбелязване, че същата е отменена с определението на съда от 12.02.2013г. 

Съдът на основание чл. 390, ал.3 ГПК е отменил служебно допуснатого обезпечение, 

тъй като е представено в предвидения едномесечен срок доказателство за предявен 

бъдещ иск. С определение от 07.03.2013г. е освободена внесената гаранция. 

Бяха предоставени деловодни разпечатки и по следните ч.гр.дела по чл. 390 

ГПК: ч.гр.дело № 19/2012г., ч.гр.дело № 43/2013г. и ч.гр.дело № 74/2013г., от които е 

видно, че съдът е допуснал исканите обезпечения на бъдещ иск, определил е 

едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове, считано от получаване на 

определението. По ч.гр.дело № 43/2013г., приложено към гр.дело № 145/2013г., е 

допуснато обезпечение на бъдещ иск, след като първоначално молбата е оставена без 

движение, с разпореждане от деня, в който същата е подадена, за внасяне на д.такса. 

Определен е едномесечен срок за предявяване на иска, „считано от получаване на 

настоящото определение”. Обезпечителната заповед е получена на 26.03.2013г., 

копие от която не се съдържа по делото, а определението не е връчено, тъй като на 

съобщението е отбелязано (на 18.04.2013г.), че на посочения адрес в гр. София няма 

адв. К.К. Частното дело е приложено към гр.дело № 145/2013г., образувано на 

17.05.2013г. в РС-Елена. 

 

При проверката бе констатирано, че съдебните актове са постановени в срока по 

чл. 395, ал.2 ГПК – в деня на подаването на молбата или на следващия ден. 

Изследвани са кумулативнодадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 

390 от ГПК. По всички дела е посочен срок за предявяване на бъдещ иск, съгласно 

чл. 390, ал.2 ГПК – 1 месец.  

Проверяващият екип констатира пропуск по ч.гр.дело № 43/2013г., по което 

едномесечния срок от издадената и получена обезпечителна заповед е изтекъл, няма 

данни да е връчено определението, от който момент тече едномесечния срок, а искът 

е заведен  след 2 месеца.  

Проверяващият екип не установи 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  

определението. 
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Проверяващите считат за уместно да препоръчат на съдиите в РС Елена на общо 

събрание да обсъдят практиката си по делата, образувани по чл. 390 ГПК- 

обезпечително производство, в това число оставяне на молбите без движение. 

 

                    ОТСРОЧЕНИ ЦЕЛИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Отсрочените цели съдебни заседания за 2011г., 2012г. и за периода на 2013г., са 

както следва: 

 

2011 г. 
Съдия - 

докладчик 

Бр

. 

де

ла 

Номер на 

дело 

Дата на 

отсрочване 

Дата на 

следващо 

съдебно 

заседание 

Причина 

Искра 

Вараджакова 

І състав 

9   319/2010г. 01.02.2011 г.  Оттеглена искова молба и 

произнасяне с определение в з.з. от 

12.01.2011 г. 

  127/2010 г. 01.03.2011 г. 05.04.2011 г. От 28.02.2011 г. до 02.03.2011 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с разпореждане от 07.03.2011 г.  

  268/2010 г. 01.03.2011 г. 31.03.2011 г. От 28.02.2011 г. до 02.03.2011 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с разпореждане от 07.03.2011 г. 

  333/2010 г.  01.03.2011 г. 31.03.2011 г. От 28.02.2011 г. до 02.03.2011 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с разпореждане от 07.03.2011 г. 

  34/2011 г. 01.03.2011 г. 24.03.2011 г. От 28.02.2011 г. до 02.03.2011 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с разпореждане от 07.03.2011 г. 

  35/2011 г. 01.03.2011 г. 24.03.2011 г. От 28.02.2011 г. до 02.03.2011 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с разпореждане от 07.03.2011 г. 

  334/2010 г. 28.04.2011 г. 12.05.2011 г. Отменено съдебно заседание по 

молба на адв. Кремена Маринова – 

АК гр. Варна 

  33/2008 г. 12.05.2011 г. 07.07.2011 г. Делото е спряно с Разпореждане от 

02.05.2011 г. – пол. писмо, 

удостоверяващо смъртта на ищеца 

Марин Раднев Иванов 

  338/2011 г. 11.10.2011 г. 14.10.2011 г. Пренасрочено в з. з. с разпореждане 

от 05.10.2011 г. 

Пейо 

Приходков  

ІІ състав 

3 403/2010 г. 10.10.2011 г. 09.11.2011 г. Пренасрочено в з. з. с разпореждане 

от 11.10.2011 г. Ползван отпуск на 

10.10.2011г. 

  29/2011 г.  10.10.2011 г. 09.11.2011 г. По молба вх. № 3795/06.10.2011 г. 

пренасрочено в з. з. с разпореждане 

от 11.10.2011 г. 

  58/2011 г.  12.10.2011 г.   Оттеглена искова молба и 

произнасяне с определение в з.з. от 

25.08.2011 г. 
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2012 г. 

 
Съдия - 

докладчик 

Бр

. 

де

ла 

Номер на 

дело 

Дата на 

отсрочване 

Дата на 

следващо 

съдебно 

заседание 

Причина 

Искра 

Вараджакова 

І състав 

23 254/2009 г. 17.01.2012 г. 14.02.2012 г. От 07.01.2012 г. до 21.01.2012 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с разпореждане от 23.01.2012 г. 

  360/2010 г. 17.01.2012 г. 14.02.2012 г. От 07.01.2012 г. до 21.01.2012 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с разпореждане от 23.01.2012 г. 

  236/2011 г. 17.01.2012 г. 09.02.2012 г. От 07.01.2012 г. до 21.01.2012 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. з 

с разпореждане от 23.01.2012 г. 

  357/2011 г. 17.01.2012 г. 09.02.2012 г. От 07.01.2012 г. до 21.01.2012 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с разпореждане от 23.01.2012 г. 

  376/2011 г. 17.01.2012 г. 09.02.2012 г. От 07.01.2012 г. до 21.01.2012 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. з 

с разпореждане от 23.01.2012 г. 

  254/2009 г. 14.02.2012 г. 18.10.2012 г. Производството е спряно по молба 

от 30.01.2012 г. с Определение от 

01.02.2012 г. 

  335/2011 г.  28.02.2012 г. 03.04.2012 г. От 27.02.2012 г. до 09.03.2012 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с разпореждане от 12.03.2012 г. 

  379/2011 г. 28.02.2012 г. 03.04.2012 г. От 27.02.2012 г. до 09.03.2012 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. з 

с разпореждане от 12.03.2012 г. 

  385/2011 28.02.2012 г. 03.04.2012 г. От 27.02.2012 г. до 09.03.2012 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. з 

с разпореждане от 12.03.2012 г. 

  89/1998 г. 28.02.2012 г. 29.03.2012 г. От 27.02.2012 г. до 09.03.2012 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с определение от 12.03.2012 г. 

  33/2008 г.  06.03.2012 г. 03.04.2012 г. От 27.02.2012 г. до 09.03.2012 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с разпореждане от 12.03.2012 г. 

  325/2011 г.  06.03.2012 г. 29.03.2012 г. От 27.02.2012 г. до 09.03.2012 г. в 

отпуск по болест Отменено съдебно 

заседание по молба от 15.02.2012 г.  

  335/2011 г.  06.03.2012 г. 03.04.2012 г. От 27.02.2012 г. до 09.03.2012 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с разпореждане от 12.03.2012 г. 

  384/2011 г.  06.03.2012 г. 29.03.2012 г. От 27.02.2012 г. до 09.03.2012 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с разпореждане от 12.03.2012 г. 

  579/2011 г.  06.03.2012 г. 29.03.2012 г. От 27.02.2012 г. до 09.03.2012 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с разпореждане от 12.03.2012 г. 

  379/2011 г.  20.09.2012 г. 11.10.2012 г. От 17.09.2012 г. до 20.09.2012 г. в 

отпуск по здравословни причини 

Пренасрочено в з. з. с разпореждане 

от 21.09.2012 г. 
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  564/2011 г.  20.09.2012 г. 11.10.2012 г. От 17.09.2012 г. до 20.09.2012 г. в 

отпуск по здравословни причини 

Пренасрочено в з. з. с разпореждане 

от 21.09.2012 г. 

  76/2012 г. 20.09.2012 г. 11.10.2012 г. От 17.09.2012 г. до 20.09.2012 г. в 

отпуск по здравословни причини 

Пренасрочено в з. з. с разпореждане 

от 21.09.2012 г. 

  146/2012 г.  23.10.2012 г. 25.10.2012 г. Пренасрочено в з. з. с разпореждане 

от 16.10.2012 г. 

  333/2010 г. 08.11.2012 г. 27.11.2012 г. От 06.11.2012 г. до 08.11.2012 г. в 

отпуск по здравословни причини 

Пренасрочено в з. з. с разпореждане 

от 29.10.2012 г. 

  76/2012 г. 08.11.2012 г. 27.11.2012 г. От 06.11.2012 г. до 08.11.2012 г. в 

отпуск по здравословни причини 

Пренасрочено в з. з. с разпореждане 

от 29.10.2012 г. 

  564/2011 г. 08.11.2012 г. 27.11.2012 г. От 06.11.2012 г. до 08.11.2012 г. в 

отпуск по здравословни причини 

Пренасрочено в з. з. с разпореждане 

от 29.10.2012 г. 

  240/2011 г. 20.09.2012 г. 11.10.2012 г. От 17.09.2012 г. до 20.09.2012 г. в 

отпуск по здравословни причини 

Пренасрочено в з. з. с определение 

от 21.09.2013 г. 

      

Пейо 

Приходков 

ІІ състав 

1 368/2012 г 19.12.2012 г.  Оттеглена искова молба от 3.12.2012 

г. и прекратено с Определение от 

03.12.2012 г. 

 

 

2013 г. 
 

 

Съдия - 

докладчик 

Бр

. 

де

ла 

Номер на 

дело 

Дата на 

отсрочване 

Дата на 

следващо 

съдебно 

заседание 

Причина 

Искра 

Вараджакова 

І състав 

7 195/2012 г. 28.02.2013 г. 02.04.2013 г. От 28.02.2013 г. до 01.03.2013 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с разпореждане от 05.03.2013 г. 

  398/2012 г.  28.02.2013 г. 02.04.2013 г. От 28.02.2013 г. до 01.03.2013 г. в 

отпуск по болест Пренасрочено в з. 

з. с разпореждане от 05.03.2013 г. 

  450/2010 г.  14.03.2013 г. 11.04.2013 г. На 14.03.2013 г. в отпуск по 

здравословни причини. 

Пренасрочено в з. з. с разпореждане 

от 12.03.2013 г. 

  400/2012 г.  14.03.2013 г. 11.04.2013 г. На 14.03.2013 г. в отпуск по 

здравословни причини. 

Пренасрочено в з. з. с разпореждане 

от 13.03.2013 г. 

  59/2012 г. 14.03.2013 г. 11.04.2013 г. На 14.03.2013 г. в отпуск по 

здравословни причини. 

Пренасрочено в з. з. с разпореждане 

от 12.03.2013 г. 
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  392/2012 г. 25.04.2013 г. 16.05.2013 г.  По молба на адв. Габриела 

Николова с вх. № 1512/02.04.2013 г. 

пренасрочено в з. з. с разпореждане 

от 02.04.2013 г. 

  88/2013 г.  30.05.2013 г.   Прекратено по молба от 16.05.2013 

г. и прекратено с Определение от 

18.05.2013 г.  

Пейо 

Приходков 

 

ІІ състав 

1 182/2013 г.  11.09.2013 г.   Прекратено и изпратено в РС Котел 

по подсъдност  

 

Проверката не констатира честа практика на отсрочване на цели съдебни 

заседания. Делата са отсрочени главно поради здравословни причини. 

Препоръчително е в бъдеще съдебните заседания да не се отсрочват при 

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

състав, в интерес на страните в процеса, каквато е практиката в редица съдилища, 

включително и в гр. София, предвид и невисоката натовареност на съдебните 

състави. 

 

 

ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 

 за 2011г. 

 

РЕШЕНИЯ 
 

                       ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия Обжалва

ни съд. 

актове 

Потвърд

ени 

Изменени Отмен

ени 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърде

ни 

Измене

ни 

Отменени 

Искра 

Вараджакова 

11 8 1 0 2 4 0 0 

Пейо 

Приходков 

8 12 0 1 3 2 2 1 

Общо: 19 20 1 1 5 6 2 1 

 

 за 2012г. 

 

РЕШЕНИЯ 
 

                       ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия Обжалва

ни съд. 

актове 

Потвърд

ени 

Изменени Отмен

ени 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърде

ни 

Измене

ни 

Отменени 

Искра 

Вараджакова 

8 7 1 0 5 3 0 1 

Пейо 

Приходков 

6 8 2 0 4 4 0 2 

 14 15 3 0 9 7 0 3 
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 за периода на 2013г. 

РЕШЕНИЯ 
 

                       ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия Обжалва

ни съд. 

актове 

Потвърд

ени 

Изменени Отмен

ени 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърде

ни 

Измене

ни 

Отменени 

Искра 

Вараджакова 

11 11 1 0 4 3 0 3 

Пейо 

Приходков 

9 5 1 0 7 6 1 2 

 20 16 2 0 11 9 1 5 

 

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-Елена. 
 

 

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 

  

Искра 

Вараджакова 

62 

Пейо Приходков 55 

общо 117 

 

 

 за 2012г. 

 

съдия Брой постановени решения 

  

Искра 

Вараджакова 

59 

Пейо Приходков 58 

общо 117 
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 за периода на 2013г. 

 

съдия Брой постановени решения 

  

Искра 

Вараджакова 

43 

Пейо Приходков 31 

общо 74 

 

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 

едномесечния 

срок по чл. 

235,ал.5 ГПК 

Забава/в дни и 

месеци/ след 

двуседмичния 

срок 

По чл. 316 ГПК 

Общ 

брой 

просро

чени 

дела 

по 

съдии 

Общо за РС        9 

Искра 

Вараджакова 

     - 5 

 255/2009 г. чл. 124, ал.1 

ГПК 

17.02.2011 г. 19.04.2011 г. 1 мес. 2 дни -  

 127/2010 г. чл. 124, ал.1 

ГПК,  

чл. 108 ЗС 

05.04.2011 г. 12.05.2011 г. 7 дни -  

 205/2010 г. чл. 415, ал. 1 

ГПК 

26.01.2011 г. 01.04.2011 г. 1 мес. 5 дни -  

 334/2010 г. чл. 124, ал.1 

ГПК 

11.10.2011 г. 23.12.2011 г. 1 мес. 12 дни -  

 353/2010 г. чл. 124, ал.1 

ГПК 

05.05.2011 г.  10.06.2011 г. 5 дни -  

 - - - - - -  

Пейо 

Приходков 

      4 

 273/2010 г. Чл. 266, ал.1 

ЗЗД 

08.06.2011 г. 20.10.2011 г. 3 мес. 12 дни -  

 275/2010 г. чл. 124, ал.1 

ГПК, чл. 537, 

ал.2 ГПК 

21.03.2011 г. 16.05.2011 г.  25 дни -  

 403/2010 г. Чл. 422, ал. 1, 

вр. чл. 415, 

ал. 1 ГПК 

14.12.2011 г. 24.02.2012 г. 1 мес. 10 дни -  

 192/2011 г. чл. 124, ал.1 

ГПК 

16.11.2011 г. 16.01.2012 г. 1 мес. -  
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 за 2012г. 

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 

двуседмичния 

срок 

По чл. 316 ГПК 

Общ 

брой 

просро

чени 

дела 

по 

съдии 

        

Общо за РС       18 

Искра 

Вараджакова 

     - 9 

 240/2011 г. чл. 32, ал.2 

ЗС 

25.10.2012 г. 10.01.2013 г. 1 мес.16 д. -  

 267/2011 г. чл. 53, ал. 2 

изр. 2 ЗКИР 

05.07.2012 г. 15.08.2012 г. 5 дни -  

 336/2011 г. чл. 127, ал. 2 

СК 

10.04.2012 г. 15.05.2012 г. 5 дни -  

 564/2011 г. делба 27.11.2012 г. 09.01.2013 г. 13 дни -  

 5/2012 г. чл. 124, ал.1 

ГПК 

25.10.2012 г. 28.12.2012 г. 1 мес. 3 д. -  

 116/2012 г. чл. 87, ал.3 

ЗЗД 

20.11.2012 г. 08.02.2013 г. 1 мес. 18 д. -  

 146/2012 г. чл. 344, ал. 

1,т.1,т.2 и т. 3 

КТ и чл. 74 

КТ 

27.11.2012 г. 25.01.2013 г. 1 мес. 28 д. -  

 190/2012 г. чл. 422, вр. с 

чл. 415, ал.1 

ГПК 

18.10.2012 г. 21.11.2012 г. 3 дни -  

 374/2012 г. чл. 422, вр. с 

чл. 415, ал.1 

ГПК 

13.12.2012 г. 15.02.2013 г. 1 мес. 2 . -  

Пейо 

Приходков 

      9 

 462/2010 г. делба 21.03.2012 г. 27.04.2012 г. 6 дни -  

 232/2011 г.  чл. 124, ал.1 

ГПК 

05.03.2012 г. 17.04.2012 г. 12 дни -  

 288/2011 г. чл. 124, ал.1 

ГПК и чл. 

537, ал. 2 

ГПК 

23.05.2012 г. 29.06.2012 г. 6 дни -  

 354/2011 г. чл. 124, ал.1 

ГПК 

11.04.2012 г. 23.05.2012 г. 12 дни -  

 484/2011 г. Чл. 132, ал.1 

т.1 СК 

29.02.2012 г. 26.04.2012 г. 1 мес. 28 д. 

 

-  

 487/2011 г. Чл. 213, ал.1 

КЗ 

23.04.2012 г. 16.07.2012 г. 2 мес. 23 д. -  

 3/2012 г. Чл. 422, ал.1, 

вр. чл. 415 ал. 

1 ГПК 

30.05.2012 г. 20.07.2012 г. 20 дни -  

 105/2012 г. Чл. 213, ал.1 

КЗ 

05.11.2012 г. 25.01.2013 г. 1 мес. 20 д. -  

 188/2012 г. Чл. 145 и сл. 

АПК, вр. чл. 

34 от ЗСПЗЗ 

10.10.2012 г. 03.12.2012 г. 23 дни -  
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 за периода на 2013г. 

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 

двуседмичния 

срок 

По чл. 316 ГПК 

Общ 

брой 

просро

чени 

дела 

по 

съдии 

        

Общо за РС      - 7 

Искра 

Вараджакова 

      5 

 76/2012 г. Чл. 55, ал. 1 

ЗЗД 

15.01.2013 г. 18.03.2013 г. 1 мес. 3 д. -  

 232/2012 г. Чл. 75 от ЗС 

и чл. 76 от ЗС 

 

28.03.2013 г. 07.05.2013 г. 9 дни -  

 389/2012 г. чл. 422, вр. 

чл. 415, ал. 1 

ГПК 

04.04.2013 г. 17.06.2013 г. 1 мес. 13 д. -  

 392/2012 г. Чл. 53, ал. 2 

ЗКИР 

04.07.2013 г. 14.08.2013 г. 10 дни -  

 400/2012 г. чл. 422, вр. 

чл. 415, ал. 1 

ГПК 

11.04.2013 г. 12.06.2013 г. 1 мес. 1 д. -  

Пейо 

Приходков 

      2 

 69/2012 г. Чл. 49, вр. чл. 

45 ЗЗД 

18.02.2013 г. 25.04. 2013 г. 1 мес. 7 д. -  

 282/2012 г. Чл. 49 , ал. 1 

СК 

18.02.2013 г. 25.03.2013 г. 7 дни -  

                                                   

 

От предоставената справка и извършената на място проверка относно 

приключване на съдебните актове за проверяваните периоди, се установи следното: 

Констатирано бе, че голяма част от актовете са постановявани в 

законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК и в двуседмичен срок чл. 316 

ГПК, дори и преди изтичане на тези срокове. Изключение правят посочените по-горе 

актове, за което ще бъде направена съответната препоръка. 

В тази връзка и предвид факта, че натовареността на двата съдебни състава не е 

висока, то допуснатото просрочие е необяснимо. Проверяващият екип счита за 

наложително да препоръча административният ръководител да предприеме 

необходимите мерки преодоляване на констатираните нарушения. Същевременно, 

намира за уместно, като препоръча стриктно спазване на определените в 

процесуалните закони срокове, които според чл. 12, ал.2 ГПК са задължителни, да 

изиска справки за първото полугодие на 2014г. и  в края на 2014г. 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част на 

настоящия акт е видно, че образуваните в РС-Елена 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 – Елена 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.), в повечето случаи се спазва. Гражданските 

дела се разпределят от Председателя на РС-Елена. Липсва акт на съда за образуване 

на делото. Удачно е за целта да се използва печат, каквато е практиката в другите РС. 

Спазва се изискването по чл. 9 ЗСВ разпределението на делата да се извършва 

електронно, на принципа на случайния подбор, съобразно поредността на 

постъпването им. 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 се 

вписват, обработват, подготвят за доклад и се докладват на съдията без забава. 

Своевременно се изготвят и се изпращат на страните призовките и съобщенията по 

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 съобразно 

изискванията на ПАРОАВАС. Протоколите от съдебните заседания са изготвени 

прегледно. 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, 
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което да се удостоверява с подпис и дата, а констатираните пропуски да бъдат 

отстранени.  

Проверката установи, че гражданските дела, включително и делата, образувани 

по реда на бързото производство, са администрирани своевременно при 

постъпването на исковите молби/молби в съда, с посочените в Акта отклонения от 

сроковете по чл. 311 и сл. ГПК. 

Част от исковите молби са оставяни без движение за отстраняване на допуснати 

нередовности. Препоръчително е да се прецизира разпореждането за оставяне „без 

движение”отговора на ответната страна по исковата молба и от двата съдебни 

састава (пр. гр.д. № 84/2013г.); да не се връщат исковите молби поради неизпълнени 

указания, преди да се преценят евентуалните причини за неизпълнение, сложността 

на указанията, технологичното време за изпълнение и пр. въпроси. Удачно би било 

да се дадат допълнителни, за яснота, или повторни указания – пример за това е ахд № 

486/2011 г.,(по което неизпълнението се изразява в непредставени преписи от 

исковата молба) и по което определението за прекратяване на производството е 

отменено, а делото е върнато, но междувременно е изтекъл значителен период от 

време.                   

Съдебните заседания са насрочвани в рамките на едномесечен и двумесечен 

срок. 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.  

Препоръчително е съдиите от РС-Елена да изготвят съдебните актове с 

предоставената им техника и софтуерни продукти.  

Проверката на ненасрочените дела установи, че същите са  разпределени в деня 

на постъпване на исковата молба/молбата или жалбата/. Причините за ненасрочване 

на делата са предимно обективни и се изразяват в нередовности на подадените 

искови молби, отстраняването на които се извършва по указания на съда, в 

осъществяване на процедурата по размяна на книжата и изчакване на срока по чл. 

131, ал. 1 ГПК, проблеми при връчване на книжата, поради непосочени актуални 

адреси на ответниците. Съдиите са се произнасяли своевременно по редовността им, 

като в зависимост от констатираното, или са оставяли исковата молба без движение, 

или са предприемали процедурата по размяна на книжата по реда на чл. 131 ГПК. По 

гр.д. № 242/2013 г., гр.д. № 251/2013 г., гр.д. № 183/2013 г., гр.д. № 193/2013 г. и гр.д. 

№246/2012 г. няма произнасяне на съдията-докладчик, с най-дълга забава от 

16.09.2013 г. и най-кратка, считано от 03.10.2013 г., за което му бе обърнато 
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внимание още по време на проверката. В разпорежданията за оставяне без движение 

на исковите молби, съдиите са се стремили да изчерпят всички нередовности, като 

укажат ясно отстраняването им с  посочване на срок за изпълнение. Изключения от 

тази положителна практика са констатирани само по гр.д. № 246/2012 г. и гр.д. № 

228/2013 г. Съдиите своевременно са се произнасяли и с разпорежданията по чл. 131 

ГПК, след отстраняване на нередовностите по исковите молби. 

Следва да се прецизира работата на съда по отношение на връщането на 

исковите молби. Това е основна причина за забавяне на производството по гр.д. № 

335/2012 г. по описа на съда, след като действието е прието от въззивния съд за 

неправилно и незаконосъобразно. Първоинстанционният съд се е съобразил с 

дадените в мотивационната част на определението указания и е оставил исковата 

молба за трети път без движение, което е следвало да стори, вместо да я връща на 

ищците и да прекратява производството. Идентично е положението и по ахд № 

486/2011г., по което прекратителното определение също е отменено. По гр.д. № 

193/2013 г. съдията, след изтичане на срока по чл. 131, ал. 1 ГПК, при депозиран от 

ответника отговор, вместо да се произнесе с определение по чл. 140 ГПК, с 

разпореждане е оставил отговора без движение. 

        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 момента на постановяване на 

акта за насрочване на делото в о.с.з. – в някои случаи актът се постановява след 
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постъпване на отговор от ответника, а в 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. 

По дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН, не бяха констатирани нарушения 

или забавяне на производството.  

От спряното по взаимно съгласие на страните едно гражданско дело в съда, при 

това на 11.09.2013 г., не може да се направят изводи по организацията на дейността, 

във връзка изпълнение на служебните задължения да се следи отстраняването на 

пречките за възобновяване на производството. По същото дело не се констатират 

нарушения по движението. Вярно е, че делото е образувано през 2010 г. и все още не 

е свършило, но производството е делбено и първата фаза е приключила с влязло в 

сила решение след проверка на въззивната инстанция по жалба. 

По частните граждански дела, голяма част от които са дела, образувани по реда 

на заповедното производство, се установи, че съдът се е произнасял своевременно, 

само в някои случаи - след законовия тридневен срок.  

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. В някои случаи, молбата е оставена 

без движение за отстраняване на нередовности. 

Проверяващият екип счита за уместно да препоръча на съдиите в РС – Елена на 

общо събрание да обсъдят съдебна практиката по отношение на молби за 

обезпечение по чл. 390 и сл. ГПК, включително и по отношение на оставянето на 

молбата без движение, поръди констатирани от съда нередовности. 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  отклонение. Изследвани са 

кумулативнодадените предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК . По 

всички дела е посочен срок за предявяване на бъдещ иск, съгласно чл. 390, ал.2 ГПК 

– 1 месец. Проверяващият екип счита за уместно да препоръча на съдиите в РС – 

Елена на общо събрание да обсъдят съдебна практиката по отношение на молбите за 

обезпечение по чл. 390 и сл. ГПК, оставянето им без движение, както 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.   

В хода на проверката бе констатирано, че по делата не се съдържат копия от 

издадени изпълнителни листове или от обезпечителни заповеди, съобразно чл. 49, 

ал.2 ПАРОАВАС. Препоръчително е ръсоводството на съда да предприеме мерки за 

спазване на цитираната правна норма.  



 

 43 

По отношение на делата с отменен ход по същество бе установена 

необходимост от по-задълбочена предварителна подготовка и проучване (преди 

насрочването на делата в открито съдебно заседание) с изготвянето на доклада и 

преди приключване на съдебното дирене, което ще доведе до отмяна хода по 

същество само по изключение и ще преодолее евентуално забавяне на съдебното 

производство. 

  Съдебните актове през проверяваните периоди са постановявани в 

законоустановения едномесечен срок, както и в двуседмичен срок при бързите 

производства, с констатираните в обстоятелствената част на Акта изключения, които 

с оглед ниската натовареност на съдебните състави, следва да бъде преодоляно. В 

тази връзка, проверяващият екип счита за наложително да  направи препоръка за 

стриктно спазване на определените в процесуалните закони срокове, както и да 

изисква периодични справки в тази насока. 

В РС-Елена 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, с изключенията, описани в обстоятелствената част на Акта. 

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 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-Елена 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-Елена са полагали усилия за качествено 

изпълнение на задълженията си, свързани с дейността по образуване, движение, 

администриране и приключване на гражданските дела. Известни пропуски, посочени 
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в обстоятелствената част на настоящия акт, са допуснати, за което проверяващите 

считат за удачно да направят съответните препоръки за подобряване на работата на 

съда по гражданските дела, 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-Елена да продължи и в бъдеще да полага усилия 

за подобряван организацията и контрола на дейността в РС – Елена. Да 

следи и контролира отстраняването на констатираните с Акта пропуски и 

за спазване изискванията на ПАРОАВАС и ГПК при образуване, движение 

и приключване на делата, както и при водене на деловодните книги и 

регистри; 

 

2. Съдиите от РС – Елена 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, в интерес на страните в процеса, 

както и да прецизират действията си по връщане на исковите 

молби/молби на подателите им; 

 

3. Съдиите от РС – Елена по всички дела, по които са засегнати права и 

законни интереси на малолетни и непълнолетни деца, да уведомяват  

компетентната Дирекция «Социално подпомагане» по настоящия им адрес 

за изпращане на представител в съдебно заседание, който да изрази 

становище или при невъзможност, да се предостави социален доклад по 

делото, съгласно изискването по чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето. 

Да спазват разпоредите на чл. 15, ал. 1 и ал. 2 на същия закон при 

изслушване (или неизслушване) на навършилите 10-годишна възраст деца 

по делата, по които се засягат техните права и законни интереси, като 

мотивират изрично причините за взетото решение; 
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4. Съдиите от РС – Елена 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;  

 

5. Съдиите от РС – Елена на общо събрание да анализират и обобщят 

практиката на съда по: 

- администриране на исковите молби и оставянето им без движение; 

- насрочване на делата по общия исков ред и тези, разглеждани по реда на 

бързото производство- съдебен акт, момент на насрочване, проект на 

доклад, доклад и пр.; 

 - обезпечителното производство; 

  

 

6. Председателят на РС – Елена 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 –  

Елена 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 30.06.2014г. и към 31.12.2014г.  

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 - Елена, 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 
 


