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 Проверката в Районен съд – Чепеларе,  по гражданските дела, е 

извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-66/19.09.2012 г. на главния 

инспектор на ИВСС, издадена на основание чл. 58, ал. 1 ЗСВ и съобразно 

плана за провеждане комплексна планова проверка от ИВСС в съдилищата от 

съдебния район на Окръжен съд - гр. Смолян. 

                    Проверката бе извършена от инспектор Весела Николова и 

експертите Ирина Цачева и Николай Илиев. 

                    Обхватът на проверката включва дейността на РС - Чепеларе по 

образуването и движението на гражданските дела за периода 2010 г., 2011 г. и 

първото полугодие на 2012 г.  

                    Съгласно изготвения план на проверяващите бяха предоставени 

справки от електронната деловодна система, годишните доклади на съда за 

2010  г. и 2011 г. и произволно посочени граждански дела.  

 

І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 
 

Административното ръководство на РС – Чепеларе се осъществява 

от председателя на съда Славка Кабасанова. На 11.12.2009 г., съдия Кабасанова 

(тогава съдия Хебова) е встъпила в длъжност административен ръководител – 

председател на РС – Чепеларе, с Решение № 47/26.11.2009 г. на ВСС.  

Съгласно Заповед № 132/30.03.2012 г. на председателя на ОС – 

Смолян, функциите на административен ръководител - председател на РС – 

Чепеларе се изпълняват от съдия Игнат Колчев - заместник-председател на ОС 

– Смолян, считано от 02.04.2012 г., поради ползването на отпуск за отглеждане 

на дете от Славка Кабасанова. 

С протоколно решение № 41/07.12.2011 г. съдия Славка 

Кабасанова и съдия Владимир Руменов са повишени в ранг „съдия в окръжен 

съд”, на осн. чл. 324 ЗСВ. 

                   По щатно разписание през 2010 г. и 2011 г. съдът е имал 2 съдийски 

бройки, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията. През 

2010 г. са правораздавали съдиите: Славка Кабасанова – гражданско право и 

Владимир Руменов – наказателно право. От 24.10.2011 г. съдия Славка 

Кабасанова е в отпуск за бременност и раждане. От 01.04.2012 г., с решение на 

ВСС по Протокол № 9/01.03.2012 г., съдия Владимир Руменов е преместен на 

длъжност „съдия” в РС – Пловдив. От м. ноември 2011 г. до 30.03.2012 г. 

делата, постъпили в РС – Чепеларе са разглеждани от съдии, командировани от 

ОС – Смолян. 

  Със Заповед № 454/08.11.2011 г., на председателя на ОС – Смолян, 

съдия Зоя Шопова, съдия в ОС – Смолян е била командирована в РС – 

Чепеларе за периода от 01.11.2011 г. до 01.02.2012 г., включително. На съдия 

Шопова е било възложено да разглежда гражданските дела, поради излизане в 

дългосрочен отпуск по болест на съдия Славка Кабасанова. 
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  Със заповед № 45/30.01.2012 г. на председателя на ОС – Смолян, 

съдия Петранка Прахова, съдия в ОС – Смолян, е била командирована в РС – 

Чепеларе, за гледане на дела без НОХ и АХ дела по чл. 78а от НК, поради 

ползване на дългосрочен отпуск по болест на съдия в РС - Чепеларе.   

Съгласно Заповед № 157/10.04.2012 г. на председателя на ОС – 

Смолян, съдия Гюлфие Яхова - младши съдия в ОС – Смолян е командирована 

в РС – Чепеларе, считано от 05.04.2012 г., поради намален състав на а РС – 

Чепеларе.  

Щатната численост на РС – Чепеларе общо е 17 души. През 2011 г. 

щатното разписание на съда включва 13 щатни бройки за служители като към 

м. октомври 2012 г. работят 12 служители, от които 2 щатни бройки са съдебни 

секретари и по този начин всеки съдебен състав е със самостоятелен съдебен 

секретар. Съдебните секретари подпомагат при необходимост или отсъствие 

деловодителите от служба „Съдебно деловодство”, както и деловодителя от 

съдебно-изпълнителната служба.  

В служба „Съдебно деловодство” по щат са 2 бройки, като 1 щатна 

бройка е незаета. Задълженията са разпределени между завеждащия служба 

„Съдебно деловодство” и компютърния оператор с деловодни функции. 

Завеждащият службата изпълнява задължения на съдебен деловодител – 

гражданско деловодство; замества при отсъствие служителя в „Бюро 

съдимост” и изпълнява задълженията на финансов контрольор; съвместява 

задълженията и на архивар. В съда е назначен съдебен деловодител, който е 

натоварен с компютърната обработка на данните, изпълнява задълженията на 

завеждащ „Регистратура”; съвместява и съдебен деловодител от „Бюро 

съдимост”; завежда служба „Регистратура на класифицираната информация”. 

РС – Чепеларе разполага и с 1 бройка системен администратор. В рамките на 

една служба/звено има пълна взаимна заменяемост.  

 Съдът разполага и с една щатна бройка „главен счетоводител”,  

назначен е 1 призовкар и 1 работник който съвместява „поддръжка на сгради”, 

„огняр” и „шофьор”, назначен е и един хигиенист.  

 

  Длъжността ДСИ в РС – Чепеларе се изпълнява от Мая Башева. 

Длъжността съдия по вписванията до 01.10.2010 г. се е изпълнявала от Делян 

Кръстанов. За периода от 01.10.2010 г. до 16.05.2011 г. функциите на съдия по 

вписванията в съда са се изпълнявали от ДСИ Мая Башева и съдия Владимир 

Руменов. От 16.05.2011 г. длъжността „съдия по вписванията” се изпълнява от 

Славка Гемишева, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ.  

        
                      ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

 

                    Организационното и административно ръководство на РС – 

Чепеларе през 2010 г. и 2011 г. се е осъществявало от Славка Кабасанова, 
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понастоящем и. ф. председател на съда е Игнат Колчев, съобразно 

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

си от административен секретар. На основание чл. 10, ал. 3 ПАРОАВАС, 

административният секретар изпълнява задълженията и на съдебен 

администратор. Административният секретар съвместява и дейността на 

отделните звена от общата администрация на съда: „касиер”; „Човешки 

ресурси”; „служител по сигурността на информацията” и замества при 

отсъствие деловодители и съдебни секретари.  

За всеки месец се изготвя график на дежурствата на съдиите, като 

периода на дежурствата обхваща една седмица. Съобразно графика на 

отпуските през 2010 г. и 2011 г. един съдия се произнася по делата и искания, 

изброени в чл. 329, ал. 3 ЗСВ. 

                    Председателят на съда Славка Кабасанова е утвърдил вътрешни 

правила за публикуване на съдебните актове на РС – Чепеларе на интернет 

страницата на съда. Разработени и утвърдени са правила за изпращане на 

призовки чрез електронен адрес, които също са публикувани на интернет 

страницата на съда. Председателят на съда е утвърдил и вътрешни правила за 

организацията и реда за използване на програмния продукт за разпределение 

на делата на случаен принцип. Изработени са и правила на съда за работа с 

медиите. От 23.04.2012 г. са утвърдени и публикувани Правила за 

предоставяне на електронен достъп до информация по съдебни дела и 

предоставяне на достъп до „електронен портал”.  

                    През 2010 г. и 2011 г. РС – Чепеларе работи по прилагането на 

„План за подобряване работата на съда”, известен като План 2, по проект 

„Усъвършенстване на работните процеси в съда” и „Достъп до правосъдие”, по 

Програма за развитие на съдебната система. В изпълнение на посочената 

програма, през м. май 2010 г. в съда са създадени специални условия за работа 

с деца. Оборудвана е стая за изслушване на деца и са изработени „Техники за 

подобряване ефективността на изслушване на дете”, които подпомагат 

съдиите, провеждащи изслушването. От 14.02.2011 г., в изпълнение на цел: 

„Съдът създава условия за достъп на хора с увреждания”, РС – Чепеларе 

предоставя на посетителите си софтуерна програма за достъп до съдебните 

актове, която преобразува текста на документа в реч. Софтуерът обслужва и 

хора с по-слабо зрение, както и неграмотни и слабограмотни лица, като 

позволява всеки текст да бъде изслушан. През м. юни 2012 г. РС – Чепеларе 

получава за втори път приза „Съд – модел”.  

  По предложение на ОС – Смолян и със Заповед № 107/13.07.2010 г. 

на председателя на РС – Чепеларе, Славка Кабасанова (Хебова), са въведени 

„времеви стандарти” за разглеждане на гражданските дела, като са обособени 

следните категории: леки – включващи охранителни производства и други 

производства, които не изискват размяна на книжа, с предвиден общ срок за 

приключване на делата от 2 месеца и половина до 3 месеца и половина; 

стандартни – с предвиден общ срок за приключване на делата от 5 до 8 месеца, 
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в зависимост от необходимостта от отлагане на делото; сложни гр. дела, в това 

число делби – общ срок на производството (от подаване на ИМ до 

приключването му с влязъл в сила съдебен акт и по двете фази на делбеното 

производство) – от 6 месеца до 2 години, при развитие на производството без 

усложнения и над 2 до 4 и повече години – при усложнения в производството, 

в т. ч. процедура по обжалване на съдебните актове;  бързи производства – с 

общ срок за приключване на делата – 3 месеца – без усложнения и 7 месеца – 

при отлагане на делото. На корицата на всяко гражданско дело е поставена 

една от четирите отчетни форми, в зависимост от вида му, като всяка форма е с 

различен цвят. По този начин, председателят на съда е въвел срокове за 

приключване на гражданските дела, за които съдиите, правораздаващи в РС – 

Чепеларе полагат усилия за спазването им.  

 

  Съдиите и съдебните служител от РС – Чепеларе са посетили общо 

10 обучителни семинари, проведени в НИП през 2011 г.   
 
 
       ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                    1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
          В РС – Чепеларе е инсталирана и действаща Автоматизирана  

система за управление на делата – АСУД, в която има модул за 

автоматизирано разпределение на делата на принципа на случайния подбор. 

Тази програма позволява електронен транспорт на делата между РС - Чепеларе 

и ОС – Смолян. Изградена е и връзка между АСУД – РС – Чепеларе и 

Централизиран уеб базиран интерфейс за публикуваните съдебни актове. 

Всички дела са въведени в електронната деловодна система. Ежедневно се 

архивира базата данни на деловодната програма, като архива се записва и на 

външен носител веднъж седмично. 

Деловодните книги и регистри се водят на електронен и хартиен 

носител, само входящият и изходящият дневник се водят на електронен 

носител, с разпечатка на хартиен носител.  

РС – Чепеларе разполага със звукозаписна техника в залите което 

позволява да се прави звукозапис при провеждане на съдебни заседания. В 

заседателните зали се използват дисплеи за съдиите и секретарите.  

                 Подреждането и съхранението на гражданските дела е съгласно 

ПАРОАВАС. Всички постъпващи книжа по делата, след резолюция на 

съдията, се прикрепват и номерират. Делата, по които тече срок за извършване 

на процесуалните действия се следят от деловодителите. Делата, чието 

разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове са обозначени с жълт 

етикет, съгласно изискванията на чл. 92, т. 5 ПАРОАВАС.    
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Заседателните дни на съдиите са съобразно заетостта им в ОС – 

Смолян, като съдът разполага с 2 съдебни зали. През 2012 г. съдия Колчев и 

съдия Яхова заседават два дни от седмицата. 

 

                    В РС – Чепеларе съдебният деловодител и компютърният оператор 

с деловодни функции изпълняват стриктно задълженията си, като не се отчитат 

проблеми, предвид съвместяването на няколко длъжности. 
 
 
                    2. ОБРАЗУВАНЕ  НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  
 

Книжата, по които се образуват дела, се предават най-късно на 

следващия ден, освен тези, които се разглеждат същия ден, на 

административния ръководител на съда или на определен от него заместник 

или съдия, които определят вида на делото и съдията-докладчик, на принципа 

на случайния подбор. Прилагането на принципа на случайния подбор се 

извършва чрез модула за разпределяне на делата от системата АСУД. Със 

Заповед № 22/01.02.2010 г. на председателя на съда, разпределението на делата 

се е осъществявало от съдебния служител М. К., изпълняваща длъжността 

„компютърен оператор с деловодни функции”, без оглед специализацията на 

съдиите, предвид указанията, дадени от ОС - Смолян. От 01.04.2012 г. 

разпределението на дела се извършва от съдия Игнат Колчев, и. ф. председател 

на РС – Чепеларе. По време на ползването на годишния отпуск на съдия 

Колчев, разпределението на делата се е осъществявало от съдия Яхова, въз 

основа на Заповед № 103/12.07.2012 г. на и. ф. председателя на съда.  

Разпределението на делата се извършва съобразно поредността на 

постъпването им. При проверка на протоколите по делата не се установи 

случай на повторен избор на докладчик /смяна на докладчик/, по вече 

разпределено дело.       

 

  
                    3. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                    През 2010 г. в PC – Чепеларе са постъпили 326 бр. граждански 

дела, останали несвършени от предходни години 40 бр. дела или общо за 

разглеждане 366 дела. Свършените граждански дела през 2010 г. са 326 дела, 

от които 310 дела са приключили в тримесечен срок. Прекратени гр. дела – 30 

бр., несвършени към 31.12.2010 г. – 40 дела. 

През 2010 г. в РС – Чепеларе са постъпили общо за разглеждане 

516 дела (граждански и наказателни), останали несвършени от предходни 

години – 53 дела или общо за разглеждане – 569 дела.  

През 2011 г., новообразуваните граждански дела са 444, останали 

несвършени от предходни години – 40 бр. дела или общо за разглеждане 484 

дела. Свършените дела през 2011 г. са 445 дела, от тях прекратени – 44 дела. 
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Несвършени към 31.12.2011 г. – 39 бр. дела. От посочените дела, 288 броя са ч. 

гр. дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК; 14 бр. са други ч. гр. 

дела; 1 дело е с административен характер. 

През 2011 г. в РС – Чепеларе са постъпили общо за разглеждане 

630 дела (граждански и наказателни), останали несвършени от предходни 

години – 57 дела или общо за разглеждане – 687 дела. 

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

заповедно производство. 
 

 
                    ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СТРОКОВЕ 
                  

                    При извършената проверка на гражданските дела се установи, че 

делата най-често приключват в 3 - 4  съдебни заседания като основна причина 

за отлагането е изявления на страните са постигане на спогодба и спиране на 

производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК; разпит на свидетели;  

изготвяне на заключения по допуснати от съда експертизи; назначаване на 

особен представител; нередовна процедура по призоваване на страните и др.  

 

    1. Дела, образувани през 2010 г. и 2011 г. свършени над 3 

месеца. 

 

                    В изготвената справка за дела, образувани през 2010 г., разгледани 

над 3 месеца са посочени  10 дела, а през 2011 г. свършените дела над 3 месеца 

са 8 дела. 

Проверката на случайно избрани дела, установи:  

 

- гр. д. № 166/2010 г., обр. на 19.07.2010 г., на доклад на съдия 

Руменов, иск по чл. 233, предл. първо и второ, чл. 232, ал. 2 ЗЗД. С 

разпореждане от 20.07.2010 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 

отговор. След процедура по залепване – чл. 47, ал. 1 ГПК, съдът е постановил, 

че ответникът е редовно уведомен, считано от 18.08.2010 г., от която дата тече 

и срока му за отговор по чл. 131 ГПК. На 21.09.2010 г. е постановено 

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

насрочено за 19.10.2010 г. С разпореждане от 14.10.2010 г. съдът е отложил 

делото за нова дата, поради отсъствие на съдията-докладчик. Първото с. з. е 

проведено на 04.11.2010 г. – не е даден ход на делото, поради нередовно 

призоваване на ответника. Проведени са с. з. на: 07.12.2010 г. - не е даден ход 

на делото, поради нередовно призоваване на ответника. С разпореждане от 

15.12.2010 г. съдът е назначил особен представител на ответника. С 

разпореждане от 04.01.2011 г. съдът е определил възнаграждение на особения 

представител, като е указал на ищеца срок за представяне на док. за внесен 

депозит. На 17.01.2011 г. е постъпило уведомително писмо от АК – Смолян, на 
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същата дата (с. д.) е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на особения 

представител за отговор (чл. 131 ГПК). На 14.02.2011 г. е депозиран отговор на 

ИМ. На 28.02.2011 г. е постановено отново определение по чл. 140 ГПК, 

изготвен е проект за доклад. В с. з. проведено на 29.03.2011 г. е даден ход по 

същество на спора, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 28.04.2011 

г., на която дата е и обявено решението; 

 - гр. д. № 243/2010 г., обр. на 15.10.2010 г., на доклад на съдия 

Славка Хебова (Кабасанова), облигационен иск, постъпил на същата дата. 

Разпореждането по чл. 129, ал. 1 и чл. 130 от ГПК е постановено на 15.10.2010 

г., за което е изпратено съобщение на тази дата и е получено от ответника на 

18.10.2010 г. Писмен отговор е депозиран на 18.11.2010 г. С кратко 

определение от 22.11.2010 г., постановено по чл. 140 от ГПК, съдът се е 

произнесъл по доказателствените искания и е насрочил производството в 

открито съдебно заседание за 21.12.2010 г. Призовки са изпратени на 

22.11.2010 г. С протоколно определение, постановено на 21.12.2010 г., съдът е 

спрял производството по делото по взаимно съгласие, след направено 

изявление от страните в този смисъл. Указани са последиците по чл. 231, ал. 1 

от ГПК. С определение от 30.05.2011 г. съдът е възобновил производството и 

го е насрочил в открито съдебно заседание за 29.06.2011 г., след като на 

30.05.2011 г. е постъпила молба от страната за неговото възобновяване. В 

съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че 

ще се произнесе с решение на 29.07.2011 г. Решение по делото е постановено 

на 05.07.2011 г., за което са изпратени съобщения на страните на 06.07.2011 г.; 

- гр. д. № 244/2010 г., обр. на 15.10.2010 г., на доклад на съдия 

Руменов, иск по чл. 30 ЗС. Делото е изпратено от ОС – Смолян, по подсъдност 

(делото е било образувано в РС – Девин, като ОС – Смолян го изпраща на РС – 

Чирпан, като друг равен по степен съд). С разпореждане от 18.10.2010 г. е 

изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 

22.10.2010 г. и на 19.11.2010 г. е представен отговор (18.11.2010 г. – пощенско 

клеймо). На 30.11.2010 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

изготвен е проект за доклад. Първото с. з. е проведено на 18.01.2011 г. – съдът 

е спял производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 04.05.2011 

г. е депозирана молба за прекратяване на производството, на осн. чл. 232, изр. 

1 ГПК – оттегляне на иска. С определение от 09.05.2011 г. съдът е прекратил 

производството по делото, на осн. чл. 232 ГПК; 

   - гр. д. № 160/2011 г., обр. на 20.05.2011 г., на доклад на съдия 

Славка Хебова, по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, по искова молба постъпила на 

20.05.2011 г. От протокола за избор на съдия е видно, че разпределението е 

извършено от Л. Г. Към корицата на делото е прикрепена бланка, 

представляваща отчетна форма по движението на делото. С разпореждане по 

чл. 129, ал. 1 и чл. 130 и сл. от ГПК, постановено на 20.05.2011 г., съдебният 

състав едновременно е извършил проверка по редовността и допустимостта на 

исковата молба и е указал изпращане на преписи от исковата молба за 
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ответника, както и възможността за писмен отговор. Съобщение за акта на 

съда е изпратено на 25.05.2011 г. и получено на 27.05.2011 г. от ответника. 

Писмен отговор на исковата молба е депозиран на 27.06.2011 г. С определение 

по чл. 140 от ГПК, постановено на 28.06.2011 г., съдът е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 19.09.2011 г., произнесъл се е 

по доказателствените искания и е назначил съдебно-техническа експертиза. 

Призовки за страните са изпратени на 28.06.2011 г. Вещото лице също е 

уведомено със съобщение, изпратено на тази дата. С молба от 08.09.2011 г. 

пълномощникът на ищеца е поискал пренасрочване на делото за друга дата, 

което е мотивирал с отпуск и пътуване извън страната. Като доказателство, 

към молбата е представено удостоверение от Адвокатска колегия - Смолян, в 

уверение на това, че такъв отпуск действително е разрешен в този период. С 

разпореждане от 15.09.2011 г. съдът е отложил и насрочил делото за нова дата 

- 12.10.2011 г. Нови призовки за страните са изпратени на същата дата. 

Заключението на вещото лице е депозирано в съда на 19.09.2011 г. В съдебно 

заседание от 12.10.2011 г. е даден ход на делото и на основание чл. 146 от ГПК 

съдът е съобщил доклада по делото. Производството по делото е отложено и 

насрочено за 04.11.2011 г., като съдът е предоставил възможност на страните 

да доведат свидетелите, които са им допуснати. В съдебно заседание, 

проведено на 04.11.2011 г., съдът е спрял производството по делото по чл. 229, 

ал. 1, т. 1 от ГПК, след направено изявление на страните в този смисъл. На 

31.01.2012 г. е постъпила молба от ищеца за възобновяване на производството. 

С разпореждане от тази дата на председателя на съда, делото е докладвано за 

определяне на нов съдия, поради отсъствие на съдия Кабасанова (Хебова). 

Видно от новия протокол за избор, делото е разпределено на съдия Петранка 

Прахова. С определение от 07.02.2011 г. делото е възобновено и ново съдебно 

заседание е насрочено за 01.03.2012 г., съобщения за което са изпратени на 

08.02.2012 г. С протоколно определение от тази дата съдът е одобрил спогодба, 

постигната между страните и прекратил производството по делото; 

  - гр. д. № 169/2011 г., обр. на 06.06.2011 г., на доклад на съдия 

Славка Кабасанова, иск по чл. 34, ал. 1 от ЗС, постъпил на 06.06.2011 г. С 

разпореждане от 09.06.2011 г. съдът е оставил производството без движение за 

отстраняване на нередовности, констатирани в исковата молба. Указанията са 

доведени до знанието на страната на 21.06.2011 г. със съобщение, изпратено на 

09.06.2011 г. По делото, в изпълнение на указанията на съда, е депозирана 

молба на 27.06.2011 г. С разпореждане от 29.06.2011 г. съдът е прекратил 

частично производството по делото в частта по предявения иск за делба на 

парична сума. Съобщение на ищеца е изпратено на 29.06.2011 г. С 

разпореждане от 03.08.2011 г. съдът е администрирал производството по 

смисъла на чл. 131 и сл. от ГПК. Указанията са съобщени на ответниците на 

05.08.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 15.09.2011 г. 

след изтичане на срока за депозиране на писмен отговор, съдът е насрочил 

производството в открито заседание за 18.10.2011 г. и се е произнесъл по 
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доказателствените искания. В първо открито съдебно заседание от 18.10.2011 

г. е даден ход на делото и съдът е съобщил доклада на страните по чл. 146 от 

ГПК. В съдебно заседание от тази дата съдът е дал ход по същество и е обявил 

делото за решаване като е посочил, че ще обяви решение на 18.11.2011 г. С 

определение, постановено на 02.11.2011 г., в срока за решаване на делото, 

съдия Зоя Шопова е отменила протоколното определение за даване на ход по 

същество, върнала е делото в статия на съдебното дирене и е насрочила ново 

открито съдебно заседание за 17.11.2011 г. За да постанови определение в този 

смисъл, съдия Шопова е констатирала отсъствието на докладчика, който е 

обявил делото за решаване. На определената от съда дата е даден ход на 

делото, указано е на ищеца да представи удостоверение за идентичност на 

имот и делото е насрочено за 08.12.2011 г. С протоколно определение от тази 

дата съдът е одобрил спогодба, постигната между страните, и е прекратил 

производството по делото в частта по допускане на делбата. С разпореждане от 

19.12.2011 г. съдът е насрочил производството в съдебно заседание за 

10.01.2012 г. по втората фаза на делбата. Поради нередовно призоваване, ново 

съдебно заседание е насрочено за 19.01.2012 г., на която дата е допусната 

съдебно-техническа експертиза. За събиране на доказателства ново съдебно 

заседание е насрочено за 16.02.2012 г. В съобщението, изпратено до вещото 

лице, съдът е указал, че заключението следва да бъде изготвено до 09.02.2012 

г. Експертното заключение е депозирано на 07.02.2012 г. Ново съдебно 

заседание е насрочено за 22.03.2012 г. С протоколно определение от тази дата 

съдът е спрял производството по делото по взаимно съгласие на страните. С 

молба, депозирана на 26.04.2012 г., ищецът е направил отказ от предявените 

искове на основание чл. 233 от ГПК. С разпореждане от 03.05.2012 г. съдът е 

указал копие от молбата да бъдат връчени на другите страни, да заявят дали 

правят отказ от иск, с оглед спецификата на страните в делбеното 

производство. С определение от 10.05.2012 г., съдът, след като е констатирал, 

че страните правят отказ от иска, е прекратил производството по делото; 

                    - гр. д. № 100/2011 г., обр. на 13.04.2011 г., на доклад на съдия 

Руменов, иск по чл. 53 ЗКИР. ИМ е подадена на 13.04.2011 г., на същата дата е 

обр. делото и разпределено от програмата за случайно разпределение на делата 

от М. К. С разпореждане от 15.04.2011 г. е изпратен препис от ИМ на 

ответниците (двама) за отговор. Съобщението е връчено на 20.04.2011 г. и на 

двамата ответника. Отговор на ИМ е представен на 19.05.2011 г. С 

разпореждане от 30.05.2011 г. съдът е постановил вписване на ИМ в АВ. На 

03.06.2011 г. е представена вписана ИМ. На 07.06.2011 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. Първото с.з. е 

проведено на 05.07.2011 г. – прието е заключението на в. л., отложено по 

доказателствата за 01.09.2011 г. (изискване на документи от трето лице – 

община Чепеларе). На 29.08.2011 г. е постъпила молба от пълномощника на 

ищците, с която моли съдът на пренасрочи делото за друга дата поради 

възникнал здравословен проблем. Делото е пренасрочено за 13.09.2011 г., с 
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разпореждане на съда от 30.08.2011 г. В с.з. на 13.09.2011 г. не е даден ход на 

делото, поради нередовно призоваване на единия ищец, отложено за 13.10.2011 

г. В с.з. на 13.10.2011 г. е даден ход, разпитани са свидетели, поради 

констатирани противоречия в показанията им, отложено за нова дата; 

03.11.2011 г. – извършен е оглед на място на имота от целия съдебен състав, на 

осн. чл. 204 и сл. ГПК; 13.12.2011 г. – даден е ход по същество, съдът е обявил, 

че ще се произнесе с решение на 13.01.2012 г. Решението е постановено на 

08.02.2012 г.; 

 - гр. д. № 226/2011 г., обр. на 22.07.2011 г., на доклад на съдия 

Руменов, иск по чл. 124, ал. 1 ГПК и чл. 92, ал. 1 ЗЗД. Делото е разпределено 

от Л. Г. – завеждащ деловодство, видно от приложения протокол. ИМ е 

подадена на 22.07.2011 г. На 25.07.2011 г. е приложена вписана ИМ. С 

разпореждане от 15.08.2011 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 

отговор, съобщението е изпратено на с. д. и върнато в съда на 16.09.2011 г. С 

разпореждане от 16.09.2011 г. съдът е постановил ново връчване на 

съобщението, като е дал указания за правилно оформяне на съобщението от  

връчителя - съдебен район - Софийски районен съд. Съобщението до 

ответника – ЮЛ е връчено на 03.10.2011 г., отговора е представен на 

12.10.2011 г. и допълнителен отговор е постъпил на 03.11.2011 г. (пощенско 

клеймо), в съда е получен на 07.11.2011 г. На 10.11.2011 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. Първото с. з. е 

проведено на 12.01.2012 г. – отложено по доказателствата. С определение от 

31.01.2012 г., постановено в з. з., съдът е назначил СТЕ, поставени са задачи. В 

с. з. на 16.02.2012 г. не е даден ход на делото, поради неявяване на проц. 

представител на ответника; 22.03.2012 г. – разпитани са свидетели, прието е 

заключението на в. л. и с определение съдът е спрял производството по делото, 

на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 04.04.2012 г. е постъпила молба за 

възобновяване на производството. На 10.04.2012 г. делото е преразпределено 

на съдия Яхова, с приложен протокол от случайното разпределение, извършено 

от съдия Колчев – и. ф. председател на съда. С определение от 17.04.2012 г. 

производството е възобновено и насрочено. В с. з. проведено на 08.05.2012 г. е 

даден е ход по същество на делото, съдът е постановил, че ще се произнесе с 

решение на 08.06.2012 г., решението е обявено на 08.06.2012 г. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 Основна причина производството по делата да продължи над 3 

месеца е спиране на производството, най-често на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. 

Други обективни причини са: делбено производство, приключило в двете фази, 

което предполага и по-дълъг срок на разглеждане; нередовно призоваване на 

ответника, назначаване на особен представител; прекратяване на 

производството в една част, изискващо изчакване срока за обжалване. Други 

причини са: отлагане на делата по доказателствата – най-често за изготвяне на 

заключение от в. л., като в повечето случаи делата са отлагани за след 1 месец; 
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отмяна хода по същество по обективни причини – разпределяне делото на нов 

докладчик, след обявяването му за решаване, поради ползването на 

дългосрочен отпуск по болест и отпуск за раждане от съдията-докладчик. 

Определението по чл. 140 ГПК е постановявано в рамките на 1 до 4 

дни след изтичане срока за отговор на исковата молба, в редки случаи се 

установи постановяване на определението до 8 – 10 дни. Първото съдебно 

заседание е насрочвано след 1 месец, с изключение на периода на съдебната 

ваканция и официалните празници. Само по гр. д. № 160/2011 г., първото с. з. е 

насрочено след около 3 месеца, като обективна причина следва да се посочи 

ползването на дългосрочен отпуск по болест, а след това и отпуск поради 

бременност и раждане от съдия Кабасанова (Хебова), както и допълнително 

постъпилата молба от проц. представител на ищеца в този смисъл. При 

отлагане на делата съдът най-често е насрочвал с. з. за след месец, с 

изключение на периода на съдебната ваканция, когато делата са насрочвани 

след близо 2 месеца. В редки случаи се установи, че съдът е пренасрочвал 

делата по молба на страните.  

Съдиите се произнасят по доклада в деня на постъпване на книжата 

или в рамките на 1 – 3 дни, в изолиран случай се установи, че съдът се е 

произнесъл по доклада след 10 дни. 

  

         2. Производства, образувани през първото полугодие на 2011 г. 

и неприключили към 31.12.2011 г. 

 

 От образуваните през първото полугодие на 2011 г. производства, 

11 дела са били висящи към 31.12.2011 г., като към момента на извършване на 

проверката, 9 дела са с постановено решение и 2 дела са прекратени.  

Проверката установи, че от образуваните през първото полугодие на 2010 г. 

дела, само 1 дело е останало висящо към 31.12.2010 г., което е приключило 

през 2011 г. 

 Проверката на случайно избрани дела, установи:  

 - гр. д. № 181/2011 г., обр. на 13.06.2011 г., на доклад на съдия 

Владимир Руменов, иск по чл. 357 от КТ, постъпил на 13.06.2011 г. С 

определение, постановено на 14.06.2011 г., съдът е прекратил производството 

по един от предявените искове, съобщение за което е изпратено на същата дата 

и получено от страната на 17.06.2011 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 30.06.2011 г. Ответникът е уведомен по реда на чл. 50, ал. 2 от 

ГПК. С определение, постановено на 18.10.2011 г. по чл. 140 ГПК, съдът е 

изготвил проект за доклад на делото, произнесъл се е по доказателствените 

искания на страните  и е насрочил производството в открито съдебно заседание 

за 04.11.2011 г. Призовката за ответника е върната в цялост. На 26.10.2011 г. по 

делото е постъпила молба от вещото лице за удължаване на срока за изготвяне 

на заключението. В първото открито съдебно заседание е констатирано 

нередовното призоваване и делото е отложено за 01.12.2011 г. На 17.11.2011 г. 
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е заменен първоначалния докладчик със съдия Зоя Шопова, поради което 

насроченото съдебно заседание е отложено за 08.12.2011 г. Съдът е разпоредил 

ответникът да се призове и по телефона. В първо открито съдебно заседание от 

08.12.2011 г. е констатирано, че ответникът е призован нередовно едва два дни 

преди заседанието, както и че няма върнат отрязък на изпратената призовка. 

Едновременно с това е докладвана молба от ответника, постъпила на 

30.11.2011 г., с което моли делото да се насрочи за период след 09.12.2011 г. 

Ново първо съдебно заседание е насрочено за 28.12.2011 г. В съдебно 

заседание от тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване, като съдът е посочил, че ще постанови решението на 11.01.2012 г. 

Съдебно решение, съгласно датата, отбелязана в същото, е постановено на 

06.01.2012 г.; 

  - гр. д. № 161/2011 г, обр. на 25.05.2011 г., на доклад на съдия 

Славка Кабасанова (Хебова), облигационен иск, постъпил на същата дата. С 

разпореждане от 25.05.2011 г. съдът е оставил производството по делото без 

движение и е указал на ищеца да отстрани нередовности, констатирани в 

исковата молба. Съобщение с указанията е изпратено в деня на постановяване 

на съдебния акт и получено от ищеца на 27.05.2011 г. Указанията са изпълнени 

с молба от 30.05.2011 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

31.05.2011 г. Ответникът е уведомен чрез залепване на уведомление. С 

разпореждане от 04.07.2011 г. съдът е приел, че ответникът е уведомен по реда 

на чл. 47, ал. 1 от ГПК, поради което на основание чл. 50, ал. 2 от ГПК 

исковата молба с приложенията са приложени по делото като се считат за 

редовно връчени. На 04.08.2011 г. по делото е депозиран писмен отговор от 

ответника. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 09.08.2011 г., 

съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 12.10.2011 г. 

и се е произнесъл по доказателствените искания. Определението съдържа и 

проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 от ГПК. В първото открито 

съдебно заседание е даден ход на делото, допусната е допълнителна задача на 

ССЕ и производството е насрочено за 07.11.2011 г. За събиране на 

доказателства делото е отложено и насрочено за 13.12.2011 г., на която дата е 

даден ход по същество и съдът е посочил, че ще постанови решение на 

13.01.2012 г. Решение по делото е постановено на 10.01.2012 г. По делото, във 

връзка с молба от пълномощника на ответника, е постановено разпореждане от 

12.07.2012 г., с което е насрочено съдебно заседание за 20.09.2012 г. по искане 

за възстановяване на срока за обжалване на съдебното решение. На тази дата е 

даден ход по същество на това производство; 

 - гр. д. № 64/2011 г., обр. на 07.03.2011 г., на доклад на съдия 

Хебова, чл. 79, ал. 1, във вр. с чл. 240, ал. 1 ЗЗД. На 07.03.2012 г. е постъпила 

ИМ и на с. д. е разпределено делото, с приложен протокол. С разпореждане от 

07.03.2011 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е 

върнато с отбелязване от 17.03.2011 г., че лицето не живее на посочения адрес. 

С разпореждане от 19.04.2011 г., съдът е указал да се връчи съобщението чрез 
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залепване на посочените два адреса в ИМ. Съдът е разпоредил да се направи 

служебна справка за адресна регистрация на ответника. На 19.04.2011 г. е 

изготвена сл. справка по Наредба № 14/18.11.2009 г., изпратени са 2 бр. 

уведомления за залепване на двата посочени в ИМ адреса. С разпореждане от  

19.04.2011 г. съдът е постановил да се изпрати препис от ИМ на посочения 

адрес от справката – в гр. София. На 20.05.2011 г. е изпратено съобщение на 

посочения адрес в гр. София. На 26.04.2011 г. е залепено уведомление, на един 

от адресите в гр. Смолян. На 22.08.2011 г. е залепено уведомлението на 

посочения адрес в гр. София, след няколкократна кореспонденция с 

председателя на СРС. С определение от 16.09.2011 г., съдът е указал на ищеца 

да внесе депозит за назначаване на особен представител на ответника. На 

26.09.2011 г. е представена молба с док. за внесен депозит. С определение от 

26.09.2011 г. съдът е предоставил правна помощ на ответника, указал е на АС – 

Смолян да определи адвокат. На 06.10.2011 г. е постъпило уведомително 

писмо от АС – Смолян, на с. д. съдът е разпоредил да се изпрати препис от ИМ 

на назначения особен представител за отговор. Съобщението е връчено на 

06.10.2011 г., отговора е представен на 03.11.2011 г. На 08.11.2011 г. делото е 

преразпределено на съдия Руменов, приложен е протокол от разпределението. 

На 08.11.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е 

проект за доклад. На 17.11.2011 г. делото е преразпределено на съдия Шопова 

– има протокол от разпределението. Първото с. з. е проведено за 06.12.2011 г. – 

назначена е ССЕ, отложено по доказателствата. В с. з. на 28.12.2011 г. е даден 

ход по същество на делото, съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 

30.01.2012 г., решението е обявено на 25.01.2012 г.; 

 - гр. д. № 194/2011 г., обр. на 30.06.2011 г., на доклад на съдия 

Хебова, след това съдия Шопова, иск за неизплатено възнаграждение по 

трудов договор и чл. 79 във вр. с чл. 285 ЗЗД. С разпореждане от 01.07.2011 г. е 

изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 

с. д., връчено на 07.07.2011 г., а отговора е представен на 01.08.2011 г. На 

02.08.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

за доклад, назначена е СИЕ, допуснати са свидетели, при режим на довеждане. 

Първото с. з. е проведено на 16.09.2011 г. – допълнена е задачата на в. л., 

отложено по доказателствата. В с.з. проведено на 11.10.2011 г. е прието 

допълнителното заключение на в. л., даден е ход по същество на делото, съдът 

е обявил, че ще се произнесе с решение на 11.11.2011 г. С определение от 

02.11.2011 г. съдът (съдия Шопова)  е отменил дадения ход по същество на 

спора, поради отсъствието на съдията-докладчик по делото – съдия Хебова. 

Проведено е с. з. на 17.11.2011 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е 

посочил, че ще се произнесе с решение на 19.12.2011 г., решението е обявено 

на 07.12.2011 г.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 
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Основна причина за неприключилите производства е оставяне на 

ИМ без движение, с указания и срок за изпълнение; извършване на различни 

процесуални действия във връзка с неточен адрес на ответника - съдът е 

прилагал Наредба № 14/18.11.2009 г., за установяване на постоянен и настоящ 

адреса на ответника; назначаване на особен представител; проблеми с 

връчването на съобщения/призовки, когато лицето е с адрес за призоваване от 

района на Софийски районен съд. Част от делата, на доклад на съдия 

Кабасанова, обявени за решаване са били преразпределени, поради 

продължително отсъствие по болест на съдия Кабасанова като съдът е отменял 

дадения ход по същество на делото което е и причина за продължилото по-

дълго производство. 

Други причина са: отлагане на делото за събиране на допуснатите 

от съда доказателства – най-често за изготвяне на експертизи  и поставяне на 

допълнителни задачи на в. л.; отлагане  на делото поради нередовно 

призоваване на ответник; насрочване на с. з. за след съдебната ваканция.  

Първото разпореждане на съда, след разпределението на делата е 

било в същия ден или на следващия ден. Съдиите са се произнасяли по доклада 

в деня на постъпване на книжата или на следващия ден.   

Проверката констатира, че от изтичане срока за отговор на 

исковата молба  до постановяване на определението по чл. 140 ГПК минават 

между 2 и 5 дни, само по гр. д. № 181/2011 г. определението по чл. 140 ГПК е 

постановено 2 месеца след изтичане срока за отговор, тъй като е съвпаднало с 

периода на съдебната ваканция и ползването на годишния отпуск на съдията - 

докладчик. 

 Първото с. з. е насрочвано след около 1 месец след постановяване 

на определението по чл. 140 ГПК, а по време на съдебната ваканция след  

месец и половина – два месеца. При отлагане на делата, същите са насрочвани 

след около месец.  

 

 

  3. Образувани дела преди 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2011 г.  

 

От изготвената справка за нуждите на проверката са посочени 4 бр. 

дела като 3 дела са с предмет делба, а 1 дело - вещен иск. По време на 

извършване на проверката, по гр. д. № 38/2009 г., производството е 

приключило с решение, обявено на 14.06.2012 г. Две от делата: № 129/2008 г. и 

гр. д. № 289/2010 г., бяха във вещи лица, по допуснатите и назначени от съда 

експертизи. И трите дела са насрочени за разглеждане в съдебно заседание 

през м. септември 2012 г. 

  

Проверката на единственото дело, находящо се в съда, установи: 
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- гр. д. № 138/2005 г., обр. на 08.09.2005 г., на докла на съдия 

Веселина Печилкова – съдия при образуване на делото, иск по чл. 34 от ЗС, 

постъпил в същия ден. Производството е образувано и се разглежда по реда на 

ГПК /отм./. Първо открито съдебно заседание е проведено на 05.10.2005 г. 

Нови съдебни заседания са проведени на 10.11.2005 г.; 07.12.2005 г. и 

25.01.2006 г., в последното от които е даден ход по същество и делото е 

обявено за решаване по първа фаза на делбата. Решение по първа фаза на 

делбеното производство е постановено на 03.02.2006 г. Решението е обжалвано 

пред Окръжен съд - Смолян, където производството е спряно с протоколно 

определение от 04.07.2006 г., на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. 

Производството е възобновено с определение от 14.08.2009 г. и насрочено в 

открито заседание за 25.09.2009 г. Преди това, с определени в закрито 

заседание от 15.09.2009 г., Смолянският окръжен съд е спрял въззивното 

производство по чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./. На 19.10.2009 г. съдът е 

конституирал нови страни в процеса. С определение от 20.04.2010 г. 

производството по делото е възобновено. На 28.10.2010 г. Окръжен съд -

Смолян е постановил решение по въззивното производство, образувано във 

връзка с жалба срещу решението на Районен съд - Чепеларе, постановено по 

първата фаза на делбеното производство. С разпореждане от 23.12.2010 г. 

Районен съд - Чепеларе е насрочил първо заседание по втора фаза на 

производството за 24.01.2011 г. Нови съдебни заседания са проведени на: 

16.02.2011 г.; 14.03.2011 г.; 13.04.2011 г.; 09.05.2011 г.; 06.06.2011 г.; 

06.07.2011 г.; 16.09.2011 г.; 18.10.2011 г.; 07.11.2011 г.; 13.12.2011 г.; 

07.02.2012 г.; 29.03.2012 г., пренасрочено за 26.04.2012 г., на която дата е даден 

ход по същество и съдът /съдия Игнат Колчев/ е посочил, че ще обяви 

решението на 23.05.2012 г. Решение по делото е постановено на посочената от 

съда дата. С разпореждане от 28.06.2012 г. съдът, след като е констатирал, че 

постановеното решение е влязло в сила, е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 27.09.2012 г. за провеждане на производството по чл. 291 

от ГПК /отм./. Последното е пренасрочено за 11.10.2012 г. с разпореждане от 

19.09.2012 г., мотивирано със служебна ангажираност – командировка, на 

докладчика по делото.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката констатира, че основна причина за неприключилите 

производства е предмета – делби и вещен иск, чието разглеждане изисква по-

дълъг срок; по едно от делата производството е по реда на ГПК (отм.). Друга 

причина за неприключилите производства е спирането им до приключване на 

преюдициален спор, както и обжалване на решението по реда на 

инстанционния контрол.  

И трите висящи към момента на проверката дела са насрочени за 

разглеждане в открито съдебно заседание.  
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                   4. Обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. 

първо ГПК. 

                     

                    НЯМА обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. 

първо ГПК през 2010 г.  

През 2011 г. и първото шестмесечие на 2012 г. по 8 дела не е спазен 

срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, както следва: 

  - съдия Руменов – 6 дела, като по две от делата просрочието е 3 - 5 

дни: гр. д. № 219/2011 г. и гр. д. № 420/2011 г., а по 4 дела, съдебният акт е 

обявен в двумесечен срок: гр. д. № 41/2011 г.; гр. д. № 100/2011 г.; гр. д. № 

238/2011 г. и гр. д. № 332/2011 г.; 

  - съдия Шопова – 2 дела, като просрочието е 2 дни.  
 
  КОНСТАТАЦИИ: 

  Похвален е стремежът на съдиите от РС – Чепеларе за спазване на 

срока, регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. Констатираното 

просрочие по 6 от делата е незначително. Само по 4 дела, на доклад на съдия 

Руменов, постановените решения са в двумесечен срок.  

 

 
           5. Дела с отменен ход по същество. 
 

 От изисканата справка  и проверка по срочната книга се установи, 

че през 2010 г. по 2 дела е отменен ходът по същество, а през 2011 г. - по 5 

дела: 

- гр. д. № 220/2010 г., обр. на 14.09.2010 г., на доклад на съдия 

Хебова, иск по чл. 415 ГПК. В с.з. на 08.12.2010 г. е даден ход по същество на 

делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 07.01.2012 г.  На 

08.12.2010 г. е постъпила молба от проц. представител на ищеца, с която моли 

съдът да отмени дадения ход по същество на делото, поради претърпян пътен 

инцидент, причина за неявяването му в с. з., както и на водените от него 

свидетели за с. з. на 08.12.2010 г. С определение от 13.12.2010 г., съдът е 

уважил депозираната минути след приключване на с. з. молба, отменил е 

дадения ход по същество и е насрочил делото. В с. з. на 17.01.2011 г. е даден 

ход по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 18.02.2011 г. 

Решението е обявено на 25.01.2011 г.; 

- гр. д. № 317/2010 г., обр. на 17.12.2010 г., на доклад на съдия 

Славка Хебова, жалба по чл. 19а от ЗГР. В първото открито съдебно заседание, 

проведено на 21.01.2011 г., съдът е дал ход по същество и обявил делото за 

решаване, като е посочил, че ще обяви решението на 21.02.2011 г. С 

определение от 25.01.2011 г. съдът е отменил определението за даване ход по 
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същество и е прекратил производството, след като е съобразил, че претенцията 

подлежи на разглеждане по реда на АПК; 

  - гр. д. № 169/2011 г. – забележка: фактите по делото, включително 

обстоятелствата във връзка с отменения ход по същество, са описани в т. 1 от 

настоящия акт, където производството е разгледано в категорията на делата, 

приключили над 3 месеца. Делото е за делба и отмяната на дадения ход по 

същество е постановена във връзка с приключване на производството в 

първата му фаза, като причина е отсъствието на докладчика (отпуск за раждане 

и отглеждане на дете), който е обявил делото за решаване; 

                    - гр. д. № 37/2011 г., обр. на 03.02.2011 г., на доклад на съдия 

Руменов, по втора фаза на делбата – чл. 351 ГПК. В с.з. от 03.11.2011 г. е даден 

ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

02.12.2011 г.  На 10.11.2011 г. е постъпила молба от ответника за отмяна хода 

по същество, като мотив за това е посочено късното узнаване на факта, че по 

делото има предявена претенция по сметки, съгласно чл. 346 ГПК. С 

определение от 07.12.2011 г. съдът е установил, че тази претенция е връчена на 

ответната страна след датата на последното по делото с. з., поради което е 

отменил дадения ход по същество на делото и го е насрочил. В с. з. на 

31.01.2012 г. е даден ход по същество на делото, решението е обявено на 

13.03.2012 г.;  

                    - гр. д. № 166/2011 г. е обр. на 28.05.2011 г., на доклад на съдия 

Хебова, иск по чл. 422 ГПК. В с.з. от 26.09.2011 г. е даден ход по същество, 

отменен с определение в з.з. на 02.11.2011 г. (съдия Шопова), поради 

отсъствието на съдията-докладчик Хебова. В с. з. на 17.11.2011 г. е даден ход 

на делото по същество, решението е обявено на 15.12.2011 г.; 

- гр. д. № 238/2011 г., обр. на 29.07.2011 г., на доклад на съдия 

Хебова, след това съдия Руменов, иск по чл. 53, ал. 2 ЗКИР. В с.з. на 18.11.2011 

г. (съдия Руменов) е даден ход на делото по същество, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 16.12.2011 г. С определение от 17.01.2012 г. съдът е 

отменил протоколно определение за даване ход по същество на делото, 

възобновил е съдебното дирене и е прекратил производството по делото, 

поради недопустимост на иска. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

Броят на  делата  с отменен ход по същество е  незначителен. 

Обективни причини за отмяна хода по същество по част от делата са: 

продължително отсъствие по болест на съдия Кабасанова и ползването на 

отпуск за раждане и отглеждане на дете, наложило преразпределяне на 

обявените за решаване дела на неин доклад; подадени молби от страните, след 

обявяване делото за решаване, уважени от съда. 

По три от проверените дела отмяната е по инициатива на съда: по 

първото дело е за допълнително изясняване на факти и обстоятелства; по 
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второто дело, съдът е прекратил производството след като е съобразил, че 

производството следва да се разгледа по реда на АПК; по третото дело, след 

отмяна хода по същество съдът е прекратил производството, поради 

недопустимост на иска.  
 
 
   6. Спрени производства.  
 
                    Проверката констатира, че през 2010 г., производствата по 7 дела е 

било спряно, а през 2011 г. – по 5 дела. Проверката на произволно избрани 

дела, установи:  

                    - гр. д. № 229/2010 г., обр. на 24.09.2010 г., на доклад на съдия 

Хебова, иск по чл. 127, ал. 2 СК. В з. з. на 06.12.2010 г.  производството по 

делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК.  Съдът не е изисквал служебно 

справки за движението на преюдициалното дело. На 12.08.2011 г. е постъпила 

молба от проц. представител на ищеца за възобновяване на производството 

като е представено док. за приключилото преюдициално производство. С 

определението от 15.08.2011 г. съдът е възобновил производството по делото и 

го е насрочил. Проведени са с.з. на: 16.09.2011 г.; 07.10.2011 г. – даден е ход по 

същество. Решението е обявено на 12.10.2011 г.;   

   - гр. д. № 48/2010 г., обр. на 23.03.2010 г., на доклад на съдия 

Владимир Руменов,  молба по чл. 542 от ГПК, депозирана на с.д. В съдебно 

заседание от 04.11.2010 г. съдът е постановил спиране на охранителното 

съдебно производство по чл. 536, ал. 1, т. 2 от ГПК, поради наличие на 

преюдициален гражданскоправен спор между страните. С определение от 

14.06.2011 г. съдът е прекратил производството по делото, след като е 

съобразил, че протоколното определение за спиране, след неговото обжалване, 

е влязло в сила на 28.04.2011 г. От този момент, както е посочил съдебният 

състав, тече едномесечен срок за заявителя за предявяване на иск и 

представяне на доказателства в този смисъл, поради което производството по 

настоящото следва да бъде прекратено; 

  - гр. д. № 160/2011 г. – фактите по делото са описани в т. 1 от 

настоящия акт, където производството е разгледано в категорията на делата, 

приключили над 3 месеца. В съдебно заседание, проведено на 04.11.2011 г., 

съдът е спрял производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. На 

31.01.2012 г. е постъпила молба от ищеца за възобновяване на производството. 

С разпореждане от тази дата на председателя на съда, делото е докладвано за 

определяне на нов съдия, поради отсъствие на съдия Хебова. Видно от новия 

протокол за избор, делото е разпределено на съдия Петранка Прахова. С 

определение от 07.02.2011 г. делото е възобновено и насрочено за 01.03.2012 г. 

С протоколно определение от тази дата съдът е одобрил спогодба, постигната 

между страните и прекратил производството по делото; 

 - гр. д. № 169/2011 г. – фактите по делото, включително 

обстоятелствата във връзка с отменения ход по същество са описани в т. 1 от 
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настоящия акт, където производството е разгледано в категорията на делата, 

приключили над 3 месеца. С протоколно определение от 22.03.2012 г. съдът е 

спрял производството по делото по взаимно съгласие на страните. С молба, 

депозирана на 26.04.2012 г., ищецът е направил отказ от предявените искове на 

основание чл. 233 от ГПК. С разпореждане от 03.05.2012 г. съдът е указал 

копие от молбата да бъдат връчени на другите страни, да заявят дали правят 

отказ от иск, с оглед спецификата на страните в делбеното производство. С 

определение от 10.05.2012 г., съдът, след като е констатирал, че страните 

правят отказ от иска, е прекратил производството по делото; 

  - гр. д. № 141/2011 г. - фактите по делото са описани в т. 7 от 

настоящия акт, където производството е разгледано в категорията на делата, по 

които са допускани обезпечения. В съдебно заседание на 22.03.2012 г. съдът е 

спрял производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 21.03.2012 г., в 

шестмесечния срок, от пълномощника на ищеца е постъпила молба за 

възобновяване на съдебното производство; 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

Само едно производство е било спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК, проверката на което установи, че съдът не е изисквал справки за 

движението на преюдициалното дело. Спрените дела, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК – по съгласие на страните, са възобновени по молба на страните.  

         

 7. Дела, по които е допускано обезпечение. 

  

 От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че 

през 2010 г. по 3 дела съдът се е произнесъл по искане по чл. 389 ГПК.  През 

2011 г. по 10 дела е постъпило искане по чл. 389 ГПК. През 2012 г. – по 2 дела 

е постъпило искане по чл. 389 ГПК и само 1 искане е постъпило по чл. 390 

ГПК.  

 Проверката на случайно избрани дела установи:   

 

  - гр. д. № 120/2010 г., обр. на 21.05.2010 г., на доклад на съдия 

Владимир Руменов, иск по чл. 58 и чл. 61 от Закона за кооперациите. С 

исковата молба е направено искане за спиране на изпълнение на решения, 

взети от ОС на „О.”, както и на основание чл. 19, ал. 5 от Закона за търговския 

регистър да бъде спряно регистърно производство за вписване на извършените 

с обжалваните решения промени. С определение от 21.05.2010 г., постановено 

по реда на чл. 389, ал. 1 от ГПК, съдът се е произнесъл по направеното искане. 

На гърба на съдебното определение е направено отбелязване, че съобщения са 

изпратени на 21.05.2010 г. В самите съобщения е отразено, че са изпратени на 

25.05.2010 г.;  

  - гр. д. № 288/2010 г., обр. на 29.11.2010 г., на доклад на съдия 

Славка Хебова, иск по чл. 415 от ГПК, постъпил на 26.11.2010 г. С исковата 
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молба е поискано допускане на обезпечение чрез възбрана на имот, 

собственост на ответника. С определение от 29.11.2010 г. съдът се е 

произнесъл по искането, като е постановил и издаване на обезпечителна 

заповед. Обезпечителната заповед е получена на 03.12.2010 г., съгласно 

отбелязването, направено по делото; 

  - гр. д. № 141/2011 г., обр. на 13.05.2011 г., на доклад на съдия 

Владимир Руменов, иск по чл. 108 от ЗС, постъпил в същия ден. С исковата 

молба е поискано допускане обезпечение по реда на чл. 389 от ГПК чрез 

налагане на възбрана на имота, предмет на претенцията. С определение по чл. 

395 от ГПК, постановено на 13.05.2011 г., съдът е допуснал обезпечение чрез 

възбрана на ¼ от недвижимия имот и постановил издаване на обезпечителна 

заповед. Съобщение за определението е изпратено на 16.05.2011 г. На същата 

дата, 16.05.2011 г., върху гърба на обезпечителната заповед е направено 

отбелязване, че същата е получена от пълномощника по делото. С 

разпореждане от 16.05.2011 г. производството е оставено без движение за 

отстраняване на нередовности, констатирани в исковата молба. С определение 

по чл. 140 от ГПК, постановено на 21.09.2011 г., съдът е изготвил проект за 

доклад по делото и е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

18.10.2011 г. На тази дата не е даден ход на делото и същото е отложено за 

12.12.2011 г., пренасрочено за 13.12.2011 г. Ново съдебно заседание е 

насрочено за 25.01.2012 г. и пренасрочено за 09.02.2012 г., с оглед насрочена за 

27.01.2012 среща с медиатор в Окръжен съд - Смолян. На 09.02.2012 г. не е 

даден ход на делото, предвид направени изявления от страните, че са в 

процедура по медиация, като съдът е насрочил делото за 22.03.2012 г. В 

съдебно заседание от тази дата съдът е спрял производството по взаимно 

съгласие по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. В шестмесечния срок, от пълномощника 

на ищеца е постъпила молба за възобновяване на съдебното производство; 

  - гр. д. № 225/2011 г., обр. на 22.07.2011 г., на доклад на съдия 

Славка Хебова, облигационен иск, предявен по реда на чл. 422 от ГПК. Делото 

е решено в едно съдебно заседание, проведено на 13.10.2011 г. По делото е 

постановено решение на 21.10.2011 г. С молба от 28.11.2011 г., депозирана от 

пълномощника на ищеца, е поискано допускане на обезпечение чрез налагане 

на запор върху банкови сметки на ответника. С определение от 28.11.2011 г. 

съдът се е произнесъл по искането и е издадена обезпечителна заповед, на 

гърба на която е направено отбелязване, че страната се е снабдила със същата 

на 29.11.2011 г.; 

  - гр. д. № 275/2011 г., обр. на 07.09.2011 г., на доклад на съдия 

Владимир Руменов, иск по чл. 109 от ЗС. С предявяване на исковата молба е  

направено искане за допускане на обезпечение по реда на чл. 389 от ГПК. С 

определение от 07.09.2011 г. съдът се е произнесъл по молбата, като е отказал 

да допусне исканото обезпечение. Съобщение за акта на съда е изпратено в 

деня, в който е постановен съдебния акт. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 13.09.2011 г. Писмен отговор е депозиран на 17.10.2011 г., като 
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съобщението за указанията по чл. 131 от ГПК са получени от ответника на 

16.09.2011 г. С определение от 28.10.2011 г., постановено по реда на чл. 220 от 

ГПК, съдът е конституирал трето лице - помагач. С определение от 16.11.2011 

г. съдът е прекратил частично производството по делото, обжалвано пред 

Окръжен съд - Смолян, който е отменил обжалвания акт с определение от 

10.02.2012 г. и върнал делото за продължаване на съдопроизводствените 

действия. След връщането, Районен съд - Чепеларе е оставил производството 

без движение и указал отстраняване на констатирани в исковата молба 

нередовности. С определение от 22.03.2012 г., постановено по реда на чл. 140 

от ГПК, съдът е насрочил производството в открито заседание за 22.05.2012 г. 

Към момента на проверката е насрочено открито съдебно заседание за 

03.10.2012 г.; 

  - гр. д. № 320/2011 г., обр. на 28.10.2011 г., на доклад на съдия 

Владимир Руменов, С ИМ е поискано допускане на обезпечение на иск по реда 

на чл. 389 от ГПК. С определение от 28.10.2011 г. съдът се е произнесъл по 

искането за допускане на обезпечение. Върху гърба на издадената 

обезпечителна заповед е направено отбелязване, че същата е получена от 

ищеца по делото; 

  - гр. д. № 92/2012 г., обр. на 24.04.2012 г., на доклад на съдия 

Гюлфие Яхова, по молба от същия ден, депозирана по реда на чл. 390, ал. 1, вр. 

с ал. 4 от ГПК, с искане за спиране на изпълнително дело по описа на ДСИ при 

Районен съд - Чепеларе. С Определение № 287/24.04.2012 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск по чл. 440 от ГПК чрез спиране на изпълнението, 

като е указан едномесечен срок, считано от влизане в сила на настоящото 

определение, за предявяване на бъдещия иск и представяне на доказателства. 

Постановено е още да се издаде обезпечителна заповед след представяне на 

доказателства за внасяне на определената парична гаранция в размер на 200,00 

лв. Обезпечителната заповед е издадена след като на 26.04.2012 г. е 

представено доказателство за внасяне на определената гаранция. В 

съобщенията, изпратени на 26.04.2012 г. е посочено, че определението, с което 

е допуснато обезпечението, е постановено на 26.04.2012 г., а не както е 

посочено в акта – 24.04.2012 г. Съобщението до ответника е върнато в цялост с 

отбелязване, направено от връчителя, че адресата не пребивава на адреса. С 

разпореждане от 10.05.2012 г. съдът е разпоредил да се залепи съобщение, в 

случай, че не се намери лице на адреса, което е съгласно да получи 

съобщението. На 28.05.2012 г. молителят е представил доказателство за 

предявяване на бъдещия иск; 

   - гр. д. № 103/2012 г., обр. на 04.05.2012 г., на доклад на съдия 

Гюлфие Яхова, по молба от същия ден, постъпила по реда на чл. 58 и чл. 61 от 

Закона за кооперациите. С молбата е направено искане за спиране на 

изпълнението на решенията, взети от ОС на кооперацията, до произнасяне на 

съда по настоящата претенция. С определение от 08.05.2012 г. съдът е оставил 
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без уважение искането за допускане на обезпечението, за което е изпратено 

съобщение на 10.05.2012 г. 

      

  КОНСТАТАЦИИ: 

 При проверката се установи, че по делата, по които е направено 

искане за допускане на обезпечение по чл. 389 ГПК – искането се съдържа в  

исковата молба или е направено в по-късен етап от производството, съдът се е 

произнасял същия ден, с изключение на гр. д. № 103/2012 г. – съдът се е 

произнесъл след 4 дни, искането е депозирано в петък. При проверка на гр. д. 

№ 141/2011 г. се установи, че съдът е допуснал обезпечение, поискано с 

исковата молба и с разпореждане, постановено 3 дни по-късно е оставил ИМ 

без движение с указания и срок за изпълнение. Би следвало първо да се 

отстрани констатираната нередовност на исковата молба, тъй като произнасяне 

по искането по чл. 389 ГПК се дължи само при редовна и допустима ИМ ( по 

аргумент на чл. 129 и чл. 130 ГПК).  

Проверката на единственото дело, образувано по реда на чл. 390 

ГПК (ч. гр. д. № 92/2012 г.) установи, че е спазена местната и родова 

подсъдност, както и срока по чл. 395, ал. 2 ГПК. С определението, с което 

съдът е допуснал обезпечение на иска е постановил, че молителят следва да 

предяви бъдещия иск и представи доказателства за това, в едномесечен срок, 

считано от влизане на определението в сила. От разпоредбата на чл. 396, ал. 3 

ГПК обаче, следва да се направи изводът, че определението, с което се допуска 

обезпечение на иска, поражда действие от датата на постановяването му. В 

този смисъл, когато е определена обезпечителна мярка „спиране на 

изпълнението по изпълнително производство”, съгласно нормата на чл. 390, ал. 

4 ГПК, съдът определя гаранция и издава обезпечителна заповед едва след като  

молителят представи доказателства за внасянето й.  

 

 

 8. Дела, образувани по реда на чл. 28 от Закона за закрила на 

детето. 

 

  Проверката на случайно избрани дела, установи:   

                      

   - гр. д. № 301/2011 г., обр. на 14.10.2011 г., на доклад на съдия 

Владимир Руменов. Разпределението е извършено от М. К. Искането е 

депозирано от ДСП - Смолян за постановяване на мерки за закрила спрямо 

детето чрез настаняване извън семейството му. По делото е представен 

социален доклад. С определение, постановено в закрито съдебно заседание на 

19.10.2011 г., производството е прекратено поради недопустимост на искането 

и исковата молба е върната на подателя, предвид навършване на пълнолетие на 

детето. Определението за прекратяване не е обжалвано и е влязло в сила; 
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   - гр. д. № 54/2011 г., обр. на 16.02.2011 г., на доклад на съдия 

Владимир Руменов, по искане, постъпило на с. д. Електронното разпределение 

е извършено от М. К. На 23.02.2011 г. делото е насрочено в открито съдебно 

заседание за 17.03.2011 г. Искането е депозирано от ДСП - Смолян за 

постановяване на мярка за защита на детето. Представен е социален доклад. На 

17.03.2011 г. са извършени процесуални действия в съдебното заседание и 

съдът е дал ход по същество като е посочил, че ще се произнесе с решение на 

15.04.2011 г. Решение по делото е постановено на 07.04.2011 г.;  

   - гр. д. № 245/2011 г., обр. на 08.08.2011 г., на доклад на съдия 

Славка Хебова, по искане от ДСП – Смолян, по чл. 26, ал. 1 от ЗЗДет. 

Електронното разпределение е извършено от М. К. С разпореждане от 

08.08.2011 г. делото е насрочено в открито съдебно заседание за 16.08.2011 г. 

По делото е представен социален доклад. В съдебно заседание от тази дата е 

даден ход на делото по същество и съдът е посочил, че ще обяви решението си 

на 17.08.2011 г. С решение от 16.08.2011 г. са постановени мерки за закрила на 

детето;  

   - гр. д. № 91/2011 г., обр. на 04.04.2011 г., на доклад на съдия 

Славка Хебова, по искане, депозирано от ДСП - Смолян на с. д. 

Разпределението е извършено от М. К. Делото е насрочено в открито съдебно 

заседание за 29.04.2011 г. с разпореждане, постановено на 04.04.2011 г. В 

открито съдебно заседание, проведено на тази дата, са събрани писмени 

доказателства, приет е социалния доклад и е посочено, че съдът ще се 

произнесе и обяви решението си на 28.05.2011 г. С решение от 18.05.2011 г. 

съдът е постановил мерки за закрила спрямо детето. 

 

   КОНСТАТАЦИИ: 

   По делата, образувани по реда на чл. 28 от Закона за закрила на 

детето /ЗЗДет./, се установи, че съдът се е произнасял по искането в деня на 

подаването му или в рамките до 5 – 7 дни. Производството по тези дела е 

приключвало с едно съдебно заседание, насрочвано за след 15 - 25 дни, най-

късно до 1 месец от постъпване на искането. Съдът се е произнасял с решение 

в срока по чл. 28, ал. 4 ЗЗДет., като най-често решението е постановявано в 

рамките на 15 дни. 

Съдиите са проявявали стремеж за бързо насрочване и 

приключване на делата. 

  

9. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашното 

насилие. 
 

   Проверката на случайно избрани дела, установи:   

 

   - гр. д. № 128/2010 г. е обр. на 31.05.2010 г., на доклад на съдия 

Хебова, по молба, подадена на с. д. С разпореждане от 31.05.2010 г. делото е 
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насрочено в открито съдебно заседание за 23.06.2010 г. С молба, депозирана на 

22.06.2010 г., молителят е оттеглил молбата и за издаване на заповед за защита 

от домашно насилие. В открито съдебно заседание от 23.06.2010 г. съдът е 

уважил направеното искане и е прекратил производството по делото. 

Определението не е обжалвано и е влязло в сила; 

   - гр. д. № 406/2011 г., обр. на 30.11.2011 г., на доклад на съдия 

Владимир Руменов, по молба, постъпила на с. д. Електронното разпределение е 

извършено от М. К. С разпореждане от 02.12.2011 г. е разпоредено връчване на 

копие от молбата на ответника и делото е насрочено в открито съдебно 

заседание за 16.12.2011 г. В открито съдебно заседание, проведено на 

16.12.2011 г., е даден ход на делото и същото е отложено за събиране на 

доказателства за 31.01.2012 г. На тази дата делото е обявено за решаване, като 

съдът е посочил, че ще обяви решението си на 29.02.2012 г. Решението по 

делото е обявено на 13.02.2012 г.  

   - гр. д. № 298/2011 г., обр. на 11.10.2011 г., по молба, подадена на 

11.10.2011 г. С определение от 11.10.2011 г. съдът е насрочил производството в 

открито съдебно заседание за 03.11.2011 г. В съдебно заседание от тази дата 

съдът е посочил, че ще обяви решението си на 02.12.2011 г. Решение по делото 

е обявено на посочената от съда дата – 02.12.2011 г. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

По делата, образувани по реда на ЗЗДН, в деня на постъпване на 

молбата съдът е насрочвал открито съдебно заседание в срок до 16 - 23 дни – 

при спазване разпоредбата на в чл. 12, ал. 1 ЗЗДН - не по-късно от 30 дни от 

деня на постъпване на молбата. Решението не е постановяване в открито 

съдебно заседание, както изисква чл. 15, ал. 1 ЗЗДН, а в рамките на 15 - 30 дни. 

 

                  10. Дела, образувани по реда на чл. 310 ГПК – бързо 

производство. 

 

                    През 2010 г. са  образувани и разгледани 28 бр. дела по реда на чл. 

310 ГПК. През 2011 г. са образувани и разгледани – 11 дела по реда на чл. 310 

ГПК. 

                   Проверката на случайно избрани дела, установи:                

         

                    - гр. д. № 33/2011 г., обр. на 25.01.2011 г., на доклад на съдия 

Хебова, иск по чл. 150 СК. На с. д. е депозирана ИМ и разпределено делото от 

М. К. С разпореждане от 25.01.2011 г. е изпратен препис от ИМ на ответника 

за отговор – чл. 131 ГПК, на с. д. е изпратено съобщението. На 28.01.2011 г. е 

връчено съобщението на ответника, на 23.02.2011 г. е депозиран отговор на 

ИМ. На 23.02.2011 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е 

доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 17.03.2011 

г. – представен е социален доклад, изслушано е детето в специално 
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оборудваната стая на съда за това, даден е ход по същество на делото. Съдът е 

посочил, че ще се произнесе с решение на 25.03.2011 г., решението е обявено 

на 24.03.2011 г.; 

     - гр. д. № 55/2011 г., обр. на 17.02.2011 г., на доклад на съдия 

Руменов, иск по чл. 128, т. 2 и чл. 224 във вр. с чл. 178 и чл. 155, ал. 3 КТ. На 

18.02.2011 г. е извършено електронното разпределение на делото от М. К. С 

разпореждане от 21.02.2010 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 

отговор, на с. д. е изпратено съобщението и връчено на 22.02.2011 г. На 

21.03.2011 г. е депозиран отговор на ИМ. На 25.03.2011 г. е постановено 

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

страните. Първото с. з. е проведено на 14.04.2011 г. – разпитани са свидетели, 

прието е заключението на в. л., назначена е съдебно-графологична експертиза. 

Проведени са с. з. на: 05.05.2011 г. – приета е СГЕ, допусната е повторна СГЕ; 

16.06.2011 г. – даден е ход по същество на спора, съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 30.06.2011 г. Решението е обявено на 04.07.2011 г.;  

  - гр. д. № 77/2011 г., обр. на 23.03.2011 г., на доклад на съдия 

Хебова, иск по чл. 150 СК. На с. д. е постъпила ИМ и е извършено 

електронното разпределение на делото от М. К. На 23.03.2010 г. е разпоредено 

да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, на с. д. е изпратено 

съобщението, което е върнато в цялост с отбелязване, че лицето живее в 

чужбина. С разпореждане от 01.04.2011 г. е изискана служебна справка за 

адреса на ответника по Наредба № 14/18.11.2009 г. С разпореждане от 

01.04.2011 г. е постановено да се изпрати съобщение на посочения в справката 

адрес. Съобщението е върнато в цялост, без надлежно оформяне. С 

разпореждане на съда от 11.04.2011 г. е изпратено ново съобщение до съдебен 

район РС – Пазарджик, с указания. На 15.04.2011 г. е връчено съобщението, на 

09.05.2011 г. е постъпил отговор на ИМ (04.05.2011 г. - пощенско клеймо). На 

09.05.2011 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад, 

връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 30.05.2011 г. – съдът е 

одобрил постигнатото в с. з. споразумение и е прекратил производството по 

делото; 

  - гр. д. № 217/2011 г., обр. на 18.07.2011 г., на доклад на съдия 

Руменов, иск по чл. 144 СК. С разпореждане от 18.07.2011 г. е изпратен препис 

от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 19.07.2011 г., 

връчено на 21.07.2011 г. На 22.08.2011 г. е представен отговор на ИМ. На 

23.08.2011 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад 

по делото. Първото с. з. е проведено на 12.09.2011 г. – даден е ход по същество 

на делото, съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 26.09.2011 г. 

Решението е обявено на 16.09.2011 г.; 

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

Руменов, след това съдия Колчев, иск по чл. 150 СК. С разпореждане от 

04.01.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е връчено на 04.01.2012 г., отговора е депозиран на 
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06.02.2012 г. На 06.02.2012 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, 

изготвен е доклад. Първото с. з. е проведено на 21.02.2012 г. – отложено за 

разпит на свидетел (директора на „О.”, гр. Чепеларе). В с. з. на 03.04.2012 г. 

(съдия Колчев) е даден ход на делото по същество, съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 10.04.2012 г. Решението е обявено на 10.04.2012 г.;  

  - гр. д. № 140/2012 г., обр. на 14.06.2012 г., на доклад на съдия 

Яхова, иск по чл. 224 КТ. На 14.06.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис 

от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е върнато в цялост, с 

отбелязване, че на посочения адрес няма офис. С разпореждане от 05.07.2012 г. 

съдът е приел редовно връчване, на осн. чл. 50, ал. 2 ГПК. На 01.08.2012 г. е 

постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по делото. 

Първото с. з. е проведено на 22.08.2012 г. – не е даден ход на делото, поради 

нередовно призоваване на ответника. В с. з. на 12.09.2012 г. е даден ход по 

същество на делото, съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 

26.09.2012 г. Решението е обявено на 18.09.2012 г.;  

  - гр. д. № 144/2012 г., обр. на 14.06.2012 г., на доклад на съдия 

Яхова, иск по чл. 224, ал. 1 КТ. На 14.06.2012 г. е разпоредено да се изпати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е върнато в цялост с 

отбелязване, че няма офис на фирмата на посочения адрес. С разпореждане от 

05.07.2012 г. съдът е приел, че ответникът (ЮЛ) е редовно уведомен, на осн. 

чл. 50, ал. 2 ГПК. На 01.08.2012 г. е постановено определението по чл. 312 

ГПК, изготвен е проект за доклад. Първото с. з. е проведено на 22.08.2012 г. – 

не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на ответника. В с. з. 

на 12.09.2012 г. е даден ход по същество, съдът е посочил, че ще се произнесе с 

решение на 26.09.2012 г. На 18.09.2012 г. съдът е постановил неприсъствено 

решение; 

  - гр. д. № 119/2012 г., обр. на 22.05.2012 г., на доклад на съдия 

Колчев, иск по чл. 344 КТ и чл. 225 във вр. с чл. 358, ал. 1, т. 2 КТ. С 

разпореждане от 22.05.2012 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е връчено на 22.05.2012 г., отговора е представен на 

25.06.2012 г. На 03.07.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

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

12.07.2012 г. – даден е ход по същество на делото. Съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 20.07.2012 г., решението е обявено на 13.07.2012 г.; 

  - гр. д. № 142/2012 г., обр. на 14.06.2012 г., на доклад на съдия 

Яхова, иск за плащане на трудово възнаграждение – чл. 128 КТ. С 

разпореждане от 14.06.2012 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението върнато в цялост с отбелязване, че ответникът (ЮЛ) е 

напуснал офиса. С разпореждане от 05.07.2012 г. съдът е приел, че ответникът 

е редовно уведомен, на осн. чл. 50, ал. 2 ГПК. На 01.08.2012 г. е постановено 

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

страните. Първото с. з. е проведено на 22.08.2012 г. – не е даден ход на делото, 

поради нередовна процедура по призоваване на ответника. В с. з. на 12.09.2012 
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г. е даден ход по същество на делото, съдът е посочил, че ще се произнесе с 

решение на 26.09.2012 г., решението е обявено на 18.09.2012 г.   

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  Делата, образувани по реда на бързото производство са 

администрирани своевременно. Съдиите са спазвали кратките процесуални 

срокове, визирани в глава двадесет и пета „Бързо производство” от ГПК. В 

деня на образуване на делото е постановявано разпореждане по чл. 131 ГПК 

или са давани указания за отстраняване на нередовност на ИМ. В деня на 

постъпване на отговора на ответника или на изтичане срока за това, съдът е 

насрочвал делото за дата не по-късно от три седмици, при спазване на чл. 312, 

ал.  1, т. 1 ГПК. При отлагане на с. з. делото е насрочвано в срок до 2 - 3 

седмици. Спазвана е разпоредбата на чл. 315, ал. 2 ГПК – посочван е деня, в 

който съдът ще обяви решението си. Решението е обявявано в двуседмичен 

срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото, при 

спазване срока визиран в чл. 316 ГПК като по част от проверените дела се 

установи, че съдът е постановявал решението в рамките на 4 – 7 дни. 
  
 

11. Производства, образувани през първото тримесечие на 2012 

г. и неприключили към 17.09.2012 г., към който момент е изготвена 

справката от Районен съд - Чепеларе. 

 

  - гр. д. № 15/2012 г., обр. на 19.01.2012 г., на доклад на съдия 

Гюлфие Яхова, иск по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, постъпил същия ден. Първоначално 

делото е разпределено на съдия Владимир Руменов. С определение, 

постановено в закрито съдебно заседание от 20.01.2012 г., съдът е постановил 

спиране на производството по делото на основание чл. 637, ал. 1 от ТЗ във вр. с 

чл. 229, ал. 1, т. 7 от ГПК. С определението са дадени указания на ищеца да 

впише исковата молба в Агенцията по вписванията. Актът на Районен съд -

Чепеларе е обжалван пред Окръжен съд - Смолян, който с определение от 

14.03.2012 г. е потвърдил определението на районния съд. Видно от протокол 

от 23.04.2012 г., удостоверяващ електронния избор на докладчик, делото е 

преразпределено на съдия Гюлфие Яхова; 

  - гр. д. № 49/2012 г.,  обр. на 01.03.2012 г., на доклад на съдия 

Игнат Колчев, иск по чл. 49, ал. 1 от СК, постъпил на същата дата. 

Първоначално делото е разпределено на съдия Петранка Прахова. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 06.03.2012 г., за което е 

изпратено съобщение на 08.03.2012 г. и е връчено на 13.03.2012 г. Писмен 

отговор е депозиран на 10.04.2012 г. С определение от 18.04.2012 г., 

постановено по чл. 140 от ГПК, съдът е съобщил на страните проекта си за 

доклад по делото, произнесъл се е по доказателствените искания и е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 23.05.2012 г. На 20.04.2012 г. 
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делото е преразпределено на съдия Колчев. На 21.05.2012 г. и 22.05.2012 г. 

страните са депозирали молби за спиране на съдебното производство по чл. 

229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С определение от 23.05.2012 г. съдът спрял 

производството по делото по взаимно съгласие. Към момента на проверката не 

е изтекъл 6-месечния срок; 

 - гр. д. № 60/2012 г., обр. на 20.03.2012 г., на доклад на съдия 

Игнат Колчев, по иск постъпил същия ден. С разпореждане от 26.03.2012 г. 

съдът е оставил производството по делото без движение за отстраняване на 

нередовности, констатирани в исковата молба. Съобщение е изпратено на 

28.03.2012 г. С разпореждане от 05.04.2012 г. съдът е разпоредил да се издадат 

удостоверения, искани от страната във връзка с дадените указания преди това. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 11.05.2012 г., за което 

ответниците са уведомени на 13.06.2012 г. и 18.06.2012 г. Определение по чл. 

140 от ГПК е постановено на 20.09.2012 г., като първо открито съдебно 

заседание е насрочено за 18.10.2012 г. Продължителността на производството 

до насрочването му в открито съдебно заседание е предпоставена от обективни 

причини, свързани с отстраняване на нередовности в исковата молба и 

връчване на препис от същата на ответниците по делото. 

 
 
  КОНСТАТАЦИИ:  
  
                    Основна причини за неприключилите към момента на проверката 

производства, по две от делата, е спирането им на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 и т. 7 

ГПК. Други причини са: вписване на исковата молба в АВ; обжалване акт на 

съда пред ОС – Смолян; оставяне ИМ без движение с указания и срок за 

отстраняване.  

  От проверката на трите дела, може да се направи извод, че първото 

разпореждане на съда е до 6 дни от образуването им. Определението по чл. 140 

ГПК е постановявано до 5 дни след изтичане срока за отговор на исковата 

молба, с изключение на гр. д. № 60/2012 г. – определението по чл. 140 ГПК е 

постановено в двумесечен срок след изтичане срока за отговор, като обективна 

причина за по-късно постановеното определение може да се посочи  периода 

на съдебната ваканция.  Първото открито съдебно заседание е насрочвано за 

след един месец.  
 
 

             12. Дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК. 

  

             През 2010 г.  в РС – Първомай  са  образувани и решени 202 бр. 

дела по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК. През 2011 г. са образувани и решени 288 

дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. 

 

 Проверката на случайно избрани дела, установи:  
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                     - ч. гр. д. № 83/2011 г., обр. на 28.03.2011 г., на доклад на съдия 

Хебова, по чл. 410 ГПК. Заповедта за изпълнение е изд. на 29.03.2011 г. 

Съобщението до длъжника е връчено на 30.03.2011 г., не е постъпило 

възражение. С разпореждане от 15.04.2011 г. е издаден ИЛ, има надлежно 

отбелязване върху заповедта за изпълнение за изд. ИЛ – печат на съда – с 

отбелязване за сумите и датата на издаване. Изпълнителният лист не е получен 

от заявителя; 

 - ч. гр. д. № 65/2011 г., обр. на 07.03.2011 г., на доклад на съдия 

Хебова, по чл. 410 ГПК. Заповедта за изпълнение е издадена на 08.03.2011 г., 

съобщението е връчено на 14.03.2011 г. – не е постъпило възражение. С 

разпореждане от 31.03.2011 г. е издаден ИЛ. Има надлежно отбелязване върху 

заповедта за изпълнение за изд. ИЛ – печат на съда с дата, подпис и сумите, за 

които е издаден ИЛ. По делото е приложена „разписа” – бланка на съда, 

попълнена от лицето получило ИЛ и оригинала на заповедта за изпълнение, 

подпис и подпис на деловодителя;  

- ч. гр. д. № 78/2011 г., обр. на 24.03.2011 г., на доклад на съдия 

Руменов, по чл. 410 ГПК. На 25.03.2011 г. е изд. заповед за изпълнение, на 

08.04.2011 г. е връчено съобщение (след изискана справка по Наредба № 

14/28.11.2009 г.). Не е постъпило възражение от длъжника. С разпореждане от 

26.04.2011 г. е издаден ИЛ, има надлежно отбелязване за изд. ИЛ – печат на 

съда, както и „разписка” – бланка на съда, попълнена от лицето получило ИЛ и 

оригинала на заповедта за изпълнение;  

- ч. гр. д. № 71/2011 г., обр. на 15.03.2011 г., на доклад на съдия 

Руменов, по чл. 410 ГПК. На 16.03.2011 г. е изд. заповед за изпълнение, на 

21.03.2011 г. е връчено съобщението на длъжника, не е постъпило възражение. 

С разпореждане от 07.04.2011 г. е издаден ИЛ, има надлежно отбелязване за 

изд. ИЛ – печат на съда, както и „разписка” – бланка на съда, попълнена от 

лицето получило ИЛ и оригинала на заповедта за изпълнение;  

  - ч. гр. д. № 7/2011 г., обр. на 07.01.2011 г., на доклад на съдия 

Руменов, по чл. 417 ГПК. На 10.01.2011 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и представения документ е 

направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – печат на съда, както и 

„разписка” – бланка на съда, попълнена от лицето, получило ИЛ и оригинала 

на заповедта за изпълнение; 

  - ч. гр. д. № 102/2011 г., обр. на 13.04.2011 г., на доклад на съдия 

Руменов, по чл. 417 ГПК. На 14.04.2011 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ, който не е получен от заявителя, приложен е по делото; 

  - ч. гр. д. № 101/2011 г., обр. на 13.04.2011 г., на доклад на съдия 

Хебова, по чл. 417 ГПК - по запис на заповед. На 13.04.2011 г. е постановено 

разпореждане за изд. на заповед за незабавно изпълнение и ИЛ, на с. д. е изд. 

заповед за незабавно изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и 

представения документ – запис на заповед е направено надлежно отбелязване 
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за изд. ИЛ – печат на съда. За получения ИЛ има приложена „разписка” от 

лицето, получило ИЛ. 

   

               

  КОНСТАТАЦИИ: 

   Делата, образувани по реда на заповедното производство са 

своевременно администрирани. По всички производства е спазена местната 

подсъдност  по чл. 411, ал. 1 ГПК. Съдиите са спазвали срока по чл. 411, ал. 2 

ГПК – съдът е разглеждал заявлението и издавал заповед за изпълнение най-

често на следващия ден, след постъпване на заявлението. Проверката 

констатира, че по всички дела е спазена разпоредбата на чл. 418, ал. 2, изр. 

второ ГПК – за издадения изпълнителен лист съдът е правил надлежна бележка 

върху представения документ и върху заповедта за изпълнение. Има 

изработена бланка, наречена „разписка”, която се попълва лично от лицето, 

получило заповедта за изпълнение и ИЛ, в случаите по чл. 417 ГПК. 

Разписката се подписва и от деловодителя, който е предал заповедта за 

изпълнение и ИЛ, с отразяване на имената му.  
 
 
            V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ: 

 

                    Организационното и административно ръководство в РС -

Чепеларе,  осъществявано от председателя Славка Кабасанова през 2010 г. и 

2011 г. е на много добро ниво. От 22.10.2011 г. съдия Кабасанова е в отпуск по 

болест, бременност и раждане, а от 17.08.2012 г. - в отпуск за отглеждане на 

дете - до 18.05.2013 г.  

От 02.04.2012 г. и. ф. председател на съда и докладчик по много 

граждански дела е съдия Игнат Колчев, който притежава несъмнено добри 

професионални и ръководни качества. Следва обаче да се обсъди и фактът, че 

същият е заместник-председател и ръководител на въззивно отделение на ОС – 

Смолян, пред което се обжалват актовете на РС – Чепеларе. Съвместяването на 

двете длъжности от съдия Колчев  (първоинстанционен съдия в районния съд и 

ръководител на въззивния контрол в окръжния съд), поставя под въпрос 

обективността и ефективността на осъществявания инстанционен контрол, а 

именно: дали това обстоятелство не демотивира страните и техните 

процесуални представители да обжалват постановените от съдия Колчев 

съдебни актове и дали въззивните граждански състави биха 

отменили/изменили акт на съда, постановен от същия. 

 

Съдът разполага с много добри условия за работа – две съдебни 

зали, находящи се на първия етаж, с осигурен достъп до тях за хора в 

неравностойно положение. Към всяка зала има предзали, като едната от тях е 

оборудвана за стая за изслушване на деца, с осигурен страничен вход. 
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Техническото и софтуерно оборудване на съда е на необходимото ниво. 

Сградата се ползва от Районна прокуратура – гр. Чепеларе и от Служба по 

вписванията.  

 

Създадена е практика, всеки последен петък от месеца съдиите от 

всички районни съдилища от съдебния окръг да се събират на общо събрание в 

ОС – Смолян на което се обсъждат както въпроси от материално-правен и 

процесуално-правен характер, така и организационни въпроси.  

 

 Проверката на РС – Чепеларе установи, че служителите работят 

много добре, като всеки един от тях съвместява повече от една длъжност. 

Добрият климат в съда, взаимната заменяемост на служителите от различните 

служби спомагат за доброто и качествено обслужване на гражданите и 

спокойната атмосфера за работа на съдиите. Административният секретар на 

съда е с добри организационни умения. Съдебните служители са добре 

обучени, с компютърни умения и изпълняват всички задачи качествено и в 

срок. 

                    Всички деловодни книги се водят на електронен и хартиен носител 

с отразяване на изискуемите се данни, съгласно ПАРОАВАС. Само входящият 

и изходящият дневник се водят на електронен носител с разпечатка на хартиен 

носител.  

 

  При преглед на отчетните форми „времеви стандарти”, въведени в 

съда  се установи, че през 2011 г. са разгледани: 31 бр. леки граждански 

производства; 106 бр. стандартни гр. производства; 9 броя сложни гр. 

производства и 298 бр. – бързи производства.  

    

  При постановяване на определението по чл. 140 ГПК, съдиите са 

възприели единен текст, с който указват на страните възможността да 

разрешат възникналия между тях спор извънсъдебно като се обърнат към 

Центъра за спогодби  и медиация, учреден по програма „Спогодби” към ОС – 

Смолян, която към момента предлага безплатно провеждане на медиация. По 

не малка част от делата се установи, че страните са се възползвали от тази 

възможност и производствата са приключвали със спогодба. 

 

  Проверката по образуването, движението и приключването на 

гражданските дела установи, че делата се образуват в деня на постъпване на 

книжата, или най-късно на следващия ден. Разпределението на делата на 

случаен принцип през 2010 г. и 2011 г. е извършвано от М. К. – компютърен 

оператор с деловодни функции, съгласно Заповед № 128/16.11.2009 г. и 

Заповед № 22/01.02.2010 г., на председателя на съда. От 02.04.2012 г. 

разпределението на делата се извършва от и. ф. председателя на съда Игнат 
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Колчев. Върнатите от по-горна инстанция дела, за разглеждане от друг състав 

на съда, се разпределят на съдията, неучаствал в производството. 

  От проверката на делата може да се направи извод, че при 

необходимост от отлагане на делото, същото е насрочвано в кратък срок – от 2 

седмици до 1 месец, с изключение на периода на съдебната ваканция и 

ползването на годишния отпуск на съдиите.  

  Проверката на гражданските дела установи, че производствата са 

приключили в разумен срок, като решението е постановявано в законовия 

срок. 

   

Констатирано бе, че сравнително малко дела са приключили  над 3 

месеца като основна причина за това е спиране на производството по делата на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – по съгласие на страните. Други причини са: 

назначаване на особен представител; нередовна процедура по призоваване на 

ответник и назначаване на особен представител; предмета на делата - делбени 

производства, приключили по двете фази; отлагане на делата по 

доказателствата като най-често отлагането е  било за изготвяне на експертизи.  

 

Основна причина за неприключилите към 31.12.2011 г. 

производства е оставяне на ИМ без движение; прилагане на Наредба № 

14/18.11.2009 г., за установяване на постоянен и настоящ адреса на ответника; 

назначаване на особен представител; проблеми с връчването на 

съобщения/призовки, когато лицето е с адрес за призоваване от друг съдебен 

район. По някои от делата, съдът е отменял дадения ход по същество на 

делото, поради продължително отсъствие по болест на съдия Кабасанова, 

което е и причина за продължилото по-дълго производство. Други причина са: 

отлагане на делото за събиране на допуснатите от съда доказателства – най-

често за изготвяне на експертизи и поставяне на допълнителни задачи на в. л.; 

отлагане  на делото поради нередовно призоваване на ответник; изслушване на 

свидетели; насрочване на с. з. за след съдебната ваканция.  

Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани най-често до 5 

дни, в по-редки случаи – до 10 дни, след изтичане срока за отговор на ИМ, а 

първото съдебно заседание е насрочвано след 1 месец като в не малко случаи е 

насрочвано за след 15 – 20 дни. Съдиите са се произнасяли по доклада в 

рамките на 2 – 3 дни от постъпването на книжата, с малки изключения.  

 Проверката на делата, образувани преди 01.01.2010 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г. установи, че причина за неприключилите 

производства е спирането им, поради наличие на преюдициален спор. Всички 

дела са насрочени за разглеждане през 2012 г. 

                    Похвална е срочността на магистратите при постановяване на 

съдебните решения – стриктно е спазвана разпоредбата на чл. 235, ал. 5, изр. 

първо ГПК – за проверявания период само по 4 дела решенията са постановени 

в двумесечен срок. 
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Броят на  делата  с отменен ход по същество е  незначителен, като 

може да се направи извод, че само по 3 дела съдът е отменил дадения ход по 

същество поради недостатъчно задълбочено предварително проучване на 

делата.  

Проверката на спрените производства установи, че по делата 

спрени на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, съдът не е изисквал справки за 

движението на преюдициалното дело. Производството по тези дела е 

възобновявано след депозиране на молба от ищеца с доказателство за 

приключилото с влязло в сила решение производство. Делата, спрени по 

взаимно съгласие са възобновявани по молби, представени от страните, преди 

изтичане на шестмесечния срок. 

  Проверката на единственото дело, образувано по чл. 390 ГПК, 

установи, че съдът е спазил разпоредбата на чл. 395, ал. 2 ГПК, като е 

постановил определение в деня на подаване на искането. Определението на 

съда по обезпечение на иска следва да се прецизира, като се посочи точно 

началният момент, от който тече срока за представяне на доказателство за 

предявен иск, с оглед правилото, че определението на съда поражда действие 

от момента на постановяването му (по аргумент на чл. 396, ал. 3 ГПК). По 

делата, с направено искане по чл. 389 ГПК се установи, че съдиите са се 

произнасяли незабавно, с изключение на едно дело.  

Делата, образувани по реда на ЗЗДет. са своевременно 

администрирани, съдът е насрочвал първото съдебно заседание най-често 

между 15 - 25 дни от постъпване на искането. Производството по тези дела е 

приключвало с едно съдебно заседание. Съдиите са проявявали стремеж за 

бързо приключване на делата, решението е обявявано в рамките на 15 дни.  

В деня на постъпване на молбите по ЗЗДН съдът е насрочвал 

открито съдебно заседание в срок до 16 - 23 дни – при спазване разпоредбата 

на в чл. 12, ал. 1 ЗЗДН. Не е прецизно прилагана нормата на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН 

– решението не е постановявано в открито съдебно заседание, а  между 15 - 30 

дни. 

 Похвална е срочността с която са се произнасяли съдиите по 

делата, образувани по чл. 310 ГПК. Спазвани са кратките процесуални срокове, 

визирани в глава двадесет и пета „Бързо производство” от ГПК. 

 От проверката на делата, образувани по реда на заповедното 

производство се установи, че е спазван тридневният срок за издаване на 

заповед за изпълнение. Съобразявано е изискването на чл. 418, ал. 2 ГПК, като 

за издадения изпълнителен лист е извършвано надлежно отбелязване, а за 

получената заповед за изпълнение и изпълнителен лист има специална бланка 

на съда, която получателят попълва лично. 

 

 При анализ на натовареността на РС – Чепеларе се установи, че 

през 2010 г. средната натовареност е 284.5 дела на година или 23.708 дела на 

месец за един съдия. През 2011 г. средната натовареност е 343.5 дела на година 
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или 28.625 дела на месец за един съдия. Реалната натовареност на съдия 

Руменов е била по-висока от тази на съдия Кабасанова, предвид ползвания 

дългосрочен отпуск от съдия Кабасанова и разглеждането на част от делата от 

командированите съдии от ОС – Смолян.  

 

Щатната бройка за районен съдия е незаета, което е и една от 

причините за констатираното забавяне по движението на част от проверените 

дела. Налага се предприемане на мерки за назначаване на съдия на незаетата 

щатна бройка, предвид ангажиментите на командированите съдии от ОС – 

Смолян, които правораздават и в ОС – Смолян.  

 

 От извършената проверка по образуването, движението и 

приключването на делата в установените срокове, както и от извършената 

проверка по организацията на административната дейност на РС – Чепеларе 

може да са направи извод за много добра организация, както на работата на 

съдиите, така и на работата на съдебните служители.  

         

    

                    С оглед направените констатации и изводи ИВСС отправя следните  

            

 

   ПРЕПОРЪКИ: 

            

            1. Изпълняващият функции председател на РС – Чепеларе, 

съобразно правомощията по чл. 80, ал. 1, т. 1 ЗСВ, да предприеме мерки за по-

добро администриране на спрените производства на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК като разпореди да се изискват периодични справки за движението на 

делата по преюдициалните спорове. 

 

 2. Изпълняващият функции председател на РС – Чепеларе да 

упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика общо 

събрание на съдиите на което:  

- да се обсъдят направените с настоящия акт констатации по чл. 

390 ГПК като в определението на съда, с което се допуска обезпечение на 

бъдещ иск се конкретизира началният момент от който започва да тече срокът 

за представяне на доказателство за предявяване на иска, като се съобразят 

мотивите към Тълкувателно решение № 1 от 14.09.2009 г. на ВКС по тълк. д. 

№ 1/2008 г., ОСГК и ОСТК;  

   - да се набележат мерки за спазване разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от 

Закона за защита от домашно насилие. 
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         В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 

2 във вр. с ал. 4 ЗСВ, и. ф. председател на РС - Чепеларе да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 

дадените препоръки. 

 

                    Настоящият акт да се изпрати на председателя на РС – Чепеларе, на 

председателя на ОС – Смолян и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

         

 

 

                                                      ИНСПЕКТОР: …………………………. 

                                                                                 /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/    

    


