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                    Проверката в Районен съд – Пловдив, Гражданско и Брачно 

отделения бе извършена в изпълнение на Заповеди № ПП-01-25/12.03.2012 г. и 

№ ПП-01-25/02.04.2012 г. на главния инспектор на ИВСС, издадени на 

основание чл. 58, ал. 1 ЗСВ и съобразно плана за провеждане на комплексна 

планова проверка от ИВСС в съдилищата от съдебния район на Апелативен 

съд  -  гр. Пловдив. 

                    Проверката бе проведена в периода 19.03.2012 г. - 29.03.2012 г. и 

03.04.2012 г. - 04.04.2012 г. от инспектор Весела Николова и експертите Ирина 

Цачева и Адриана Тодорова. Обхватът на проверката включва дейността на РС 

- Пловдив по образуването и движението на гражданските дела за времето 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. и  01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.  

 Настоящата проверка е втора по ред комплексна проверка на РС – 

Пловдив от създаването на ИВСС. През 2009 г. в този съд е извършена планова 

проверка от ИВСС по образуването, движението и приключването на 

гражданските дела, завършила с АКТ за резултати и дадени препоръки, изх. № 

117/14.01.2010 г., по описа на ИВСС. 

                    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 – Пловдив се осъществява 

от председателя на съда Веселин Хаджиев. Заместник на административния 

ръководител и ръководител на гражданско отделение е съдия Миглена 

Площакова, която ползва отпуск по майчинство и до завръщане на титуляря 

функциите на зам.-председател са възложени на съдия Полина Бешкова-

Узунова. Заместник на административния ръководител и ръководител на 

брачно отделение е съдия Недялка Свиркова, която от м. юли 2011 г. също е в  

отпуск за отглеждане на дете и нейните функции, въз основа на заповед на 

председателя, са предоставени на съдия Диляна Славова, която наблюдава и 

дейността на съдиите по вписвания.  

                    По щатно разписание през 2010 г. съдът е имал 20 съдийски бройки 

за гражданско отделение, 3 съдийски бр. за брачно отделение, 30 съдийски бр. 

за наказателно отделение, 10 държавни съдебни изпълнители и 10 съдии по 

вписвания. През  цялата 2010 г. са правораздавали 19 съдии в гражданско 

отделение и 3-ма съдии в брачно отделение. През 2010 г. съдия Надежда 

Дзифкова е била командировани в ОС - Пловдив, а съдия Валентин Борисов е 

бил командирован в РС - София. Съдия Николай Ангелов е обучител в НИП. 

Към 31.12.2010 г. са останали 2 незаети щатни бройки в гражданско отделение. 

В същото време, през 2010 г. няколко съдии са ползвали отпуск за раждане и 

отглеждане на малко дете, което е наложило командироване на съдии от 

районните съдилища в Апелативния район:  Мария Личева и Георги Димитров 
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от РС - Карлово; съдиите Невена Кабадаиева, Мирослава Андонова и Мария 

Терзиева от РС-Асеновград; както и съдия Олга Георгакева от РС – Чирпан.  

 По щатно разписание през 2011 г. съдът е разполагал с 26 съдийски 

бр. за гражданско отделение и 4 съдийски бройки за брачно отделение. През 

първите осем месеца на 2011 г. в брачно отделение са работили 3 състава, а в 

гражданско отделение са работили 21 състава, тъй като 5 съдии са ползвали 

отпуск за отглеждане на дете. Следва да се отбележи, че и през 2011 г. 

различни съдии са били командировани за продължителни периоди от време. 

                    Съдиите са специализирани по материя, структурирани в 

граждански, брачни и наказателни състави. През 2011 г. в гражданското 

отделение съставите са разпределени по материя, както следва: 8 състава 

разглеждат дела по облигационни спорове; 3 състава разглеждат трудови дела 

и искове, произтичащи от трудови и служебни правоотношения; 4 състава 

разглеждат дела с предмет делба, искове по ЗН, искове за трансформация и 

дела с предмет охранителни производства; 2 състава разглеждат дела по реда 

на ЗЗДет., осиновявания, дела по ЗОДОВ, ЗЗДискр. и др.; 4 състава разглеждат 

искове за защита на вещни права, искове по ЗК, дела с административен 

характер и др. През 2011 г. в брачно отделение четирите състава разглеждат 

исковете за развод, както и другите искове по СК. 

 През 2010 г. в гражданско отделение са формирани следните 

състави: І гр. състав: Десислава Кацарова (Николай Ангелов, Таня Георгиева); 

ІІ гр. състав: Миглена Площакова, Полина Бешкова;  ІІІ гр.  състав: Елена 

Калпачка (Елена Тахчиева, Мария Терзиева, Мирослава Андонова, Невена 

Кабадаиева, Георги Димитров Олга Георгакева); ІV гр. състав: Валентин 

Борисов, Живка Кандузова; V гр. състав: Дарина Матеева; VІ гр. състав: 

Кръстина Димитрова (Полина Бешкова); VІІ гр. състав: Борис Илиев; VІІІ гр. 

състав: Георги Карастоянов (Виделина Очева, Дарина Матеева, Живка 

Кандузова, Кръстина Димитрова, Калин Кунчев, Николай Ангелов, Олга 

Георгакева, Кръстина Димитрова, Стефка Михова, Теофана Спасова, Христо 

Симитчиев, Борис Илиев); ІХ гр. състав: Веселин Хаджиев; Х гр.  състав: 

Павел Павлов; ХІ гр. състав: Стефка Михова, Мария Личева, Таня Георгиева; 

ХІІ гр. състав: Стефка Михова (Таня Вълчева); ХІІІ гр. състав: Христо 

Симитчиев; ХІV гр. състав: Анета Трайкова; ХV гр. състав: Валентина 

Иванова; ХVІ гр. състав: Калин Кунчев; ХVІІ гр. състав: Иван Анастасов; 

ХVІІІ гр. състав: Николай Ангелов; ХІХ гр. състав: Таня Букова (Анета 

Трайкова, Борис Илиев, Елена Калпачка, Живка Кандузова, Диана 

Костадинова, Елена Тахчиева). 

 През 2010 г. брачното отделение се състои от следните съдебни  

състави: І бр. състав: Недялка Свиркова; ІІ бр. състав: Недялка Вълчева, 

Валентин Борисов, Диляна Славова; ІІІ бр. състав: Виделина Очева (Диляна 

Славова, Живка Кандузова, Иван Анастасов, Недялка Вълчева, Олга 

Георгакева, Теофана Спасова, Стефка Михова, Христо Симитчиев). 
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 През 2011 г. в гражданско отделение са структурирани следните 

състави: І гр. състав: Десислава Кацарова; ІІ гр. състав: Полина Бешкова;  ІІІ 

гр.  състав: Мария Терзиева, Елена Калпачка, Елена Тахчиева; ІV гр. състав: 

Живка Кандузова, Валентин Борисов; V гр. състав: Дарина Матеева; VІ гр. 

състав: Кръстина Димитрова; VІІ гр. състав: Борис Илиев; VІІІ гр. състав: 

Александър Точевски (Анета Трайкова, Борис Илиев, Виделина Очева, 

Валентин Борисов, Валентина Иванова, Дарина Матеева, Диана Костадинова, 

Елена Тахчиева, Живка Кандузова, Калин Кунчев, Николай Ангелов, Олга 

Георгакева, Полина Бешкова, Стефка Михова, Таня Георгиева, Таня Букова, 

Теофана Спасова, Христо Симитчиев); ІХ гр. състав: Веселин Хаджиев; Х гр.  

състав: Павел Павлов; ХІ гр. състав: Таня Георгиева; ХІІ гр. състав: Стефка 

Михова; ХІІІ гр. състав: Христо Симитчиев; ХІV гр. състав: Анета Трайкова; 

ХV гр. състав: Валентина Иванова; ХVІ гр. състав: Калин Кунчев; ХVІІ гр. 

състав: Иван Анастасов; ХVІІІ гр. състав: Николай Ангелов; ХІХ гр. състав: 

Таня Букова; ХХ гр. състав: Недялка Свиркова, Александър Точевски; ХХІ гр. 

състав: Олга Георгакева. 

 През 2011 г. в брачното отделение са обособени следните състави: 

І бр. състав: Недялка Свиркова, Теофана Спасова; ІІ бр. състав: Диляна 

Славова; ІІІ бр. състав: Виделина Очева Недялка Вълчева (Александър 

Точевски); ІV бр. състав: Диана Костадинова 

 През 2010 г. са ползвали отпуск за раждане и отглеждане на дете  

следните съдии: Зоя Богданова – ІІІ гр. състав; Кръстина Димитрова – VІ гр. 

състав; Таня Георгиева – ХІІ гр. състав; Христо Симитчиев – ХІІІ гр. състав – 

по чл. 163, ал. 7 КТ; Недялка Въчева – ІІ бр. състав. През 2011 г. са ползвали 

отпуск за раждане и отглеждане на дете, следните съдии: Елена Тахчиева – ІІІ 

гр. състав; Николай Ангелов ХVІІІ гр. състав– по чл. 163, ал. 7 КТ; Недялка 

Вълчева – ІІІ бр. състав. 

 Продължителен отпуск по болест през 2010 г. са ползвали съдиите: 

Миглена Площакова – ІІ гр. състав; Таня Георгиева – ХІІ гр. състав; Недялка 

Вълчева – ІІ бр. състав. През 2011 г., продължителен отпуск по болест са 

ползвали съдиите: Виделина Очева – ІІІ бр. състав; Недялка Свиркова – І бр. 

състав; Живка Кандузова – VІІІ гр. състав. 

 По време на ползване на отпуск по болест, председателят на съда 

издава заповед за съдията, който ще замества отсъстващия съдия.  

          От административния персонал на съда, двама деловодители 

обслужват брачно отделение и десет деловодители обслужват гражданско 

отделение – един деловодител обслужва два състава.            

          Всеки съдия влиза в съдебно заседание с персонален съдебен 

секретар.  

                   
                      ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      
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                    Организационното и административно ръководство на РС –

Пловдив, вече втори мандат, се осъществява от Веселин Хаджиев, съобразно 

правомощията на чл. 80 ЗСВ. 

  Заседанията на съставите се провеждат по график, определен за 

календарната година. Дежурствата са по изготвен  график, като всеки съдия е 

дежурен един път месечно. 

                    През съдебната ваканция в съда продължават да се разглеждат 

определени типове дела - бързите производства, обезпеченията, делата по 

ЗЗДет. и ЗЗДН, разрешенията за теглене от детски влог, разпоредителните 

сделки при непълнолетни по СК. През съдебната ваканция дежурните съдии се 

произнасят и по текущия доклад на съдиите, ползващи платен годишен отпуск.  

 През 2010 г. и 2011 г. голяма част от съдиите от РС – Пловдив са 

преминали на обучение в НИП, провеждали са се и обучителни семинари с 

участието на всички съдии от съда. И през 2011 г. е продължила утвърдената 

практика в съда всеки месец да се провеждат събрания на съдиите по 

отделения, на които са се анализирали отменените актове по делата от горните 

инстанции и са се обсъждали текущи въпроси, във връзка с работата.            

                    Със Заповед № 28/15.01.2010 г. на председателя на съда са 

определени ВРЕМЕВИ СТАНДАРТИ за разглеждане, насрочване и 

приключване на гражданските производства в РС – Пловдив. Със Заповед № 

87/17.02.2010 г. е регламентиран редът за изготвяне на ежемесечни справки и 

отчети - относно образуването, движението и приключването на делата, 

образувани в гражданско и брачно отделения. Тази практика е въведена със 

заповед на председателя на съда от 2008 г. Резултатите от справките се 

обсъждат на общите събрания на отделенията. 

                    През 2010 г. и 2011 г. са издадени над 1000 заповеди за 

оптимизиране на организацията на работа в съда.  

 

         ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                     1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
                   От м. януари 2009 г. е инсталирана и е действаща понастоящем 

електронна деловодна система САС на ”Информационно обслужване ” АД, 

клон Пловдив. В периода от 2001 г. до 2008 г. съдебното деловодство е 

работило с електронна деловодна система, разработена от ЕТ „П.”, гр. 

Пловдив. Новата деловодна система САС е допринесла за подобряване 

работата съда. Всички деловодни книги се водят на електронен носител с 

разпечатка на хартиен носител. 

                    Постъпващите в съда книжа се приемат от определения съдебен 

служител и след поставяне на дата и подпис се вписват от него във входящия 

дневник. Исковите молби и молбите, по които се образуват дела, след 
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въвеждането им в електронната система се докладват на заместник-

председателя за определяне на докладчика на принципа на случайния подбор.                   

Създадена е единна организация по образуване на делата и 

спазване принципа на случайния подбор като делата се образуват и 

разпределят от съответния заместник-председател в деня на постъпване на 

книжата в съда.  

                    В същия ден или най-късно на следващия разпределените дела се 

докладват на съдията-докладчик, който проверява редовността на ИМ. При 

констатирана нередовност съдията-докладчик оставя без движение исковата 

молба като дава конкретни указания и срок за изпълнение.    

                    Деловодството е разпределено в три канцеларии, като третата 

канцелария е изградена през 2011 г. Делата, по които тече срок за извършване 

на процесуалните действия са подредени на отделни рафтове, с обозначена 

дата на корицата за доклад. По всички дела има контролни листове, в които се 

отразяват лицата по чл. 87 ПАРОАВАС. Делата, чието разглеждане е свързано 

с кратки процесуални срокове, се обозначават с жълт етикет, съгласно 

разпоредбата на чл. 92, ал. 5 ПАРОАВАС. Съдебните деловодители са добре 

обучени, като по време на съдебната ваканция е осигурено нормално 

функциониране на деловодствата, с изготвен график и определени задължения 

на съдебните служители. И в трите канцеларии, независимо от липсата на 

пространство, подреждането и съхранението на гражданските дела е съгласно 

ПАРОАВАС.   

  Всички деловодни книги се водят за една календарна година,  на 

електронен носител, с разпечатка на хартиен носител. Книгите за о. с. з. за 2010 

и 2011 г. отразяват заседанията на отделните състави по дати, като в 16 графи 

се посочват съответно датата на заседанието, докладчикът на състава, 

секретарят – протоколист оформил протокола, номер на делото, страните по 

него, резултат от разглеждането на делото, респективно обявено за решаване /с 

отразяване номера на решението/; спряно или отложено /с визиране на 

причини и дата за о.с.з/; графа за продължителност на разглеждане на делото, 

дата и подпис на служителя, удостоверяващи връщане на делото в 

деловодството. Книгите за р. з. и з. з. представляват класьори, оформени след 

разпечатка на хартиен носител от деловодната система; съставени са отделно 

по състави и по години; водени са правилно, оформени са в 7 графи, в които се 

отразяват пореден номер, номер на делото, номер на съдебния състав, съдията-

докладчик, „резултатът от заседанието”, респективно вида на постановения 

съдебен акт – разпореждане или определение, номер на акта и дата на 

обявяването му. 
 
 
                     2. ОБРАЗУВАНЕ  НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  
 
                     Всички дела /наказателни и граждански/ се разпределят чрез 

програмата предоставена от ВСС от заместник-председателите, а при тяхно 
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отсъствие - от техни заместници.  При разделяне на първоначално предявените 

искове, на осн. чл. 210, ал. 2 от ГПК, съдия-докладчик по образуваното ново 

производство е съдията, постановил разделяне на исковете. След всяко 

разпределение на делата се прави разпечатка и екземпляр от протокола за 

избор на докладчик се прилага към всяко дело. Молбите за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск се разпределят в деня на подаването им между 

всички съдии.  

 Въведена е организация, всички постъпващи искови молби и 

заявления да се разпределят от програмния продукт на ВСС, в деня на 

постъпването им, с изключение на тези, които са постъпили след 15.30 ч. в 

регистратурата, които се разпределят най-късно на следващия ден. 

Гражданските производства се образуват от деловодителите в гражданско 

отделение в деня, следващ деня на разпределение на делото или най-късно на 

следващия работен ден. След образуването им, делата се докладват на 

съответния съдия-докладчик, в срок не по-късно от 2 работни дни от 

разпределянето им.  
 
                    3. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                    През 2010 г. в PC – Пловдив  са постъпили 22 753 бр. граждански и 

брачни дела, останали несвършени от предходни години 3 027 бр. дела, или 

общо за разглеждане 25 780 бр. дела. Свършените дела през 2010 год. са 21 923 

бр., от тях прекратени са 1 971 бр.  От свършените със съдебен акт брачни и 

граждански дела в тримесечен срок са приключили 19 340 дела, което е 88 % 

от всички свършени дела. Останали несвършени дела в края на отчетния 

период –  3 947 дела. 

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

/заповедно производство/. 

 През 2011 г. в РС – Пловдив са постъпили 25 038 бр. граждански и 

брачни дела, останали несвършени от предходни години 3 947 дела, или общо 

за разглеждане – 28 985 дела. Свършените дела през 2011 г. са 25 298 бр. дела 

като от тях прекратени са 2 021 бр. дела. От свършените със съдебен акт 

брачни и граждански дела в тримесечен срок са приключили 22 222 дела, което 

е 88 % от всички свършени дела. Останалите несвършени дела в края на 2011 г. 

са  3 687 дела.  

 И за този проверяван период като материя преобладават делата, 

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 17 334 дела за 2011 г., което е 

69.23 % от постъпилите граждански и брачни дела през 2011 г. На следващо 

място са делата по облигационни искове; СК, други искове – най-често по чл. 

422 ГПК; дела по искове за делба и вещни искове; дела по КТ; ЗЗДет. и др.  
                     

                  
                    ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ   
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                    При извършената проверка на гражданските дела се установи, че 

делата най-често са отлагани поради нередовна процедура по призоваване на 

страните и за събиране на доказателства в няколко поредни заседания. Други 

причини за отлагане на делата са: неспазване срока по чл. 199 ГПК – 

непредставяне в законовия срок заключенията на вещите лица; искания на 

страните за допълнителни експертизи и др.  

                    Проблемите с призоваването са свързани и с факта, че в служба 

„Връчване на призовки и съдебни книжа” към РС – Пловдив работят 10 

служители, които обслужват обширен район.  

 

 1. Свършени дела над 3 месеца. 

През разглеждания период делата са образувани в деня на 

постъпване на книжата в съда, а по изключение - на следващия работен ден. По 

всяко дело има приложен протокол за избор на докладчик.  

           При проверка на случайно избрани дела се установи следното: 

         - гр. д. № 8982/2010 г., обр. на 17.06.2010 г., на доклад на съдия 

Матеева, V гр. състав, по облигационен иск. На 18.06.2010 г. ИМ е оставена без 

движение /БД/, с дадени указания за изпълнение в срок. Нередовността е 

отстранена на 12.07.2010 г. Многократно са правени опити за връчване препис 

от ИМ на ответника, същият не е открит на посочения адрес. С разпореждане 

от 14.03.2011 г. на ответника е назначен особен представител, който на 

19.03.2011 г. е получил препис от ИМ, с приложенията за отговор, по чл. 131 

ГПК. На 14.04.2011 г. е депозиран отговор на ИМ. На 16.05.2011 г. е 

постановено определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 08.06.2011 г., 

когато ход на делото не е даден, тъй като съдът е констатирал отново 

нередовност на ИМ и е дал указания за отстраняване в едноседмичен срок. 

Указанията са изпълнени с молба от 14.06.2011 г., отново БД, с нови указания, 

изпълнени на 29.06.011 г. С разпореждане от 01.07.2011 г. делото е насрочено 

за 17.10.2011 г., когато е даден ход, изготвен е доклад по делото и предвид 

допуснатите доказателства, делото е отложено за 13.12.2011 г., когато е даден 

ход по същество. Решението е обявено на 11.01.2012 г.; 

  - гр. д. № 17743/2010 г., обр. на 05.11.2010 г., на доклад на съдия  

Илиев, VІІ гр. състав, иск по чл. 422 ГПК, вр. чл. 415 ГПК. На 23.11.2010 г. е 

разпоредено изпращане препис от ИМ на ответника за отговор, съобщението за 

това е получено на 28.11.2010 г. В срока за отговор няма постъпил писмен 

такъв, на 05.01.2011 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК. Четири 

поредни с.з. са отложени, поради нередовна процедура по призоваване на 

ответника, а именно на: 28.02.2011 г., 18.04.2011 г., 30.05.2011 г.,  29.09.2011 г. 

На 31.10.2011 г. е извършена замяна на първоначалния ответник, на осн. чл. 

228, ал. 1 ГПК. На 10.01.2012 г. е даден ход по същество, решението е обявено 

в законоустановения срок; 
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             - гр. д. № 11155/2010 г., обр. на 16.07.2010 г., на доклад на съдия 

Михова, ХІІ гр. състав, иск по чл. 422 ГПК, вр. чл. 415 ГПК. На 22.07.2010 г. с 

писмо е изискано делото по заповедното производство, с оглед преценка 

допустимостта на предявения иск и размера на дължимата ДТ. На 23.08.2010 г. 

на ответника е изпратено съобщение по чл. 131 ГПК, получено от последния на 

04.10.2010 г. На 09.11.2010 г. с определение съдът се е произнесъл по 

направеното с отговора на ИМ искане за конституиране на трето лице-помагач, 

като го е оставил без уважение. Същото е обжалвано с частна жалба пред ОС -

Пловдив, който с определение от 07.03.2011 г., по ч. гр. д. № 108/2011 г., е 

оставил без уважение частната жалба. На 05.08.2011 г. е постановено 

определение по чл. 140, ал. 1 ГПК /съдия-докладчик Десислава Кацарова/, 

делото е насрочено. Проведени са три с. з., с докладчик съдия Михова, 

отложени, както следва: на 06.10.2011 г. - за събиране на допуснатите 

доказателства, на 16.11.2011 г. - поради неспазен срок по чл. 199 ГПК; 

09.01.2012 г. - за постигане на спогодба между страните. На 01.02.2012 г. е 

даден ход по същество, решението е обявено в законоустановения срок; 

    - гр. д. № 11430/2010 г., обр. на 23.07.2010 г., на доклад на съдия 

Букова, ХІХ гр. състав, пр. основание чл. 327, ал. 1 ТЗ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, вр. 

чл. 294, ал. 1 ТЗ.  На 28.07.2010 г. е изпратено съобщение по чл. 131 ГПК, 

получено на 21.09.2010 г. Няма постъпил отговор на ИМ, на 02.11.2010 г. е 

постановено определение по чл. 140, ал. 1 ГПК, указано е делото да се 

докладва за насрочване, при наличие на график за откритите съдебни 

заседания на състава, след м. януари 2011 г. С разпореждане от 02.12.2010 г. 

делото е насрочено за 07.02.2011 г., когато е даден ход, констатирана е 

нередовност на ИМ, с указания по отстраняването им, направен е доклад по 

делото, същото е отложено за 14.04.2011 г., когато производството е спряно, на 

основание чл. 637, ал. 1 ТЗ. С определение от 10.01.2012 г. производството по 

делото е прекратено, на осн. чл. 637, ал. 2 ТЗ; 

   - гр. д. № 2006/2010 г., обр. на 16.02.2010 г., на доклад на съдия 

Карастоянов, след това съдия Кандузова, VIII гр. състав, иск по чл. 79, ал. 1 

ЗЗД, във вр. с чл. 372, ал. 1 ТЗ. На 18.02.2010 г. е постановено определение по 

чл. 389 ГПК, на 19.02.2010 г. е изпратен препис от ИМ на ответника. 

Съобщението е върнато в цялост с отбелязване, че адресът на ответника е 

променен. На 01.03.2010 г. е разпоредено да се изпрати съобщение  на адреса 

на пълномощника на ответника, получено на 12.03.2010 г. На 22.03.2010 г. е 

постъпила ч. жалба срещу определението за допускане на обезпечение. 

Отговора на ИМ е представена на 06.04.2010 г. По ч. жалба делото е изпратено 

в ПОС. На 18.05.2010 г. е постановено определение по ч. гр. д. № 1357/2010 г., 

по описа на ОС–Пловдив, с което съдът е оставил без разглеждане ч. жалба, 

обжалвано. Частната жалба до ВКС е оставена без движение, с указания. С 

определение от 28.09.2010 г. постановено по т. д. № 566/2010 г., по описа на 

ВКС, съдът е отменил определението от 18.05.2010 г., на ОС - Пловдив и е 

върнал делото за разглеждане на ч. жалба. С определение от 05.10.2010 г., 
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постановено по ч. гр. д. № 1357/2010 г., по описа на ОС–Пловдив, съдът е 

отменил определението на първоинстанционния съд за допускане на 

обезпечението в една част – отново обжалвано. Частната жалба е оставена без 

движение, с указания. С разпореждане от 04.01.2011 г. съдът е върнал частната 

касационна жалба, поради неотстранени нередовности. Делото е върнато на РС 

– Пловдив на 10.03.2011 г. и на 14.03.2011 г. е постановено определението по 

чл. 140 ГПК. На 05.04.2011 г. е постъпила молба от ищеца за спиране на 

производството. С определение от 11.04.2011 г. съдът е спрял производството 

по делото, на осн. чл. 637, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 229, т. 5 ГПК – обжалвано. С 

разпореждане от 03.05.2011 г. е изпратен препис от ч. жалба на другата страна 

за отговор. С определение от 04.10.2011 г., постановено по ч. гр. д. № 

2569/2011 г., по описа на ОС – Пловдив, съдът е отменил определението на 

първоинстанционния съд, с което е спряно производството по делото. Делото е 

получено в РС - Пловдив на 07.10.2011 г. С определение от  10.10.2011 г. 

(съдия Точевски) делото е насрочено, първото с.з. е проведено на 08.12.2011 г. 

(съдия Очева), за запознаване на ищеца с представените в с.з. доказателства, 

отложено за 26.01.2012 г., когато е даден ход по същество на делото (съдия 

Симитчиев). Решението е обявено на 28.02.2012 г.;  

  - гр. д. № 4386/2010 г., обр. на 07.04.2010 г., на доклад на съдия  

Андонова, ІІІ гр. състав, иск по чл. 422, вр. чл. 415 ГПК. На 12.04.2010 г.  е 

изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, съобщението е върнато в 

цялост с отбелязване, че на адреса няма такова лице. С разпореждане от 

27.04.2010 г. е указано да се връчи чрез уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 

ГПК, на 21.05.2010 г. е залепено уведомление. На 05.07.2010 г. съдът е 

разпоредил ищеца да представи удостоверение за адреса на ответника. На 

22.07.2010 г. е депозирана молба за изд. на СУ, на 16.08.2010 г. е представено 

удостоверение за адреса на ответника и на с. д. (същата дата) е разпоредено да 

се изпрати съобщение с препис от ИМ. Съобщението до ответника е връчено 

на 23.08.2010 г., на 01.10.2010 г. е изискано ч. гр. дело – ЗП (заповедно 

производство) – съдия Терзиева.  Определението по чл. 140 ГПК е  

постановено на 01.07.2011 г. (съдия Калпачка). Първото с.з. е проведено на 

18.10.2011 г. (съдия Тахчиева) – не е даден ход, представена е молба с 

болничен лист от пълномощника на ищеца и молба от едното в.л. за 

предоставяне на по-голям срок за изготвяне на ССЕ, тъй като същата следва да 

се изготви след СТЕ. В с.з. от 12.12.2011 г. е даден ход по същество на делото, 

решението е обявено на 10.01.2012 г. – забава от 8 месеца; 

 - гр. д. № 6489/2010 г., обр. на 11.05.2010 г., на доклад на съдия 

Кацарова, І гр. състав, иск по чл. 422 ГПК. На 12.05.2010 г. е изискано ч. гр. д. 

№ 2795 -  ЗП, на доклад на съдия Очева, ІІІ бр. състав (делото е задържано от 

съдия Очева). На 25.02.2011 г. повторно е изискано частното гр. дело, 

представено на 09.03.2011 г. С оглед постъпилото ч. гр. дело съдът е преценил, 

че иска е допустим и на 09.03.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от 

ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 15.03.2011 г. и на 
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11.04.2011 г. е представен отговора на ИМ. Определението на съда по чл. 140 

ГПК е постановено на 13.04.2011 г., първото с.з. е проведено на 13.06.2011 г., 

отложено за изготвяне на експертиза. Проведени са с.з. на: 05.10.2011 г.; 

15.11.2011 г. – отлагано за изготвяне на ССЕ и поставяне на допълнителни 

задачи; 14.12.2011 г. е даден ход по същество на делото. Решението е обявено 

на 05.01.2012 г.; 

    - гр. д. № 6454/2010 г., обр. на 10.05.2010 г., на доклад на съдия 

Свиркова, І бр. състав, иск по чл. 59, ал. 9 СК. На 11.05.2010 г. е изпратен 

препис от ИМ на ответника за отговор, съобщението е връчено на 19.05.2010 г. 

С определение от 01.07.2010 г. делото е насрочено. Първото с. з. е проведено 

на 15.09.2010 г., не е даден ход на делото, поради представена молба с 

болничен лист от ответника. На 24.09.2010 г. е постъпила молба-уточнение от 

ищеца, с оглед изменена фактическа обстановка. С разпореждане от с. д. е 

изпратен препис на ответника за становище в тридневен срок. Проведени са с. 

з. на: 08.10.2010 г.; 12.11.2010 г.– отлагано по доказателствата; 26.01.2011 г. – 

поради неизготвена експертиза е заменено в. л., отложено; 23.02.2011 г. – 

отложено по молба на страните за постигане на споразумение; 23.03.2011 г. – 

даден ход по същество на делото. Решението е обявено на 21.04.2011 г.; 

  - гр. д. № 17441/2010 г., обр. на 02.11.2010 г., на доклад на съдия 

Свиркова, І бр. състав, иск по чл. 49 СК. На 04.11.2010 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответник за отговор, съобщението е връчено на 

09.11.2010 г. С определение от 11.12.2010 г. е насрочено делото. Първото с. з. е 

проведено на 04.02.2011 г. – отложено за допълнително уточнение на 

представеното споразумение; 09.02.2011 г. – даден ход по същество. 

Решението е обявено на 28.03.2011 г.; 

  - гр. д. № 4183/2010 г., обр. на 31.03.2010 г., на доклад на съдия 

Вълчева, ІІ бр. състав, иск по чл. 127 СК. С определение от 06.04.2010 г., съдия 

Вълчева се е отстранила от разглеждане на делото, на осн. чл. 22, ал. 2 ГПК. На 

07.04.2010 г. делото е разпределено на съдия Очева, ІІІ бр. с-в. На 08.04.2010 г. 

е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, 

съобщението е връчено на 12.04.2010 г. На 11.05.2010 г. е предявен насрещен 

иск, с разпореждане от 12.05.2010 г. е изпратен препис на другата страна за 

отговор, съобщението е връчено на 17.05.2010 г. Отговора на насрещния иск е 

представен на 15.06.2010 г. С определение от 18.06.2010 г., делото е насрочено. 

Първото с.з. е проведено на 12.07.2010 г. – отложено по доказателствата; 

04.10.2010 г. – даден е ход по същество на делото. Решението е обявено на 

21.04.2011 г. – решението е обявено след 6 месеца; 

  - гр. д. № 5917/2010 г., обр. на 29.04.2010 г., на доклад на съдия 

Вълчева, ІІ бр. състав, иск по чл. 49 СК. С разпореждане от 30.04.10 г. ИМ е 

оставена БД, с указания, изпълнени с молба от 11.05.2010 г. С разпореждане от 

11.05.2010 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, съобщението е 

връчено на 17.05.2010 г. С разпореждане от 23.06.2010 г. (съдия Борисов) 

делото е насрочено. Първото с.з. е проведено на 27.09.2010 г. – отложено по 
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доказателствата. Проведени са с.з. (съдия Славова) на: 27.10.2010 г.; 06.12.2010 

г. ; 19.01.2010 г. – отлагано по доказателствата; 21.02.2010 г. – даден е ход по 

същество на делото, решението е обявено на 25.03.2010 г.; 

  - гр. д. № 6938/2010 г., обр. на 17.05.2010 г., на доклад на съдия 

Вълчева, ІІ бр. състав, иск по чл. 131, ал. 1 СК. На 19.05.2010 г. ИМ е оставена 

БД. Съдът е констатирал, че съобщението до ищеца е нередовно връчено и с 

разпореждане от 21.05.2010 г. е указано да се връчи по реда на чл. 46, ал. 1 

ГПК. На 25.05.2010 г. е представена молба с изпълнени указания, на 26.05.2010 

год. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението до ответника е върнато в цялост с отбелязване, че лицето не е 

намерено. С разпореждане от 16.07.2010 г. е указано на ищеца да представи 

удостоверение с актуален адрес. На 07.09.2010 г. е представено удостоверение 

за адреса на ответника, на 13.09.2010 г. е разпоредено да се изпрати препис от 

ИМ за отговор. На 20.10.2010 г. е връчено уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 

ГПК. С определение от 09.11.2010 г. (съдия Славова) е назначен особен 

представител на ответника. На 01.12.2010 г. е получено писмо от САК – 

Пловдив, на 05.01.2011 г. е представен отговор на ИМ. С определение от 

11.01.2011 г.  делото е насрочено. Първото с.з. е проведено на 07.02.2011 г. – не 

е даден ход на делото, поради непризоваване на РП – Пловдив. Проведени са 

с.з. на: 07.03.2011 г.; 04.04.2011 г.; 11.05.2011 г.; 08.06.2011 г. – отлагано по 

доказателствата; 20.09.2011 г. – даден е ход по същество на делото, решението 

е обявено на 14.10.2011 г.; 

  - гр. д. № 16041/2010 г., обр. на 14.10.2010 г., на доклад на съдия 

Георгиева, ХІ гр. състав, иск по чл. 344 и чл. 224 КТ. ИМ е подадена на 

11.10.2010 г., с разпореждане от 13.10.2010 г., съдът е разделил производството 

по делото, като гр. д. № 16041/2010 г. е обр. по чл. 224 КТ. С разпореждане от 

22.11.2010 г., ИМ е оставена БД. С разпореждане от 09.12.2010 г. е изпратен 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 16.12.2010 

г., отговора е представен на 14.01.2011 г. Определението по чл. 140 ГПК е 

постановено на 24.03.2011 г., изготвен е проект за доклад по делото. Първото 

с.з. е проведено на 13.04.2011 г., когато производството по делото е спряно на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Изисквани са справки за преюдициалното дело 

през 2 седмици. С определение от 12.07.2011 г. (съдия Калпачка) 

производството е възобновено. Проведени са с. з. на: 06.10.2011 г. (съдия 

Георгиева) – отложено по доказателствата; 23.11.2011 г. – даден ход по 

същество на делото, решението е обявено на 21.01.2012 г.; 

  - гр. д. № 3674/2010 г., обр. на 23.03.2010 г., на доклад на съдия 

Иванова, ХV гр. състав, трудов спор – обр. по насрещен иск, предявен по гр. д. 

№ 14303/2010 г., неприет за съвместно разглеждане. На 29.03.2010 г. е 

разпоредено да се изпрати копие от насрещния иск на ищеца за отговор, 

съобщението е върнато в цялост. С разпореждане от 20.04.2010 г. е указано да 

се връчи по реда на чл. 47 ГПК и да се изпрати на адрес за призоваване - гр. 

Свиленград. На 12.08.2010 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. 
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Първото с.з. е проведено на 06.10.2010 г. – отложено по доказателствата. 

Проведени са с. з. на: 17.11.2010 г.; 06.01.2011г. – отлагано по доказателствата; 

08.02.2011 г. – даден ход по същество на делото. С определение от 31.03.2011 

г. съдът е отменил определението за даване ход по същество на делото и е 

спрял производството, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. В срока за произнасяне 

съдът е констатирал, че спора между същите страни, с правно основание чл. 

344 КТ, не е приключил и същият се явява преюдициален по отношение на 

настоящото производство. На 24.08.2011 г. е разпоредено да се изиска справка 

за движението на преюдициалното дело, представена на 29.08.2011 г. С 

определение от 02.09.2011 г. производството по делото е възобновено и на 

19.10.2011 г. е проведено с. з., отложено. В с. з. на 29.11.2011 г. е даден ход по 

същество на делото, решението е обявено на 17.02.2012 год.; 

  - гр. д. № 3964/2011 г., обр. на 25.02.2011 г., на доклад на съдия 

Георгакева, ХХІ гр. състав, облигационен иск. На 08.03.2011 г. ИМ е оставена 

БД, на 18.03.2011 г. е представена молба-уточнение. С разпореждане от 

19.03.2011 г. е изпратен препис от ИМ на ответника (ЮЛ) за отговор. 

Съобщението е върнато в цялост, с отбелязване от 24.03.2011 г., че няма такова 

ЮЛ. С разпореждане от 28.03.2011 г. е указано да се залепи уведомление, 

изпълнено на 04.04.2011 г. На 10.05.2011 г. е представен отговор на ИМ, с 

определение от с.д. е изготвен доклада по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е 

проведено на 27.06.2011 г., когато съдът е спрял производството по делото, на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК – обжалвано. С определение от 16.09.2011 г., 

постановено по ч. гр. д. № 2174/2011 г., по описа на ПОС, съдът е отменил 

определението за спиране на производството и е върнал делото за 

продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е върнато в РС – 

Пловдив на 17.09.2011 г. С разпореждане от 26.09.2011 г. делото е насрочено. 

В с.з. на 02.11.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 

17.02.2012 г.; 

  - гр. д. № 1772/2011 г., обр. на 27.01.2011 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІІ гр. състав, иск по чл. 232, ал. 2 ЗЗД. С разпореждане от 28.01.2011 

год. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е върнато 

в цялост, с отбелязване от 02.03.2011 г., че лицето не е намерено. С 

разпореждане от 07.03.2011 г., съдът е указал да се залепи уведомление, както 

и ищецът да представи справка за адрес на ответника. Уведомлението е 

залепено на 24.03.2011 г. На 11.04.2011 г. е постъпила молба за изд. на СУ, 

представена на 05.05.2011 г. – без разлика в адрес. На 05.05.2011 г. е изпратено 

искане до САК - Пловдив за определяне на особен представител, получено на 

16.05.2011 г. На 17.05.2011 г. е назначен особения представител и е указано на 

ищеца да внесе определената от съда сума. На 22.06.2011 г. е представена 

молба с док. за внесена сума, с разпореждане от с. д. е изпратен препис от ИМ 

на особен представител за отговор, представен на 07.07.2011 г. На 04.08.2011 г. 

е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 
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10.11.2011 г. – отложено по доказателствата. В с.з. на 10.01.2012 г. е даден ход 

на делото по същество, решението е обявено на 07.02.2012 г.;  

   - гр. д. № 3478/2011 г., обр. на 17.02.2011 г., на доклад на съдия 

Кацарова, І гр. състав, иск по чл. 222, ал. 3 КТ. На 18.02.2011 г. ИМ е оставена 

БД, на 10.03.2011 г. е представена молба с изпълнени указания. С 

разпореждане от с. д. е изпратен препис от ИМ  на ответника за отговор. 

Съобщението е връчено на 22.03.2011 г., отговора е представен на 18.04.2011 г. 

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на  18.04.2011 г., първото с.з. е 

проведено на 21.06.2011 г., когато съдът е спрял производството по делото, на 

осн. чл. 229, ал. 1,  т. 5 ГПК. Изисквана е справка за движението на 

преюдициалното дело. На 29.12.2011 г. е получен заверен препис от решението 

по преюдициалното дело. На 30.12.2011 г. съдът е възобновил производството. 

В с.з. на 01.02.2012 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 

17.02.2012 г.; 

- гр. д. № 525/2011 г., обр. на 13.01.2011 г., на доклад на съдия 

Таня Георгиева, ІХ гр. състав, трудов спор за изплащане на обезщетение по 

КТ. На 14.01.2011 г. е разпоредено изпращане на съобщение по чл. 131, ал. 1 

ГПК, получено от представител на ответника на 17.02.2011 г. В 

законоустановения срок не е постъпил писмен отговор на ИМ, на 13.05.2011 г. 

е постановено определение по чл. 140, ал. 1 ГПК. Проведени са  с.з. на: 

13.06.2011 г. - не е даден ход, отложено, поради нередовна процедура по 

призоваване; 14.09.2011 г. - направен е доклад по чл. 146 ГПК, отложено за 

събиране на доказателства; 31.10.2011 г. - отложено за събиране на 

доказателства; 06.12.2011 г. - отложено за доказателства, както и поради 

допуснато изменение на иска, за което на ответника, който не е присъствал в 

с.з., е дадена възможност да вземе становище в срок; 19.12.2011 г. - отложено 

за становище от ответника, поради констатирано късно връчване съобщение до 

същия; 24.01.2012 - даден ход по същество, решението е с дата  24.02.2012 г.; 

  - гр. д. № 8439/2011 г., обр. на 10.05.2011 г., на доклад на съдия 

Спасова, І бр. състав, иск по чл. 59, ал. 9 СК. На 11.05.2011 г. ИМ е оставена 

БД, за внасяне на ДТ, указанието е изпълнено с молба от 17.05.2011 г. На 

04.07.2011 г. на ответника е връчено съобщение по чл. 131, ал. 1 ГПК, на 

21.07.2011 г. е постъпил писмен отговор на ИМ. На 22.07.2011 г. е постановено 

определение по чл. 140, ал. 1 ГПК, делото е насрочено за 20.09.2011 г., 

отложено, тъй като съдът е счел същото за неизяснено от фактическа и правна 

страна; с.з. на 01.11.2011 г. - не е даден ход, поради внезапно заболяване на 

ищеца; с.з. от 28.11.2011 г. - отложено за събиране на доказателства; с.з. на 

15.12.2011 г. - отложено за събиране на доказателства; на 11.01.2012 г. е даден 

ход по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 13.02.2012 

г., решението е обявено на 25.01.2012 г.; 

  - гр. д. № 3105/2011 г., обр. на 15.02.2011 г., на доклад на съдия 

Павлов, Х гр. състав, иск по чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. чл. 415 ГПК. На 16.02.2011 

г. е разпоредено изпращане на съобщение по чл. 131 ГПК, получено от 
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ответника на 15.03.2011 г. На 15.04.2011 г. е постъпил отговор на ИМ, на 

21.04.2011 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, съдът се е произнесъл 

по направените доказателствени искания и е насрочил делото за разглеждане 

на 01.06.2011 г., когато е направен доклад, делото отложено, поради 

конституиране на трето лице - помагач; с.з. от 27.09.2011 - отложено за 

събиране на доказателства; с.з. от 15.11.2011 г. - отложено по доказателствата; 

на 16.01.2012 г. е даден ход по същество, решението е с дата 27.02.2012 г. 

  Проверени бяха и следните гр. дела:  

   - гр. д. № 4726/2011 г., обр. на 14.03.2011 г, .съдия Анастасов, ХVІІ 

гр. състав, иск по чл. 124 ГПК. Определението по чл. 140 ГПК е постановено 

на 20.06.2011 г., първото с.з. е проведено на 04.10.2011 г. – съдебна ваканция - 

причина за неприключване на делото в тримесечен срок. Проведени са с. з. на: 

31.10.2011 г. и 29.11.2011 г. – отлагано по доказателствата. Решението е 

обявено на 04.01.2011 г.;  

   - гр. д. № 9756/2011 г., обр. на 28.05.2011 г., съдия Бешкова, ІІ гр. 

състав, облигационен иск. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 

14.07.2011 г., първото с. з. е проведено на 20.10.2011 г. – отложено по 

доказателствата. Проведени са с. з. на 01.12.2011 г. и на 26.01.2012 г. – 

отлагано за изготвяне на експертиза. Решението е обявено на 13.02.2012 г. - 

причина за неприключване на делото в тримесечен срок е съдебната ваканция; 

   - гр. д. № 5765/2011 г., обр. на 29.03.2011 г., съдия Кунчев, ХVІ гр. 

състав, иск по чл. 422 ГПК. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 

25.05.2011 г., първото с. з. е проведено на 22.06.2011 г., когато производството 

е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 21.12.2011 г. е постъпила молба за 

възобновяване, с разпореждане от с.д. производството е възобновено и 

насрочено за 30.01.2012 г. С молба от 12.01.2012 г. ищецът се е отказал от 

предявения иск, на основание изплатено задължение. С определение от с. д. 

съдът е прекратил производството по делото; 

  - гр. д. № 2720/2011 г., обр. на 10.02.2011 г., съдия Трайкова, ХІV 

гр. състав, иск по чл. 415 ГПК. Процедура по призоваване на ответника и 

назначаване на особен представител – с определение от 05.08.2011 г. съдът е  

допуснал предоставянето на правна помощ на ответника. На 12.08.2011 г. е 

назначен особен представител, изпратен е препис от ИМ за отговор, 

представен на 19.10.2011 г. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 

19.10.2011 г. Първото с.з. е проведено на 06.12.2011 г. В с. з. на 20.02.2012 г. е 

даден ход по същество на делото, решението е обявено на 01.03.2012 г.; 

  - гр. д. № 7358/2011 г., обр. на 19.04.2011 г., съдия Димитрова, VІ 

гр. състав, иск по чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК. На 13.05.2011 г. е представена 

молба – уточнение, на с. д. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. 

Първото съобщение до ответника е върнато в цялост, второто е връчено на 

27.06.2011 г., отговора е представен на 15.07.2011 г. Определението по чл. 140 

ГПК е постановено на 22.07.2011 г., първото с. з. е проведено на 18.10.2011 г. 

Проведени са с.з. на 08.12.2011 г. – отложено за допълване на експертиза; 
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19.01.2012 г.  даден е ход по същество на делото, решението е обявено на 

17.02.2012 г.; 

  - гр. д. № 6815/2011 г., обр. на 13.04.2011 г., съдия Точевски, ІІІ бр. 

състав, иск по чл. 49 СК. След процедурата по размяна на книжа, на 23.08.2011 

г. е представен препис от отговора на ИМ за ищеца, на с. д. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е насрочено за 19.10.2011 г. – 

съдия Вълчева – с отвод по чл. 22, ал. 2 ГПК. Проведени са с. з. на: 15.11.2011 

г. (съдия Костадинова); 01.12.2011 г. – отложено по док.; 19.01.2012 г. – даден 

е ход по същество на делото, решението е обявено на 17.02.2012 г. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: От проверените дела се установиха няколко  

причини, поради които разглеждането на делата е продължило над 3 месеца: 

многократно отлагане на дела, поради нередовна процедура по призоваване на 

страните или за събиране на допуснатите доказателства; в някои случаи, 

определението по чл. 140, ал. 1 ГПК е постановявано в срок до два месеца след 

изтичане срока за отговор по чл. 131 ГПК. Други причини са: насрочване на 

делото за след съдебната ваканция; спиране на производството по делото при 

наличие на предпоставките по чл. 229 ГПК; обжалване актове на съда, а в 

някои случаи и обжалване актовете на въззивната инстанция Окръжен съд – 

Пловдив. Макар и в изолирани случаи, причини за по-дългото разглеждане на 

делата са: неизготвяне на решението за период от 6 месеца (съдия Очева), 

непредоставяне на частно гражданско дело, необходимо при разглеждане на 

исковото производство (съдия Очева); констатиране на нередовности и 

оставяне на ИМ без движение с указания в първото по делото съдебно 

заседание; отлагане на делото поради неспазен срок по чл. 199 ГПК; 

предявяване на насрещен иск; замяна на в.л. поради неизготвена експертиза;  

липсата на титуляр на състава или продължително отсъствие на същия – по гр. 

д. № 4386/2010 г. се констатира необосновано забавяне по движението – 9 

месеца не са извършвани никакви процесуални действия.  

От проверените дела може да се направи извод, че в по-голямата 

част от случаите причините за отлагане на делата са били от обективен 

характер и в изолирани случаи – от субективен характер като при по-добра 

организация на работа на съответния съдия по някои от тях производството би  

могло да приключи и в по-кратки срокове. 
                        

2. Образувани дела след 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2011 г.  

  

 При проверка на случайно избрани дела, се установи:  

                    - гр. д. № 19016/2010 г., обр. на 16.11.2010 г., на доклад на съдия 

Георгиева, ХІ гр. състав, трудов спор. С разпореждане от 01.12.2010 г. ИМ е 

оставена БД, с указания. На 08.12.2010 г. е представена молба за изд. на СУ и 

удължаване на срока – уважена. На 05.01.2011 г. е представена молба с 



 17 

изпълнени указания, на 06.01.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от 

ИМ на ответниците (М. О. – Пловдив) за отговор. На 28.02.2011 г. е представен 

отговор от единия ответник. С разпореждане от 01.03.2011 г. са изискани 

обяснения от връчителя за невръщане на съобщението от втория ответник. 

Съобщението до втория ответник е връчено на 09.03.2011 г., отговорът е 

представен на 11.04.2011 г. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 

14.06.2011 г., изготвен е проект за доклад. Първото с. з. е проведено на 

16.09.2011 г. – отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 14.11.2011 

г. – отложено по доказателствата; 14.12.2011 г. – даден ход по същество на 

делото, решението е обявено на 17.02.2012 г. – причина за забава на 

производството е връчване на съобщение на единия ответник, постановяване 

на определението по чл. 140 от ГПК 2 месеца след изтичане на срока по чл. 131 

ГПК и насрочване на делото след съдебната ваканция; 

     - гр. д. № 13794/2010 г., обр. на 15.09.2010 г., на доклад на съдия 

Карастоянов, VІІІ гр. състав, иск по чл. 55 ЗЗД. С разпореждане от 20.09.2010 

г. ИМ е оставена БД, на 27.09.2010 г. е представена молба-уточнение. На 

29.09.2010 г. ИМ отново е оставена БД. На 11.10.2010г. е представена втора 

молба-уточнение, на 18.10.2010 г. ИМ отново е оставена БД. На 05.11.2010 г. е 

представена молба с изпълнени указания. С разпореждане от 08.11.2010 г. 

(съдия Георгакева) е изпратен препис от ИМ и уточняващите молби на 

ответника за отговор. Съобщението до ответника върнато в цялост, с 

отбелязване от 28.11.2010 г., че лицето не е намерено. С разпореждане от 

29.11.2010 г. е указано на връчителя: „да връчи съобщението по предвидения в 

ГПК ред – лично на адресата или на друго лице, имащо право и съгласно да го 

приеме.” (съдия Георгакева). На 02.06.2011 г. е разпоредено да се изискат в 

тридневен срок писмени обяснения от връчителя, отговорен за залепване на 

уведомление на адреса на ответника, изпратено на 01.12.2010 г., като до 

момента не са върнати по делото. На 20.01.2012 г. е изпратено отново 

съобщение до ответника, не е върнато по делото. След 02.06.2011 г. няма 

разпореждания на съда, няма данни делото да се докладва на състава;  

 - гр. д. № 3061/2010 г., обр. на 09.03.2010 г., на доклад на съдия 

Матеева, V гр. състав, иск по чл. 227 ЗЗД. На 10.03.2010 г. ИМ е оставена БД, 

на 26.03.20210 г. е подадена молба за издаване на СУ, уважена на 29.03.2010 г. 

На 06.04.2010 г. е подадена нова молба за изд. на СУ, уважена на с. д. На 

26.04.2010 г. е представена молба – уточнение, на 27.04.2010 г. е разпоредено 

да се довнесе ДТ. На 27.04.2010 г. е представена молба с доказателства. На 

03.05.2010 г. е представено док. за довнесена ДТ от лице, което не е посочено в 

ИМ и с разпореждане от 03.05.2010 г. съдът е дал указания (представяне на 

пълномощно) и разпореждане за вписване на ИМ. На 14.05.2010 г. е 

разпоредено да се направи уточнение по ИМ, с оглед представения документ за 

довнесена ДТ, представена е вписана ИМ. На 18.05.2010 г. е указано делото да 

се докладва след довнасяне на ДТ. На 02.06.2010 г. е получена молба-

уточнение, на с. д. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответниците 
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(трима) за отговор. Трите съобщения са върнати в цялост, с отбелязване, че 

лицата живеят в чужбина. На 14.06.2010 г. е разпоредено ищецът да представи 

удостоверение за настоящ и постоянен адрес на ответниците. На 07.07.2010 г. е 

постъпила молба за изд. на СУ, уважена. На 14.07.2010 г. е представена молба 

за удължаване на срока, уважена. На 15.09.2010 г. е представена молба с 

изпълнени указания, на 17.09.2010 г. е указано да се представи адреса на 

ответниците в Испания, за призоваване, изпълнено с молба от 30.09.2010 г. На 

01.11.2010 г. е разпоредено да се внесе определена от съда сума за изпращане 

на съдебните книжа в Испания. На 19.11.2010 г. е разпоредено да се изпратят 

книжата в Испания. С молба от 10.06.2011 г. е поискано да се назначат особени 

представители на ответниците, отказано. На 06.10.2011 г. отново е поискано 

назначаване на особен представител на двама от ответниците. На 16.01.2012 г. 

е представен отговор от съда в Испания, на 17.01.2012 г. е разпоредено да се 

извърши превод. На 30.01.2012 г. е разпоредено отново да се изпрати препис на 

двамата ответници в Испания, след внасяне на такса. На 09.03.2012 г. е 

представена молба от ищеца с последния известен адрес на ответниците в 

Испания. На 12.03.2012 г. е указано отново да се призоват; 

 - гр. д. № 18827/2010 г., обр. на 12.11.2010 г., на доклад на съдия 

Иванова, ХV гр. състав, иск по чл. 221, ал. 2 КТ.  На 15.11.2010 г. ИМ е 

оставена БД, с указания и едноседмичен срок за отстраняване на 

нередовностите. На 09.05.2011 г. е изпратено съобщение до ищеца не е върнато 

по делото, (няма данни кога е уведомен), на 09.06.2011 г. е представена молба с 

изпълнени указания. На 14.06.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от 

ИМ на ответника за отговор. Съобщението е върнато в цялост на 27.06.2011 г., 

с отбелязване от връчителя, че лицето не е намерено. На 19.07.2011 г. ИМ е 

оставена БД с указания до ищеца в едномесечен срок да представи 

доказателство за настоящ и постоянен адрес на ответника. На 14.09.2011 г. е 

постъпила молба от проц. представител на ищеца за издаване на СУ и за това, 

че същата не е вече представител на ищеца. На 16.09.20211 г. е изд. СУ, 

удължен е срока. На 27.10.2011 г. е разпоредено съобщението до ответника да 

се връчи по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. На 31.10.2011 г. е изискана служебна 

справка за адреса на ответника, залепено е уведомление на 03.11.2011 г. С 

разпореждане от 15.12.2011 г. съдът е дал нови указания на ищеца - внасяне 

определена сума за назначаване на особен представител на ответника и др. С 

определение от 09.03.2012 г., поради неизпълнени указания за отстраняване на 

нередовностите на ИМ, съдът е върнал ИМ и е прекратил производството по 

делото; 

 - гр. д. № 12401/2010 г., обр. на 19.08.2010 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІІ гр. състав, иск по чл. 422 ГПК. На 20.08.2010 г. ИМ е оставена БД, 

на 03.09.2010 г. представена молба-уточнение. На 16.09.2010 г. е разпоредено 

да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, съобщението е връчено 

на 28.10.2010 г. Отговорът на ИМ е представен на 23.11.2010 г. Определението 

по чл. 140 ГПК е постановено на 06.12.2010 г. (съдия Калпачка), първото с.з. е 
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проведено на 11.02.2011 г. (съдия Терзиева). Проведени са с.з. на: 12.04.2011 г. 

(съдия Калпачка); 19.05.2011 г. - отлагано по доказателствата; 12.09.2011 г. – 

(съдия Тахчиева) – поради неизготвена експертиза, отложено; 23.11.2011 г. – 

поради непредставено заключение на в.л., отложено; 07.02.2012 г. – даден е 

ход по същество на делото. В срока за произнасяне, съдът е констатирал, че в 

първото с.з. е допуснато процесуално нарушение - съдът не е докладвал 

делото, констатирани са и нередовности на ИМ, поради което с определение от 

29.02.2012 г. е отменил дадения ход по същество и е оставил ИМ без движение 

с указания и едноседмичен срок за отстраняване на нередовността. Към 

момента на проверката (21.03.2012 г.) съобщението не е върнато по делото, не 

е представена молба-уточнение; 

 - гр. д. № 21817/2010 г., обр. на 16.12.2010 г., на доклад на съдия 

Георгакева,VІІІ гр. състав, облигационен иск. С разпореждане без дата е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е изпратено на 20.12.2010 г. На 11.01.2011 г. е представено 

писмо от кметство - с. Басарбово, Русе, че на посочения адрес се намира 

изоставена складова база. На 13.01.2011 г. са дадени указания за връчване по 

реда на чл. 50, ал. 4 ГПК (след справка в Търговски регистър, приложена по 

делото). На 14.01.2011 г. е изпратено съобщение – не е върнато по делото. 

Следващо съобщение е изпратено на 23.01.2012 г. – към момента на 

проверката (21.03.2012 г.) не е върнато по делото. Няма други разпореждания 

от съдията-докладчик, няма данни делото да е докладвано; 

 - гр. д. № 3477/2010 г., обр. на 18.03.2010 г., на доклад на съдия 

Иванова, ХV гр. състав, иск по чл. 422 ГПК. На 19.03.2010 г. е изискано ч. гр. 

д. № 16556/2009 г., ХІ състав – ЗП и е разпоредено да се изпрати препис от ИМ 

на ответника за отговор. Съобщението до ответника е върнато в цялост с 

отбелязване от 07.04.2010 г., че лицето не живее вече на този адрес. На 

09.04.2010 г. е разпоредено делото да се докладва след постъпване на ч. гр. 

дело – ЗП. На 12.04.2010 г. е изпратено писмо до ХІ състав, с което е изискано 

ч. гр. д. № 16566/2009 г. и на 13.04.2010 г. е върнато ч. гр. д. № 16556/2009 г., 

ХІ състав. На 20.04.2010 г. е постъпило ч. гр. д. № 16566/2009 г., ХІ състав - 

докладвано. Следващото разпореждане на съда е от 20.01.2012 г., с което съдът 

е разпоредил съобщението до ответника да се връчи по реда на чл. 47, ал. 1 

ГПК,  дадени са указания на ищеца за представяне на справка за адреса на 

ответника. Уведомлението до ответника е залепено на 25.01.2012 г. На 

08.02.2012 г. е представена молба от ищеца за изд. на СУ и удължаване на 

срока, уважена с разпореждане от 09.02.2012 г. На 23.02.2012 г. е представено 

удостоверение с адрес на ответника. На 27.02.2012 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, изпратено на 02.03.2012 г. Към 

момента на проверката (22.03.2012 г.) съобщението не е върнато по делото; 

 - гр. д. № 12611/2010 г., обр. на 25.08.2010 г., на доклад на съдия 

Кандузова, ІV гр. състав, иск по чл. 26 ЗЗД във вр. с чл. 25 ЗН. С разпореждане 

от 26.08.2010 г. ИМ е оставена БД, на 10.09.2010 г. е представена молба-
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уточнение и искане за изд. на СУ – уважено с разпореждане от 13.09.2010 г. На 

17.09.2010 г. е представена нова молба за изд. на СУ, уважена с разпореждане 

от 20.09.2010 г. На 22.10.2010 г. е представена молба за удължаване на срок, 

уважена. На 02.11.2010 г. е постъпила молба-уточнение, на 03.11.2010 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е върнато в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено. С 

разпореждане от 17.12.2010 г. е указано да се връчи съобщението по реда на 

чл. 47 ГПК. Уведомлението е залепено на 10.01.2011 г., книжата са връчени на 

14.01.2011 г. в деловодството на съда, отговорът е представен на 08.02.2011 г. 

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 14.02.2011 г. (съдия Борисов), 

първото с.з. е проведено на 23.03.2011 г. Проведени са с.з. на: 03.05.2011 г. – 

отложено за графологична експертиза; 20.06.2011 г. – за изготвяне на 

експертизата, отложено (изд. са СУ на в. л.); 24.10.2011 г. – за изготвяне на 

заключението на в.л., отложено; 12.12.2011 г. – поради постъпило извън срока 

заключение на в.л., отложено; 13.02.2012 г. – даден е ход по същество на 

делото, решението е обявено на 29.02.2012 г.; 

                    - гр. д. № 14228/2010 г., обр. на 20.09.2010 г., на доклад на съдия 

Очева, ІІІ бр. състав, иск по чл. 49 СК. На 05.11.2010 г. ИМ е оставена БД, с 

дадени указания до ищеца, изпълнени с молба от 22.11.2010 г. На 15.04.2011 г. 

ИМ отново е оставена БД, с указания до ищеца. С разпореждане от 05.05.2011 

г. (съдия Александър Точевски) ИМ е оставена БД, с дадени указания за 

изпълнение в срок. С уточняваща молба от 30.05.2011 г. пълномощник на 

ищеца е изпълнил указанията на съда, в определения за това срок. С резолюция 

на съда от 31.05.2011 г. е разпоредено съдебните книжа да се връчат на 

ответника чрез международна съдебна поръчка, по реда на Хагската 

конвенция. С разпореждане от 23.06.2011 г. съдът е дал последна възможност 

на ищеца да изпълни дадените му с разпореждане от 06.06.11 г. указания, с 

оглед валидно изпълнение на съдебната поръчка. Указанията са изпълнени, 

представени са молби с дати: 21.06.2011 г. и 30.06.2011 г. На 19.07.2011 г. 

книжата са изпратени в Министерство на правосъдието за изпълнение на 

съдебната поръчка. От писмо на МП, получено по делото на 03.02.2012 г., се 

установява, че към тази дата съдебната поръчка не е изпълнена от 

чуждестранните съдебни органи;   

     - гр. д. № 4441/2010 г., обр. на 08.04.2010 г., на доклад на съдия 

Очева, ІІІ бр. състав, иск по чл. 161 СК. С разпореждане от 23.04.2010 г. 

жалбата е оставена без движение с дадени указания, съобщението за това е 

изпратено на 27.04.2010 г. Няма върнато обратно съобщение, от което да е 

видно, кога същото е получено от ищеца. На 16.06.2010 г. и на 05.11.2010 г. са 

изпратени отново съобщения до ищеца. Съобщението е получено на 17.01.2011 

г., указанията са изпълнени на 26.01.2011 г. На 21.02.2011 г. е изпратено 

съобщение по чл. 131 ГПК, получено на 07.03.2011 г., писмен отговор е 

постъпил на 05.04.2011 г. С разпореждане от 07.04.2011 г. на (съдия 

Александър Точевски) жалбата е оставена БД, с дадени указания, изпълнени на 
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26.10.2011 г. На 25.10.2011 г. е изпратено писмо до община Пловдив относно 

предприемане действия по назначаване на временен попечител на ищцата, 

отговорът, че указанията са изпълнени, е получен в съда на 10.11.2011 г. На 

25.01.2012 г. са дадени указания на адвоката на ищцата да представи редовно  

пълномощно, със съгласието на назначения попечител. На 20.02.2012 г. е 

удължен срока с 20 дни за представяне на исканото пълномощно. Съобщението 

е получено на 02.03.2012 г., към момента на проверката няма данни, че 

указанията са изпълнени; 

 - гр. д. № 3041/2010 г., обр. на 09.03.2010 г., на доклад на  съдия  

Кацарова, І гр. състав, иск по чл. 422 ГПК, вр. чл. 415 ГПК. На 12.03.2010 г. е 

изискано частното гр. дело по ЗП, на 19.03.2010 г. е изпратено съобщение по 

чл. 131 ГПК до ответника, отговор на ИМ е постъпила по делото на 26.04.2010 

г., на 14.05.2010 г. е представено пълномощно от адвоката на ответника. С 

разпореждане от 15.05.2010 г. ИМ е оставена БД поради нередовност, 

отстранена с молба от 31.05.2010 г. На 25.06.2010 г. е постановено определение 

по чл. 140, ал. 1 ГПК, делото е насрочено за 07.10.2010 г., когато не е даден ход 

на делото и същото е отложено. Проведени са общо осем с. з.: на 02.12.2010 г. 

и на 25.01.2011 г. - отложени за събиране на доказателства, с. з. на 22.03.2011 г. 

- открито е производство по оспорване автентичността на подпис, с.з. на: 

03.05.2011 г.,  23.06.2011 г., 10.10.2011 г., 21.11.2011 г. - отложени за събиране 

на доказателства, на 18.01.2012 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено в законоустановения срок; 

 - гр. д. № 7655/2010 г., обр. на 31.05.2010 г., на доклад на съдия 

Кунчев, ХVІ гр. състав, вещен иск,. На 01.06.2010 г. ИМ е оставена БД, с 

указания, чийто срок за изпълнение е продължен с един месец. На 30.06.2010 г. 

ИМ отново е оставена БД с дадена последна възможност за отстраняване на 

нередовността. На 29.07.2010 г. е изпратено съобщение по чл. 131 ГПК, 

ответникът не е намерен на посочения адрес. С разпореждане от 19.08.2010 г. 

ИМ е оставена БД, за представяне на доказателства за постоянен и настоящ 

адрес на ответника. Разпоредено е връчване на уведомление по чл. 47, ал. 1 и 

ал. 2 ГПК, установено е, че ответникът живее и работи в чужбина. С 

разпореждане от 26.01.2012 г. отново е разпоредено да се изпрати съобщение 

по чл. 131 ГПК на ответника на посочения в справката на ОД МВР-Пловдив 

адрес, като същото е връчено на 02.03.2012 г. Към датата на проверката 

/21.03.2012 г./ няма постъпил отговор на ИМ; 

 - гр. д. № 20306/2011 г., обр. на 11.11.2011 г., на доклад на съдия 

Матеева, V състав, иск по чл. 422 ГПК. На 14.11.2011 г. ИМ е оставена БД, с 

указания е изискано ч. гр. дело – ЗП. На 23.11.2011 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания от ищеца. На 22.12.2011 г. отново е изискано ч. гр. дело – 

ЗП от служба „Архив”. На 03.01.2012 г. е получено съобщение от служба 

„Архив”, че ч. гр. дело е изпратено на І гр. състав на 03.10.2011 г., по 

възражение. На 10.01.2012 г. е изпратено писмо до І гр. състав и е изискано 

частното гр. дело, получено на 16.01.2012 г. и на с. д. е разпоредено да се 
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изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението до втория 

ответник е върнато в цялост, с отбелязване от 09.02.2012 г., че лицето е било 

под наем и е напуснало. С разпореждане от 10.02.2012 г. е указано на ищеца да 

представи док. за постоянен и настоящ адрес на ответника. На 27.02.2012 г. е 

постъпила молба за изд. на СУ, уважена с разпореждане от с.д. На 19.03.2012 г. 

е представено удостоверение с адреси и на двамата ответници. На 20.03.2012 г. 

е разпоредено да се призоват по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. Към момента на 

проверката (28.03.2012 г.) съобщенията не са се върнали по делото; 

 - гр. д. № 4799/2011 г., обр. на 15.03.2011 г., на доклад на съдия 

Иванова, ХV състав, иск по чл. 422 ГПК. С разпореждане от 16.03.2011 г. е 

изискано ч. гр. дело – ЗП и е разпоредено де се изпрати препис от ИМ на 

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

30.05.2011 г., че лицето е отказало да получи съобщението, т. к. е незрящо. На 

31.05.2011 г. е указано на връчителя да връчи съобщение на лице от същия 

адрес. Второто съобщение е върнато на 08.06.2011 г. с отбелязване, че никой 

не отваря и съседите не съдействат. С разпореждане от 16.08.2011 г. е указано 

съобщението да се връчи чрез залепване, както и ищецът да представи справка 

за настоящ и постоянен адрес на ответника. На 28.09.2011 г. е залепено 

уведомление. На 01.11.2011 г. е изискана сл. справка за адреса на ответника. 

На 07.11.2011 г. е указано на ищеца да представи доказателство за внесена 

сума за назначаване на особен представител. На 10.11.2011 г. е изд. СУ на 

ищеца за снабдяване с удостоверение за актуален адрес на ответника. На 

23.11.2011 г. е представено док. за внесена сума за назн. на особен 

представител. На 24.11.2011 г. е изпратено писмо до САК – Пловдив, на 

08.12.2011 г. е получено уведомително писмо от САК – Пловдив. С 

определение от 30.12.2011 г. е назначен особения представител, на 17.02.2012 

г. е представен отговор. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 

07.03.2012 г., изготвен е проект за доклад по делото. Първото с. з. е насрочено 

за 09.04.2012 г.;  

 - гр. д. № 4955/2011 г., обр. на 16.03.2011 г., на доклад на съдия 

Михова, ХІІ състав, иск  по чл. 45 ЗЗД. С разпореждане от 19.03.2011 г. е 

изискана пр. преписка от РП – Пловдив и е разпоредено да се изпрати препис 

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

от 30.03.2011 г., че лицето е напуснало. С разпореждане от 01.04.2011 г. е 

указано на ищеца да представи док. за адрес на ответника. На 21.04.2011 г. е 

постъпила молба за изд. на СУ. На 10.05.2011 г. е получено писмо от РП-

Пловдив, че преписката е в ОС – Пловдив, по протест срещу определение на 

РС–Пловдив. На 20.05.2011 г. е представено удостоверение за адрес на 

ответника, на 26.05.2011 г. е указано да се призове на адреса от 

удостоверението. Съобщението отново е върнато в цялост с отбелязване от 

07.06.2011 г., че няма такова лице на адреса, на 08.06.2011 г. е указано да се 

връчи по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. Уведомлението е залепено на 21.06.2011 г., 

на 08.07.2011 г. е изпратено писмо до САК – Пловдив, за назначаване на 
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особен представител. На 24.08.2011 г. е представено доказателство за внесена 

сума за особения представител, на 30.08.2011 г. е назначен особеният 

представител и е разпоредено да се изпрати препис от ИМ за отговор. 

Съобщението е връчено на 08.09.2011 г., отговорът е представен на 07.10.2011 

г. На 14.10.2011 г. отново е изискан препис от пр. преписка, получена на 

25.10.2011 г. С определение от 27.10.2011 г. съдът е спрял производството по 

делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – обжалвано. С определение от 

05.01.2012 г., постановено по ч. в. гр. д. № 3419/2011 г., по описа на ПОС, 

съдът е отменил определението за спиране на производството и е върнал 

делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е върнато 

в РС – Пловдив на 10.01.2012 г. С разпореждане от 24.01.2012 г. ИМ е оставена 

БД, с указания. На 27.02.2012 г. е представена молба-уточнение, на 02.03.2012 

г. е разпоредено да се изпрати препис от молбата-уточнение на ответника. С 

определение от 02.03.2012 г. съдът е оставил без уважение искането на 

ответника за прекратяване на производството по делото, на осн. сключено 

арбитражно споразумение за разрешаване на правния спор. Съобщението е 

връчено на ответника на 12.03.2012 г., не е постъпила ч. жалба към момента на 

проверка. Предстои делото да се докладва за продължаване на 

съдопроизводствените действия;   

 - гр. д. № 14577/2011 г., обр. на 11.08.2011 г., на доклад на съдия 

Калпачка, ІІІ гр. състав, иск по чл. 143, ал. 1 СК. На 15.08.2011 г. е разпоредено 

да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е върнато 

от с. Калековец в цялост, с отбелязване от 25.08.2011 г., че лицето не живее на 

адреса. С разпореждане от 31.08.2011 г. е разпоредено съобщението да се 

връчи по реда на чл. 47 ГПК и изрично да се отбележи, ако лицето не живее на 

адреса. На 28.09.2011 г. е получено писмо с върнати в цялост съобщения, че 

лицето не живее в посоченото населено място. С разпореждане от 29.09.2011 г. 

ИМ е оставена БД с указания до ищеца да посочи справка за настоящ и 

постоянен адрес на ответника. На 12.10.2011 г. е постъпила молба за изд. на 

СУ, на 25.11.2011 год. е представено удостоверение с адрес на ответника. На 

28.11.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. На 06.01.2012 г. е постъпила молба от проц. представител на ищеца, 

че същата е получила препис от ИМ, предназначен за ответника. С 

разпореждане от с. д. е указано преписите до ответника да се връчат на адреса 

от сл. справка. По делото не се е върнало съобщението до ответника. С 

разпореждане от 22.03.2012 г. са изискани обяснения от дл. лице и са дадени 

указания. Към момента на проверката (29.03.2012 г.) не е получен отговор и 

съобщението не е върнато по делото; 

 - гр. д. № 18267/2011 г., обр. на 20.10.2011 г., на доклад на съдия 

Славова, ІІ бр. състав, иск по чл. 49 СК. На 21.10.2011 г. е разпоредено да се 

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

цялост, с отбелязване от 12.12.2011 г., че лицето не е намерено. С 

разпореждане от 13.12.2011 г. ИМ е оставена БД, с указания за представяне на 
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справка за актуален адрес на ответника. На 22.12.2011 г. е постъпила молба за 

изд. на СУ, на 17.01.2012 г. е представено удостоверение с адрес на ответника. 

На 17.01.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника на 

посочения в удостоверението адрес или да се залепи уведомление. На 

30.01.2012 г. е залепено уведомление, на 16.02.2012 г. е допуснато 

назначаването на особен представител, с указания до ищеца да внесе 

определената от съда сума. На 28.02.2012 г. е постъпила молба за удължаване 

на срока – съдът е удължил срока до 02.03.2012 г. С определение от 16.03.2012 

г., съдът е върнал ИМ поради неизпълнени указания – процесуално 

бездействие на ищеца;  

 - гр. д. № 16430/2011 г., обр. на 26.09.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджиев, ІХ гр. състав, иск по чл. 30 ЗЗДет. С определение от 04.10.2011 г. е 

изготвен проект за доклад по делото, изпратен е препис от ИМ на ответника. 

Първото с. з. е проведено на 15.11.2011 г., даден е ход по същество на делото. 

Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 15.12.2011 г., решението е 

обявено на 06.12.2011 г. (съобщенията, с препис от решението са изпратени до 

страните на 30.01.2011 г.); 

 - гр. д. № 7395/2011 г., обр. на 19.04.2011 г., на доклад на съдия 

Букова, ХІХ гр. състав, иск по чл. 45 ЗЗД. С разпореждане от 21.04.2011 г. ИМ 

е оставена БД. Съобщението е върнато в цялост, с отбелязване от 28.04.2011 г., 

че адресът е домашен и не е открито лице за връчване. С разпореждане от 

20.05.2011 г. е указано да се връчи ново съобщение. На 14.06.2011 г. е 

постъпила молба-уточнение, на 15.06.2011 г. ИМ отново е оставена БД. 

Съобщението отново е върнато в цялост с отбелязване от 16.08.2011 г., че не е 

открито лице за връчване. С разпореждане от 18.08.2011 г. е указано на 

връчителя да положи повече усилия, съобщението е връчено на 01.12.2011 г. С 

разпореждане от 15.12.2011 г. съдът е върнал ИМ, поради неизпълнени 

указания в указания срок; 

 - гр. д. № 5426/2011 г., обр. на 23.03.2011 г., на доклад на съдия 

Кандузова, VІІІ гр. състав, иск по чл. 422 ГПК. С разпореждане от 24.03.2011 г. 

е изискано ч. гр. дело – ЗП, на 05.04.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис 

от ИМ на ответника за отговор, представен на 05.05.2011 г. На 20.05.2011 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, първото с.з. е проведено на 

06.10.2011 г. (съдия Точевски) – отложено по доказателствата. Проведени са 

с.з. на: 08.12.2011 г. (съдия Очева) – даден е ход по същество на делото. На 

16.01.2012 г. делото е преразпределено (освобождаване от длъжност на съдия 

Очева) на съдия Букова. С определение от 23.01.2012 г. (съдия Букова), съдът е 

отменил дадения ход по същество и е оставил ИМ без движение. На 02.02.2012 

г. е постъпила молба-уточнение, на 27.03.2012 г. отново е оставена БД; 

 - гр. д. № 5358/2011 г., обр. на 22.03.2011 г., на доклад на съдия 

Букова, ХІХ гр. състав, иск по чл. 422 ГПК. На 23.03.2011 г. ИМ е оставена БД. 

На 11.04.2011 г. е представена молба-уточнение, с разпореждане от 12.04.2011 

г. отново ИМ е оставена БД. На 10.05.2011 г. е представена втора молба-



 25 

уточнение, с разпореждане от 11.05.2011 г. ИМ отново е оставена БД. На 

26.05.2011 г. е представена трета молба-уточнение, с разпореждане от 

27.05.2011 г. ИМ отново е оставена без движение. На 09.96.2011 г. е 

представена четвърта молба-уточнение, с разпореждане от 10.06.2011 г. ИМ 

отново е оставена без движение. На 29.06.2011 г. е представена пета молба-

уточнение, с разпореждане от 30.06.2011 г. е постановено да се изпрати препис 

от ИМ и уточненията на ответника за отговор. Съобщението е върнато в цялост 

с отбелязване от 22.08.2011 г., че лицето не е намерено. С разпореждане от с. д. 

е указано да се залепи уведомление по реда на чл. 47 ГПК. Уведомлението е 

залепено на 30.08.2011 г. С разпореждане от 29.09.2011 г. ИМ е оставена без 

дв. за представяне на справка за адреса на ответника. На 27.10.2011 г. е 

постъпила молба за изд. на СУ и удължаване на срока – уважена. На 15.12.2011 

г. е разпоредено да се изпълнят дадените указания от 27.10.2011 г. На 

06.01.2012 г. е постъпила молба за удължаване на срока, уважена с 

разпореждане от 09.01.2012 г. На 10.02.2012 г. е представено удостоверение с 

адрес на ответника, на 15.02.2012 г. е разпоредено да се уведоми ответника. На 

23.02.2012 г. е изпратено писмо до САК – Пловдив, за определяне на особен 

представител. С разпореждане от 01.03.2012 г. е назначен особения 

представител и е указано на ищеца да внесе определената от съда сума. На 

12.03.2012 г. е представено док. за внесена сума за назначения особен 

представите, на 13.03.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ и 

молбите-уточнения на особения представител за отговор. Към момента на 

проверката (03.04.2012 год.) не е изтекъл срока за отговор; 

- гр. д. № 4214/2011 г., обр. на 01.03.2011 г., на доклад на съдия 

Иванова, ХV гр. състав, трудов спор. С разпореждане от 07.03.2011 г. ИМ е 

оставена БД, с указания, изпълнени с молба от 24.03.2011 г. На 25.03.2011 г. 

ИМ отново е БД, с нови указания, изпълнени на 18.04.2011 г. На 14.07.2011 г. е 

разпоредено изпращане на препис от ИМ и приложенията на ответника по чл. 

131 ГПК, съобщението е изпратено на същата дата. На 12.09.2011 г. е 

постъпила молба от проц. представител на ищеца, за неоснователна забава по 

администриране на делото, тъй като няма върнато обратно съобщение за 

уведомяване на ответника. С разпореждане от 16.09.2011 г. съдията-докладчик 

е изискал писмени обяснения от връчителя, както и незабавно да приложи по 

делото полученото съобщение, от което е видно, че ответникът е уведомен на 

29.08.2011 г., отговор на ИМ е постъпил на 27.09.2011 г. С разпореждане от 

10.11.2011 г. съдът е оставил ИМ отново БД, с дадени указания до ищеца, 

изпълнени на 28.11.2011 г., когато отново е оставена БД, с нови указания, 

изпълнени с уточняваща молба от 12.12.2011 г. На 07.03.2012 г. е постановено 

определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за разглеждане на 03.04.2012 

год.; 

- гр. д. № 4963/2011 г., обр. на 16.03.2011 г., на доклад на съдия 

Михова, ХІІ гр. състав, облигационен иск. На 17.03.2011 г. ИМ оставена БД, с 

указания, изпълнени с молба, с пощенско клеймо от 21.05.2011 г. На 25.05.2011 
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г. е постановено разпореждане по чл. 131, ал. 1 ГПК, на 20.06.2011 г. 

съобщението е върнато с отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес. 

На 21.06.2011 г. ИМ е оставена БД, с дадени указания за посочване на точен 

адрес за призоваване, съобщението за което е получено от проц. представител 

на ищеца на 02.11.2011 г. С разпореждане от 10.11.2011 г. съдът е продължил 

срока за отстраняване нередовността на ИМ с 1 месец, указанията са 

изпълнени с молба от 11.01.2012 г. На 17.01.2012 г. е залепено уведомление до 

ответника, по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. На 23.02.2012 г. е назначен особен 

представител на ответника, на когото на 28.02.2012 г. е връчено съобщение по 

чл. 131, ал. 1 ГПК за писмен отговор, срокът за депозиране на който към датата 

на проверката не е изтекъл; 

- гр. д. № 18584/2011 г., обр. на 26.10.2011 г., на доклад на съдия 

Борисов, ІV гр. състав. Делото е администрирано своевременно, но на няколко 

пъти /три/ ИМ е оставяна БД с указания за изпълнение в срок, както и на два 

пъти съдът е продължил срока за изправяне на нередовността, с по 3 седмици, 

на осн. чл. 63 ГПК. На 22.03.2012 г. е изпратено съобщение по чл. 131, ал. 1 

ГПК, към датата на проверката /28.03.2012 г./ няма върнато обратно 

съобщение; 

- гр. д. № 13942/2011 г., обр. на 28.07.2011 г., на доклад на съдия В. 

Хаджиев, ІХ гр. състав, с пр. основание чл. 26, ал. 1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 от 

ЗЗДет. На 01.08.2011 г. делото е насрочено в о. с. з. Проведени са 7 с.з. на: 

27.09.2011 г.; 18.10.2011 г.; 15.11.2011 г.; 13.12.2011 г.; 17.01.2012 г.; 

14.02.2012 г; 13.03.2012 г. - всичките отложени, поради неявяване и 

недовеждане на непълнолетното лице, чието настаняване се иска и чието 

изслушване е задължително. Делото е висящо, насрочено за 24.04.2012 г.;  

- гр. д. № 3666/2011 г., обр. на 22.02.2011 г., на доклад на съдия 

Кунчев, ХVІ гр. състав, иск по чл. 124 ГПК. На 23.02.2011 г. ИМ е оставена БД, 

с указания, изпълнени с молба от 12.04.2011 г. и молба от 28.04.2011 г., като 

същия ден е изпратено съобщение по чл. 131 ГПК до ответниците. Поради 

постъпило по делото известие, че ответниците са с неизвестен постоянен и 

настоящ адрес, на 09.05.2011 г. ИМ отново е оставена БД, с дадени указания за 

представяне в срок на доказателства за адресна регистрация на същите. 

Указанията са изпълнени на 14.06.2011 г., на следващия ден са изпратени 

съобщенията по чл. 131 ГПК. На 01.12.2011 г. е постъпила молба от ищците, че 

отрязък от съобщението до един от ответниците не е върнато по делото. 

Изискани са писмени обяснения от длъжностното лице по призоваването. С 

разпореждане от 20.01.2012 г. ИМ е оставена отново БД, с дадени указания за 

изпълнение в едноседмичен срок. На 13.02.2012 г. съдът е продължил срока за 

отстраняване нередовността с един месец, отстранена с молба  от 07.03.2012 г. 

и същия ден са изпратени съобщения по чл. 131 ГПК. Към датата на 

проверката /03.04.2012 г./ не е изтекъл срока за отговор на ИМ; 

- гр. д. № 2804/2011 г., обр. на 11.02.2011 г., на доклад на съдия 

Бешкова, ІІ гр. състав, по разделен обратен иск от производството. С 
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определение от 14.02.2011 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до влизане в сила  на решението по главния иск. С 

определение от 27.02.2012 г. производството по делото е възобновено, ИМ е 

оставена БД за внасяне на ДТ, указанието е изпълнено на 12.03.2012 г. и същия 

ден е постановено определение по чл. 140, ал. 1 ГПК, с проекто-доклад, делото 

е насрочено за разглеждане на 19.04.2012 г.; 

- гр. д. № 8330/2011 г., обр. на 09.05.2011 г., на доклад на съдия 

Точевски, ІІІІ бр. състав, с пр. основание чл. 127а СК. На 10.05.2011 г. ИМ е 

оставена БД, с указания за посочване адрес за призоваване на ответника. На 

27.06.2011 г. са дадени указания до длъжностното лице по призоваването,  

съобщението да се връчи чрез залепване, по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. На 

08.08.2011 г. е назначен особен представител на ответника, на когото са 

връчени препис от ИМ и приложенията по чл. 131 ГПК, писмен отговор е 

постъпил на 03.10.2011 г. На 04.10.2011 г. съдът е разпоредил на ищцата да 

внесе определената парична сума за особения представител. На 28.10.2011 г. е 

постановено определение по чл. 140, ал. 1 ГПК, делото е насрочено за 

12.12.2011 г., отложено за доказателства /съдия Вълчева/. На  16.02.2012 г. ИМ 

е оставена БД, за внасяне на определената сума за особения представител в 

едноседмичен срок. С определение от 07.03.2012 г., поради неизпълнение 

указанията на съда в срок, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК,  ИМ е върната, а 

производството по делото - прекратено.  

 

 Предвид горните фактически обстоятелства проверката 

КОНСТАТИРА, че основните причини за неприключване на делата в по-

кратки срокове са: оставяне на ИМ без движение, по някои дела многократно; 

издаване на СУ и продължаване срока за изправяне на констатирана 

нередовност на ИМ като в повечето случаи е за представяне на доказателство 

за адрес на ответника/ците – в тези случаи от образуването на делото до 

насрочването минават средно 6 месеца, а по някои дела, към момента на 

проверката са изтекли 12 месеца, но още не са насрочени, поради 

неприключила процедура по размяна на книжа; многократно отлагане на с.з. за 

събиране на допуснати по делото доказателства. Макар и в изолирани случаи, 

други причини за неприключилите производства са: недокладване на делата, 

които са в процедура по размяна на книжа; насрочване на първото съдебно 

заседание след съдебната ваканция; вписване на ИМ в АВ; отмяна на  дадения 

ход по същество на делото и оставяне ИМ без движение – при смяна на 

титуляра на състава и в частност в случаите на преразпределяне на делата на 

съдия Очева предвид наложеното й наказание „дисциплинарно освобождаване 

от длъжност”; процедура по връчване на съдебна поръчка; отлагане на с.з. 

поради неизготвени експертизи от в.л. или непредставяне на експертизите в 

законовия срок; спиране на производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. 
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          3. Образувани дела преди 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2011 г. – 151 дела.  

  През 2011 г. е извършена проверка от ОС – Пловдив на делата, 

чието производство е продължило повече от 2 години. След извършване на 

проверката от ОС – Пловдив по всички спрени дела са изпратени писма за 

движението на преюдициалния спор. Част от производствата са възобновени и 

насрочени.  

Предмет на настоящата проверка са делата, които не са били в 

обхвата на проверката, извършена  от ОС – Пловдив през разглеждания 

период. 

От проверката на случайно избрани дела се установи:  

 - гр. д. № 7218/2009 г., обр. на 16.06.2009 г., на доклад на съдия 

Ангелов, ХVІІІ състав, иск за обезщетение по КТ. С разпореждане от 

17.06.2009 г. (съдия Иванова), ИМ е оставена БД. На 24.07.2009 г. е 

представена молба с изпълнени указания, с разпореждане от 27.07.2009 г. е 

изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. На 28.08.2009 г. е постъпила 

молба от ответника за спиране на производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 

1, т. 4 ГПК. На 31.08.2009 г. е разпоредено да се изиска сл. справка за 

движението на преюдициалното дело, получена на 07.09.2009 г. С определение 

от с.д. (съдия Ангелов) съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК. Изисквани са периодично (през 1 до 3 месеца) справки за 

движението на преюдициалното дело. С разпореждане от 12.01.2012 г. 

производството по делото е възобновено. Проведено е с.з. на 22.02.2012 г. – 

отложено по доказателствата за 29.03.2012 г. (датата на извършване на 

проверката от ИВСС) – причина за неприключилото производство е спирането 

му на осн. чл. 229, ал. 1 т. 4 ГПК; 

 - гр. д. № 18024/2009 г., обр. на 19.12.2009 г., на доклад на съдия 

Кацарова, І гр. състав, тр. спор – съдът е разделил производството по делото, 

като гр. д. № 18024/2009 г. е за присъждане на обезщетение. ИМ е оставена БД, 

след представяне на молба-уточнение е изпратен препис на ответника за 

отговор – няма забава по движението. Проведени са с.з. на 20.04.2010 г.; 

18.05.2010 г.; 15.06.2010 г. – отлагано по доказателствата. В с. з. на 28.09.2010 

г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1 т. 4 ГПК – 

изисквани са сл. справки за движението на преюдициалното дело, последната е 

от 20.03.2012 г. – не е върнато от горна инстанция – причина за 

неприключилото производство е спирането му на осн. чл. 229, ал. 1 т. 4 ГПК; 

 - гр. д. № 6911/1994 г., обр. на 12.10.1994 г., на доклад на съдия 

Матеева, V гр. състав, делба. С решение от 27.05.1996 г. съдът се е произнесъл 

по възлагането на имота и е определил сума за уравняване дела на съделител. 

През м. юни 2005 г. е постъпила молба с искане за обезсилване на възлагането, 

поради неплащане стойността на възложения имот. Проведени са с. з. и на 

08.02.2006 год., делото е обявено за решаване, решението е обявено на 

28.02.2006 г. от съдия-докладчик Стойчев. С решението съдът е отхвърлил 
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искането с правно осн. чл. 288, ал. 7 ГПК. Постъпила е молба за възобновяване 

на производството и с разпореждане от 27.04.2010 г. производството е 

възобновено и насрочено. Към момента на проверката, производството по 

делото не е приключило;  

 - гр. д. № 14526/2009 г., обр. на 12.11.2009 г., на доклад на съдия 

Тахчиева, ІІІ гр. състав, иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. С отговора е предявен 

насрещен иск. Причини за продължилото повече от 2 години производство са: 

по-дългия срок за размяна на книжа, предвид предявения насрещен иск; 

допуснати множество съдебни експертизи: ССМ, СПЕ, СИЕ и СТЕ; допуснати 

свидетели. Делото е насрочено за разглеждане за 05.04.2012 г.; 

 - гр. д. № 7897/2009 г., обр. на 03.07.2009 г., на доклад на съдия 

Кацарова, І гр. състав, трудов спор, предявен м. юли 2009 г. срещу двама 

ответника. ИМ е оставена БД, с указания. Изискана е справка за посочено от 

страните преюдициално дело и на 30.12.2009 г., производството по делото е 

спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Изисквани са периодично справки за 

движението на преюдициалното дело, което към момента на проверката не е 

приключило с влязло в сила решение; 

 - гр. д. № 1176/2009 г., обр. на 03.02.2009 г., на доклад на съдия 

Тахчиева, ІІІ гр. състав, иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 86 ЗЗД. След 

размяна на книжата, делото е насрочено и в първото с. з. е поискано допускане 

на трето лице – помагач. Съдът е дал указания за уточняване адресите и ЕГН 

на посочените лица. С определение от 17.06.2011 г. съдът е отказал да допусне 

привличане на трети лица-помагачи, което е обжалвано с ч. жалба пред ПОС. 

Делото е насрочено за разглеждане в о. с. з. на 26.04.2012 г.;  

 - гр. д. № 404/2009 г., обр. на 14.01.2009 г., на доклад на съдия 

Бешкова, ІІ гр. състав, облигационен иск, приключило с решение от 06.03.2012 

год.  

 - гр. д. № 10512/1993 г., обр. на 06.12.1993 г., на доклад на съдия 

Кацарова, І гр. състав, иск по чл. 45 ЗЗД. На 23.06.1994 г., производството по 

делото е спряно, на осн. чл. 182, , ал. 1, б. „г” ГПК. С определение от 

25.11.2010 г. производството по делото е възобновено и насрочено за 

18.01.2011 г., когато ход на делото не е даден, поради нередовно призоваване. 

Производството по делото е частично прекратено, поради установяване смърт 

на страна в производството. На 20.12.2011 г. е изискано дело по преюдициален 

спор, което не е било изпратено, поради висящо производство пред ВКС. С 

определение от 12.03.2012 г., производството по делото отново е спряно; 

 - гр. д. № 2845/2007 г., обр. на 02.08.2007 г., на доклад на съдия 

Кунчев, иск по чл. 14, ал. 4 ЗСППЗ във вр. с чл. 97, ал. 1 ГПК. ИМ е оставена 

БД, с указния. В с. з. на 18.01.2008 г. е даден ход, изискано е друго дело и е 

назначена СТЕ. Проведени са с.з. на: 31.03.2008 г., 24.04.2008 г. 03.07.2008. – 

отлагано по доказателствата. С определение от 31.10.2008 г. производството по 

делото е спряно на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.). На 07.04.2011 г. 

производството е възобновено и е изискано преюдициалното дело, назначена е 
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допълнителна СТЕ. В с. з. на 12.01.2012 г., след изслушване на заключението 

на в. л., ИМ е оставена БД за индивидуализиране на имота и конкретизиране на 

основанието за твърдяното право на собственост и конкретизиране на 

петитума. След конкретизиране на претенциите в с.з. на 21.03.2012 г. е 

допусната СТЕ; 

 - гр. д. № 1868/2005 г., обр. на 09.06.2005 г., на доклад на съдия 

Стойчев, след това съдия Матеева, V гр. състав, иск за обезщетение за 

неоснователно ползване на недвижим имот. Проведени са с. з. на: 09.11.2005 г., 

14.12.2005 г. – отлагано по доказателствата. На 08.02.2006 г. ИМ е оставена 

БД. С определение от 29.03.2006 г., производството по делото е спряно, на осн. 

чл. 182, ал. 1 , б. „г” ГПК (отм.). Извършвани са периодични справки за 

движението на преюдициалното дело от м. май 2009 г. Към момента на 

проверката същото не е приключило с влязъл в сила съдебен акт; 

 - гр. д. № 1795/2000 г., обр. на 06.04.2000 г., на доклад на съдия 

Павлов, Х състав, иск по чл. 45 ЗЗД. През 2000 г. производството по делото е 

спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „д” ГПК (отм.). През 2012 г. е установено, че 

пр. преписка не е приключила, но с определение производството е 

възобновено, поради констатирана липса на съществено значение на 

престъпните обстоятелства за правилното решаване на спора. Делото е 

насрочено за 06.03.2012 г.;   

 - гр. д. № 3826/2007 г., обр. на 12.11.2007 г., на доклад на съдия 

Кандузова, след това съдия Борисов, ІV гр. състав, делба на наследствен имот- 

дворно място и етаж от жилищна сграда при различни квоти. ИМ е оставена 

БД, с указания. След отстраняване на нередовностите на ИМ са проведени 

множество процесуални действия: конституиран е задължителен и необходим 

другар; допуснати са писмени и гласни доказателства и е назначена СТЕ, 

поради оспорване на истинността на документ; извършена е замяна на в.л.; 

допусната е тройна СТЕ, поради оспорване на едноличната. В с.з. на 18.12.2008 

г. (съдия Тахчиева) са допуснати свидетелски показания, оспорен е официален 

документ, допусната е СИЕ, направено е искане за допускане на правна 

помощ. На 15.03.2010 г. е постановено решението по допускане на делбата. С 

определение от 29.11.2011 г. съдът е констатирал, че решението е влязло в 

сила. Делото е насрочено за 28.03.2012 г., по втора фаза на делбата, назначена е 

СТЕ;   

 - гр. д. № 9796/2003 г., обр. на 25.09.2003 г., на доклад на съдия 

Иванова, ХV гр. състав, иск по чл. 200 КТ. С определение от 21.09.2004 г. 

производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) – до 

приключване на адм. д. № 1844/2004 г., по описа на СГС, което не е 

приключило с влязло в сила решение към момента на проверката; 

 - гр. д. № 3323/2008 г., обр. на 19.11.2008 г., на доклад на съдия 

Анастасов, иск по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ. С определение от 28.04.2008 г., 

производството по делото е спряно до приключване на преюдициално АХД, 

което към момента на проверката не е приключило с влязло в сила решение; 
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 - гр. д. № 4271/2001 г., обр. на 24.08.2001 г., на доклад на съдия 

Павлов, Х гр. състав, иск по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ. Производството по делото е 

спряно до приключване на дело, с правно осн. чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. 

Производството е възобновено през 2010 г. Към момента на проверката 

производството е приключило като в с.з. на 29.02.2012 г. делото е обявено за 

решаване; 

  - гр. д. № 1422/2006 г., обр. на 21.04.2006 г., на доклад на съдия 

Карастоянов, след това съдия Илиев, иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. Производството е 

приключило с решение от 11.01.2007 г., влязло в сила. На 07.07.2011 г. е 

постъпила молба за поправка на ОФГ. На 03.11.2011 г. делото е обявено за 

решаване (съдия Очева). На 13.01.2012 г. делото е преразпределено на съдия 

Илиев и с определение от 16.01.2012 г. съдът е отменил дадения ход по 

същество и е насрочил делото за 20.02.2012 г. – отложено, поради нередовна 

процедура по призоваване. В с. з. на 26.03.2012 г. е даден ход по същество  и с 

решение от 29.03.2012 г. съдът е допуснал поправка на ОФГ; 

 - гр. д. № 2119/2006 г., обр. на 30.06.2006 г., на доклад на съдия 

Димитрова, след това съдия Борисов, делба на възстановена земеделска земя. С 

определение от 21.05.2007 г. производството по делото е спряно, на осн. чл. 

182, ал.1, б. „а” ГПК (отм.). През 2008 г. производството е възобновено за 

събиране на писмени и гласни доказателства и на 27.03.2008 г. са приключили 

устните състезания. На 29.04.2008 г. (съдия Кандузова) е постановено решение 

по първа фаза на делбата и след влизането му в сила, с определение от 

17.06.2009 г., е допусната СТЕ. На 05.11.2009 г. делото е внесено в архив, 

поради невнесен депозит – чл. 69, ал. 2 ПАРОАВАС. След внасяне на 

определения депозит на 11.01.2010 г. е представено заключение на 

експертизата. На осн. чл. 134, ал. 1, т. 7 ЗУТ е изпратен проект за делба на 

главния архитект за предписание за изработване на ПУП – ПРЗ за имота. След 

извършеното одобрение на изпратения в Общината проект съдът е приключил 

съдебното дирене и е дал ход по същество на делото. Поради постъпила молба 

от страните за постигнато споразумение, съдът е отменил дадения ход по 

същество и е насрочил делото за 28.03.2012 г. за одобряване на спогодбата; 

 - гр. д. № 1403/2009 г., обр. на 11.02.2009 г., на доклад на съдия 

Вълчева, ІІІ бр. състав, иск по чл. 49, ал. 1 СК. ИМ е оставена БД, с указания. С 

определение от 25.03.2009 г., производството по делото е спряно, на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК. След представяне на решение от СГС и САС по 

преюдициалния спор, с разпореждане от 24.02.2012 г. производството е 

възобновено и е изискана справка за стойността на превода, с оглед изготвяне 

на съдебна поръчка. На 22.03.2012 г. е разпоредено да се предоставят 

документите за превод; 

  - гр. д. № 9020/2009 г., обр. на 30.07.2009 г., на доклад на съдия 

Бешкова, ІІ гр. състав, иск за неизпълнение на дог. за изработка и мораторна 

лихва върху претендираната сума – обективно съединени искове. С 

определение съдът е оставил без уважение молбата за допускане на 
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обезпечение. Препис от ИМ е изпратена на ответника като с отговора на ИМ, 

ответникът е предявил насрещен иск. Размяната на книжата по главния и 

насрещния иск е приключила на 17.03.2011 г. С определение от 05.05.2011 г. са 

допуснати ССЕ, ССЕ, свидетели. На 20.10.2011 г. производството по делото е 

спряно, на осн. чл. 637, ал. 1 ТЗ – поради открито производство по 

несъстоятелност на ответника. С разпореждане от 06.01.2012 г. и на 20.02.2012 

г. са изискани справки от ОС – Благоевград, по гр. д. № 105/2011 г. – 

несъстоятелност. Делото се докладва всеки месец;   

 

          КОНСТАТАЦИИ: Проверката установи, че основна причина за 

образуваните преди 01.01.2010 г. и неприключили към 31.12.2011 г. дела е  

правната и фактическа сложност на делата /по-голяма част от тях са делби/. 

Една част от делбените производства са в архив по първа фаза на делбата. 

Друга причина е спирането на производствата, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК – наличие на преюдициален спор.  

          /Следва да се отбележи, че посочените съдии-докладчици по 

изброените по-горе дела са към момента на проверката./  

 

4. Обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. 

първо от ГПК. 

 

  От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК по делата, образувани през 2010 г. и след  

извършена проверка по срочните книги на съответните състави, се констатира 

следното:  

Гражданските състави на РС-Пловдив през 2010 г. преимуществено 

са обявявали съдебните актове в законоустановения за това срок. 

Констатира се, че има състави, които през 2010 г. не са допуснали 

забава по отношение на срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, а именно: 3 бр. 

с-в, с докладчик съдия Валентин Борисов; 1 гр. с-в., с докладчик съдия 

Десислава Кацарова; 2 гр. с-в, с докладчици: съдия Миглена Площакова, съдия 

Полина Бешкова; 4 гр. с-в, с докладчик съдия Живка Кандузова; 5 гр. с-в, с 

докладчик съдия Дарина Матеева; 6 гр. с-в, с докладчик съдия Кръстина 

Димитрова; 7 гр. с-в, с докладчик съдия Борис Илиев; 9 гр. с-в, с докладчик 

съдия Веселин Хаджиев; 12 гр. с-в, с докладчик съдия Стефка Михова; 14 гр. с-

в, с докладчик съдия Анета Трайкова; 18 гр.с-в, с докладчик съдия Николай 

Ангелов.   

При други състави се констатира неголям брой дела, при които е 

налице забава от няколко дни до един месец, като: 1 бр. с-в, с докладчик съдия 

Недялка Свиркова; 2 бр. с-в, с докладчик Диляна Славова /1 бр./; 3 гр. с-в, с 

докладчик съдия Мария Терзиева /6 бр./; 13 гр. с-в, с докладчик съдия Христо 

Симитчиев; 17 гр. с-в, с докладчик съдия Иван Анастасов; 19 гр. с-в, с 

докладчик съдия Таня Букова. 
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Забава до три месеца се констатира по много малък брой дела, при 

следните състави: 8 гр. с-в, с докладчик съдия Олга Георгакева; 10 гр. с-в, с 

докладчик съдия Павел Павлов; 11 гр. с-в, с докладчик съдия Таня Георгиева; 

15 гр. с-в, с докладчик съдия Валентина Иванова; 16 гр. с-в, с докладчик съдия 

Калин Кунчев.   

Забава над три месеца се констатира при 3 бр. с-в, с докладчик 

съдия Виделина Очева /17 бр. дела/, като по гр. д. № 3176/2010 г. забавата е 

над 1 година; 8 гр. с-в, с докладчик съдия Олга Георгакева /2 бр. дела/. 

  От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК по делата, образувани през 2011 г. и след  

извършена проверка по срочните книги на съответните състави, се констатира 

следното:  

Гражданските състави на РС-Пловдив и през 2011 г. са обявявали 

съдебните актове предимно в законоустановения за това срок, като следните 

състави не са допуснали забава, по отношение на срока по чл. 235, ал. 5, изр. 

първо ГПК, а именно: 2 бр. с-в, с докладчик съдия Диляна Славова; 4 бр. с-в, с 

докладчик съдия Диана Костадинова; 1 гр. с-в., с докладчик съдия Десислава 

Кацарова; 2 гр. с-в, с докладчик съдия Полина Бешкова; 4 гр. с-в, с докладчик 

съдия Валентин Борисов; 5 гр. с-в, с докладчик съдия Дарина Матеева; 7 гр. с-

в, с докладчик съдия Борис Илиев; 9 гр. с-в, с докладчик съдия Веселин 

Хаджиев; 14 гр. с-в, с докладчик съдия Анета Трайкова; 15 гр. с-в, с докладчик 

съдия Валентина Иванова; 20 гр.с-в, с докладчик съдия Александър Точевски.   

При други състави се констатира неголям брой дела, при които е 

налице забава от няколко дни до един месец, като: 1 бр. с-в, с докладчик съдия 

Недялка Свиркова; 3 гр. с-в, с докладчик съдия Елена Тахчиева; 6 гр. с-в, с 

докладчик съдия Кръстина Димитрова; 10 гр.с-в, с докладчик съдия Павел 

Павлов; 12 гр. с-в, с докладчик съдия Стефка Михова /1 бр./; 17 гр. с-в, с 

докладчик съдия Иван Анастасов /3 бр./; 18 гр. с-в, с докладчик съдия Николай 

Ангелов /1 бр./; 19 гр. с-в, с докладчик съдия Таня Букова. 

Забава до три месеца се констатира по много малък брой дела, при 

следните състави: 3 бр. с-в, с докладчик съдия Виделина Очева; 10 гр. с-в, с 

докладчик съдия Павел Павлов /1 бр./; 11 гр. с-в, с докладчик съдия Таня 

Георгиева; 13 гр. с-в, с докладчик съдия Христо Симитчиев; 16 гр. с-в, с 

докладчик съдия Калин Кунчев /3 бр./; 17 гр. с-в, с докладчик съдия Иван 

Анастасов /1 бр./; 21 гр. с-в, с докладчик съдия Олга Георгакева. 

Не се констатира забава над три месеца при обявяване на 

съдебните решения през 2011 г. 

           

 КОНСТАТАЦИИ: Похвален е стремежът на гражданските съдии от 

РС - Пловдив за спазване срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, предвид 

големия брой дела за разглеждане и решаване от всеки един от тях като и за в 

бъдеще следва да полагат усилия за спазване  на законоустановения срок при 

обявяване на постановените съдебни  актове.  
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            5.  Дела с отменен ход по същество 
 

 От изисканата справка  и проверка по срочната книга  се установи, 

че през 2010 г. по 116 дела е отменен хода по същество, като само на съдия 

Очева тези дела наброяват 30 броя. При останалите състави делата с отменен 

ход по същество са средно между 3 и 5 бр. дела. Съдия Хаджиев НЯМА дела с 

отменен ход по същество, а съдия Свиркова и съдия Бешкова имат по едно 

дело с отменен ход по същество. През 2011 г. по 40 дела е отменен ход по 

същество, като най-много са делата с отменен ход по същество на VІІІ гр. 

състав, който е бил без постоянен титуляр. Съставите: І бр., ІV бр., І гр., ІІ гр., 

ІІІ гр. V гр., ІХ гр., ХІ гр., ХVІІІ гр., ХІХ гр. ХХ гр. и ХХІ гр. НЯМАТ дела с 

отменен ход по същество. При останалите състави, делата с отменен ход по 

същество са средно между 1 и 3 дела. 

Проверката на случайно избрани дела, установи: 

 - гр. д. № 11352/2010 г., на доклад на съдия Ангелов, ХVІІІ състав, 

иск по чл. 344 КТ . В с.з. на 23.11.2010 г. е даден ход по същество на делото. В 

срока за произнасяне съдът е констатирал, че по делото липсват доказателства 

за представителната власт на пълномощникът на ищеца, поради което с 

определение от 06.12.2010 г., съдът е отменил дадения ход по същество и е 

насрочил делото за 10.01.2011 г. В с.з. на 04.02.2011 г. е даден ход по 

същество, решението е обявено на 09.02.2011 г.; 

- гр. д. № 11528/2010 г., на доклад на съдия Букова, ХІХ състав, 

иск по чл. 79 ЗЗД, и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. С определение от 19.03.2011 г., съдът е 

отменил протоколно определение постановено в о.с.з. на 23.02.2011 г., с което 

е даден ход по същество на делото и е оставил ИМ без движение с указания. В 

с.з. на 24.10.2011 г. е даден ход по същество на делото, постановено е 

неприсъствено решение; 

- гр. д. № 15173/2010 г., на доклад на съдия Калпачка, съдия 

Тахчиева, иск по чл. 226, ал. 1 КЗ, във вр. с чл. 45 и 86 ЗЗД. С определение от 

20.05.2010 г. (съдия Калпачка) съдът е отменил протоколно определение, 

постановено в о.с.з. на 17.05.2010 г., с което е даден ход по същество на 

делото, с оглед постъпила молба от проц. представител на ответника, че 

въпреки явяването му пред залата, същият не е бил извикан за провеждането на 

с.з. В с.з. на 12.01.2012 г. (съдия Тахчиева) е даден ход по същество, решението 

е обявено на 20.02.2012 г.;  

- гр. д. № 11999/2010 г., на доклад на съдия Матеева, V състав, иск 

по чл. 524 ГПК(молба за спиране на въвода). С определение от 11.05.2011 г., 

съдът е отменил определението от 14.04.2010 г. за даване ход на делото по 

същество. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че не са конституирани 

като страни по делото всички участници по изпълнителното дело. В с.з. на 
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30.01.2012 г.  е даден ход по същество на делото, определението е постановено 

на 27.03.2012 г.;  

- гр. д. № 13937/2010 г., на доклад на съдия Очева, ІІІ бр. състав, 

след това съдия Георгакева, иск по чл. 49 СК. С определение от 19.05.2011 г., 

съдът е отменил определението за даване ход по същество на делото, поради 

временна нетрудоспособност на съдията докладчик и заповед на председателя 

на съда от 19.05.2011 г. Делото е докладвано и преразпределено. В с.з. на 

20.06.2011 г. (съдия Георгакева) е даден ход по същество на делото, решението 

е обявено на 13.07.2011 г.  

По същия начин е процедирано и по: гр.д. № 3176/2010 г., 

преразпределено на съдия Точевски; гр. д. № 335/2010 г., преразпределено на 

съдия Точевски, както и на вс. дела, обявени за решаване от съдия Очева, с 

непостановен съдебен акт. Съдия Очева е ползвала дълъг отпуск по болест. 

- гр. д. № 12609/2010 г., на доклад на съдия Славова, ІІ бр. състав, 

молба по чл. 50 СК. С определение от 08.11.2010 г., съдът е отменил 

определение от 18.10.2010 г., с което е даден ход по същество на делото. В 

срока за произнасяне съдът е констатирал, че не може да одобри постигнатото 

споразумение по отношение на единия лек автомобил, поради липса на 

доказателство (рег. талон). В с. з. на 29.11.2010 г. е даден ход по същество на 

делото, с решение от 29.12.2010 г. съдът е утвърдил постигнатото 

споразумение; 

- гр. д. № 274/2010 г., на доклад на съдия Вълчева, ІІ бр. състав, 

иск по чл. 49 СК.  С определение от 17.05.2010 г., съдът е отменил определение 

от 19.04.2010 г. за даване ход по същество като е дал срок на страните да 

изправят нередовностите по споразумението, с оглед дадените указания. В с.з. 

на 21.06.2010 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 16.07.2010 г.;  

- гр. д. № 6710/2010 г., на доклад на съдия Борисов, ІІ бр. състав, 

молба по чл. 51 СК. С определение от 29.09.2010 г. съдът е отменил 

определение от 15.09.2010 г. за даване ход по същество като е дал срок на 

молителите да изправят нередовностите по споразумението, с оглед дадените 

указания. В с. з. на 01.11.2010 г. е даден ход по същество, решението е обявено 

на 29.11.2010 г.;  

- гр. д. № 20132/2010 г., на доклад на съдия Свиркова, І бр. състав, 

молба по чл. 50 СК. С определение от 04.01.2011 г. съдът е отменил 

определението от 15.12.2010 г., с което е даден ход по същество на делото като 

е указал на молителите да изправят нередовностите по споразумението, с оглед 

дадените указания. На 02.02.2011 г. е даден ход по същество на делото, 

решението е обявено на 14.03.2011 г.; 

  - гр. д. № 14629/2011 г., на доклад на съдия Димитрова, VІ състав, 

иск по ЗЗДН. С определение от 14.12.2011 г. съдът е отменил протоколно 

определение от 08.12.2011 г., с което е даден ход на делото по същество. В 

срока за произнасяне съдът е констатирал, че е налице процесуална пречка за 

постановяване на решението, тъй като не е спазил разпоредбата на чл. 15, ал. 1 
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от ЗЗДет. – съдът не е изслушал детето. В с. з. на 10.01.2012 г. е даден ход по 

същество, решението е обявено на 08.02.2012 г.; 

  - гр. д. № 12419/2011 г., на доклад на съдия Очева, след това съдия 

Георгакева. С определение от 16.01.2012 г. съдът е отменил протоколно 

определение от 02.12.2012 г., с което е даден ход на делото по същество, 

предвид освобождаване от длъжност на докладчик по делото, съдия Очева. В 

срока за произнасяне е определен нов докладчик (има протокол по делото). По 

делото са се произнасяли следните съдии: Кандузова, Точевски, Очева и 

Георгакева. В с. з. на 16.02.2012 г. е даден ход на делото по същество, 

решението е обявено на 16.03.2012 г.; 

  - гр. д. № 14310/2011 г., на доклад на съдия Трайкова, ХІV състав, 

иск по чл. 422 ГПК. С определение от 24.01.2012 г. съдът е отменил 

протоколно определение от 19.01.2012 г., с което е дал ход на делото по 

същество като е определил срок на ищеца да заяви с писмена молба до съда, 

дали потвърждава извършените процесуални действия от проц. представител 

адв. К. В с. з. на 28.03.2012 г. е даден ход по същество на делото; 

  - гр. д. № 2638/2011 г., на доклад на съдия Иванова, ХV състав, иск 

по чл. 344 КТ. С определение от 28.10.2011 г. съдът е отменил протоколно 

определение от 29.09.2011 г., с което е даден ход на делото по същество и 

спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК; 

  - гр. д. № 12517/2011 г., на доклад на съдия Кунчев, ХVІ състав. С 

определение от 07.02.2012 г. съдът е отменил протоколно определение от 

25.01.2012 г., с което е даден ход на делото по същество, поради констатирано 

процесуално нарушение – съдът е приел, че ЮЛ е редовно призовано по реда 

на чл. 50, ал. 4 ГПК, но от изготвената сл. справка е установил, че има вписан 

нов адрес. В с.з. на 12.03.2012 г. е даден ход на делото по същество, на 

15.03.2012 г. е постановено неприсъствено решение;   

- гр. д. № 5040/2011 г., на доклад на съдия Анастасов, ХVІІ състав, 

иск по чл. 422 ГПК. С определение от 07.10.2011 г. съдът е отменил 

протоколно определение от 26.09.2011 г., с което е даден ход на делото по 

същество. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че ч. гр. дело – 

заповедно производство е образувано по заявление, подадено от лице, което не 

е ищец в производството по гр. д. № 5040/2011 г. В с.з. на 29.11.2011 г. е даден 

ход на делото по същество, решението е обявено на 23.12.2011 г.; 

- гр. д. № 13160/2011 г., на доклад на съдия Михова, ХІІ с-в. С 

определение от 12.12.2011 г. съдът е отменил протоколно определение от 

02.12.2012 г., с което е даден ход на делото по същество. В срока за 

произнасяне е постъпила молба от проц. представител на ответника, с която 

моли делото да бъде насрочено за разглеждане в о. с. з. като е посочил, че не е 

бил в състояние да се яви на проведеното последно с. з. поради настъпил 

внезапно влошаване на здравословното му състояние, за което е представил 

доказателства. Към момента на извършване на проверката, делото не е 

приключило – по молба на проц. представител;  
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                     - гр. д. № 8272/2011 г., на доклад на съдия Очева, VІІІ състав. На 

17.11.2011 г. е даден ход по същество на делото, не е постановено решение, 

съдия Очева е освободена от длъжност. Делото е преразпределено на 

13.01.2012 г. на съдия Илиев, който с разпореждане от 16.01.2012 г. е насрочил 

делото. В с. з. на 22.02.2012 г. е даден ход на делото по същество, решението е 

обявено на 29.02.2012 г. Делото е било първо на съдия Кандузова, след това 

съдия Очева и съдия Илиев. По същия начин се е процедирало и по гр. д. № 

7822/2011 г., което на 13.01.2012 г. е било преразпределено на съдия Точевски; 

  - гр. д. № 46/2011 г., на доклад на съдия Славова, ІІ бр. състав, 

молба по чл. 50 СК. На 24.01.2011 г. съдът е дал ход на делото по същество. В 

срока за произнасяне е постъпила молба, с която молителите молят съда да 

отмени дадения ход на делото по същество, тъй като са настъпили промени 

относно представеното пред съда споразумение. Съдът е отменил дадения ход 

на делото по същество и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 

14.03.2011 г., решението е обявено на 11.04.2011 г. – по молба на страните. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: От проверените на случаен принцип дела се 

установи, че една от причините за отмяна на дадения ход по същество на 

делата е смяна на докладчиците по делата като по някои дела са влизали в с.з. 

повече от трима различни съдии – VІІІ състав - през 2011 г.  и ІІІ бр. състав – 

през 2010 г. По не малка част от делата, причина за отмяна на дадения ход по 

същество на делото е ползването на продължителен отпуск по болест през 2011 

г. от съдия Очева, което е наложило, обявените от съдия Очева дела за 

решаване да бъдат преразпределени на останалите съдии. Също така, не малък 

брой дела са били преразпределени на 13.01.2012 г., по заповед на 

председателя на съда, с оглед  решение по протокол № 1/12.01.2012 г. на ВСС, 

с което на съдия Виделина Очева е наложено дисциплинарно наказание  

„освобождаване от длъжност”. Други причини са: незадълбочената 

предварителна подготовка по делата от страна на съдията-докладчик; дела, по 

които в срока за произнасяне са постъпили молби от страните или техните 

процесуални представители, които съдът е приел за основателни и е отменил 

дадения ход по същество. 

                     
                    6. Спрени производства  
 
                    Към момента на извършване на проверката се установи, че от 

образуваните през 2010 год. граждански дела производството е спряно през с.г. 

по 177 дела, а от образуваните през 2011 г. граждански дела производството е 

спряно през с.г. по 131  дела.  

 На случаен принцип бяха проверени следните дела, образувани 

през 2010 г.: гр. д. № 11709/2010 г., на доклад на съдия Недялка Свиркова, 1 бр. 

състав; гр. д. № 11347/2010 г., на доклад на съдия Десислава Кацарова, 1 гр. 

състав; гр. д. № 2642/2010 г., на доклад на съдия Миглена Площакова, 
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впоследствие съдия Полина Бешкова, 2 гр. състав; гр. д. № 21165/2010 г., на 

доклад на съдия Мария Терзиева, 3 гр. състав, впоследствие съдия Елена 

Тахчиева; гр. д. № 14123/2010 г., на доклад на съдия Виделина Очева, 

впоследствие съдия Теофана Спасова и съдия Александър Точевски, 3 бр. 

състав; гр. д. № 9778/2010 г., на доклад на съдия Живка Кандузова, 4  гр. 

състав; гр. д. № 3638/2010 г., на доклад на съдия Борис Илиев, 7 гр. състав; гр. 

д. № 15132/2010 г., на доклад на съдия Анета Трайкова, 14 гр. състав; гр. д. № 

17646/2010 г., на доклад на съдия Калин Кунчев, 16 гр. състав; гр. д. № 

21585/2010 г., на доклад но съдия Николай Ангелов, 18 гр. състав. 

 На случаен принцип бяха проверени дела, образувани през 2011 г., 

както следва: гр. д. № 3420/2011 г., на доклад на съдия Елена Калпачка, 3 гр. 

състав; гр. д. № 2804/2011 г., на доклад на съдия Полина Бешкова, 2 гр. състав; 

гр. д. № 19/2011 г., на доклад на съдия Живка Кандузова, 4 гр. състав; гр. д. № 

6427/2011 г., на доклад на съдия Дарина Матеева, 5 гр. състав; гр. д. № 

2557/2011 г., на доклад на съдия Стефка Михова, 12 гр. състав; гр. д. № 

3418/2011 г., на доклад на съдия Христо Симитчиев, 13 състав; гр. д. № 

260/2011 г., на доклад на съдия Анета Трайкова, 14 състав; гр. д. № 1526/2011 

г., на доклад на съдия Калин Кунчев, 16 състав; гр. д. № 1243/2011 г., на доклад 

на съдия Таня Букова, 19 състав. 

 

                     КОНСТАТАЦИИ: Проверката установи, че спрените дела са 

много добре администрирани. Изключение се констатира само по едно дело - 

гр. д. № 17646/2010 г., производството по което е спряно на 01.03.2011 г., на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Към датата на проверката не е изисквана писмена 

справка по движението на производството по преюдициалния спор.  

Делата със спрени производства, на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК, са своевременно възобновени при наличието на предпоставките по чл. 

230, ал. 1 ГПК и насрочени за разглеждане в разумен срок, най-често в срок до 

два месеца. 

По делата със спрени производства, на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 4 ГПК, са изисквани периодични, в повечето случаи ежемесечни писмени 

справки по движението на преюдициалния спор. При наличие на влязъл в сила 

съдебен акт по преюдициалното дело, съдът своевременно е възобновявал 

производството по спряното дело, като го е насрочвал за разглеждане в 

разумен срок, най-често в срок до два месеца. 

 
 
  7.  Дела, образувани по реда на чл. 390 ГПК   
                    
                    Дела, образувани по чл. 390 ГПК през 2010 год. - 344 бр., а през 

2011 г. - 418 бр. 

                    Проверени бяха следните дела, образувани през 2010 г.: ч. гр. д. № 

4981/2010 г., с докладчик съдия Михова; ч. гр. д. № 7951/2010 г., с докладчик 
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съдия Карастоянов, ч. гр. д. № 8588/2010 г., с докладчик съдия Борис Илиев; ч. 

гр. д. № 10432/2010 г., с докладчик съдия Полина Бешкова; ч. гр. д. № 

21834/2010 г., с докладчик съдия Дарина Матеева; ч. гр. д. № 21396/2010 г. на 

доклад на съдия Кръстина Димитрова; ч. гр. д. № 22 154/2010 г., докладчик 

съдия Виделина Очева; ч. гр. д. № 13618/2010, докладчик съдия Валентин 

Борисов; ч. гр. д. № 16805/2010 г., с докладчик съдия Диляна Славова; ч. гр. д. 

№ 967/2010 г., докладчик съдия Недялка Вълчева; ч. гр. д. № 4111/2010 г., с 

докладчик съдия Мария Личева; ч. гр. д. № 17716/2010 г., с докладчик съдия 

Мария Терзиева; ч. гр. д. № 9777/2010 г., с докладчик съдия Калин Кунчев; ч. 

гр. д. № 10721/10 г., с докладчик съдия Христо Симитчиев; ч. гр. д. № 

12383/2010 г., с докладчик съдия Живка Кандузова; ч. гр. д.№ 15172/10 г., с 

докладчик съдия Николай Ангелов; ч. гр. д. № 2876/10 г., с докладчик съдия 

Анета Трайкова; ч. гр. д. № 22153/10 г., с докладчик съдия Иван Анастасов; ч. 

гр. д. № 6175/10 г., с докладчик съдия Таня Букова. 

 Проверени бяха следните дела, образувани през 2011 г.: ч. гр. д. № 

8680/2011 г., на доклад на съдия В. Борисов; ч. гр. д. № 5998/2011 г., на доклад 

на съдия Дарина Матеева; ч. гр. д. № 23949/2011 г., на доклад на съдия 

Кръстина Димитрова; ч. гр. д. № 6733/2011 г., на доклад на съдия Борис Илиев; 

ч. гр. д. № 6732/2011 г., на доклад на съдия Борис Илиев; ч. гр. д. № 8204/2011 

г., на доклад на съдия Живка Кандузова; ч. гр. д. № 21607/2011 г., на доклад на 

съдия Таня Георгиева; ч. гр. д. № 20224/2011 г., на доклад на съдия Павел 

Павлов; ч. гр. д. № 3370/2011 г., на доклад на съдия Стефка Михова; ч. гр. д. № 

3531/2011 г., на доклад на съдия Христо Симитчиев; ч. гр. д. № 16297/2011 г., 

на доклад на съдия Недялка Вълчева; ч. гр. д. № 17317/2011 г., на доклад на 

съдия Олга Георгакева; ч. гр. д. № 24077/2011 г., на доклад на съдия 

Александър Точевски; ч. гр. д. № 3530/2011 г., на доклад на съдия Николай 

Ангелов; ч. гр. д. № 17853/2011 г., на доклад на съдия Иван Анастасов; ч. гр. д. 

№ 1507/2011 г., на доклад на съдия Валентина Иванова; ч. гр. д. № 7016/2011 

г., на доклад на съдия Таня Букова; ч. гр. д. № 16160/2011 г., на доклад на 

съдия Теофана Спасова. 

При проверката на ч. гр. д. № 6732/2011 г. и ч. гр. д. № 6733/2011 

г., на доклад на съдия Борис Илиев, се констатира следното:  

- ч. гр. д. № 6732/2011 г. е обр. на 12.04.2011 г., 17.58 ч., 

разпределено на случаен принцип на съдия Илиев. Молител е „П.” ЕООД 

против „Т.” ООД, с посочена цена на бъдещ иск: 2 652.87 лв. С определение от 

13.04.11 г. съдът е допуснал исканото обезпечение на бъдещ иск чрез налагане 

на запор върху конкретно посочени банкови сметки на длъжника, до размера 

на задължението. Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещия 

иск. Тъй като в указания срок не е представено доказателство за предявен в 

срок иск, съдът служебно, на осн. чл. 390, ал. 3, изр. 2 ГПК, с определение от 

03.06.2011 г. е отменил допуснатото обезпечение. По реда на инстанционния 

съдебен контрол ОС-Пловдив, с определение № 2000 от 18.07.2011 г. по в. ч. 
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гр. д.№ 1989/2011 г., е  потвърдил обжалвания съдебен акт като правилен и 

законосъобразен.  

- ч. гр. д. № 6733/2011 г. е обр. на 12.04.2011 г., 18.00 ч., 

разпределено на случаен принцип на съдия Илиев. Молител е „П.” ЕООД 

против „М.” ООД, с посочена цена на бъдещ иск: 9 837.98 лв. С определение от 

13.04.11 г. съдът е допуснал исканото обезпечение на бъдещ иск, чрез налагане 

на запор върху конкретно посочени банкови сметки на длъжника, до размера 

на задължението. Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещия 

иск. Обезпечителната заповед е получена на 18.04.2011 г. На 19.05.2011 г. по 

делото е приложена молба, която е по ч. гр. д. № 6732/2011 г., с която 

молителят „П.” ЕООД заявява, че е изпълнил указанието в срок и прилага като 

доказателство препис от депозирано на 19.05.2011 г. в РС-Пловдив заявление 

за издаване на заповед за изпълнени по чл. 410 ГПК, със заявител „П.” ЕООД и 

длъжник „Т.” ООД.   

Молбата, заедно със заявлението по чл. 410 ГПК, по погрешка са 

приложени и докладвани по ч. гр. д. № 6733/2011 г., вместо по ч. гр. д. № 

6732/2011 г., съдът не е констатирал това разминаване, а е приел, че има 

представено доказателство за предявен в срок иск, по смисъла на чл. 390, ал. 3 

ГПК, игнорирайки мотивите на ОС-Пловдив в определение № 2000/18.07.2011 

год. по в. ч. гр. д. № 1989 г., че „фактът, че има подадено заявление за издаване 

на заповед за изпълнение няма отношение към изпълнение на задължението за 

предявяване на иск в указания срок”. 

  От проверените дела не бе констатиран друг случай, в който вместо 

предявен иск да е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по 

чл. 410 ГПК и същото да е прието от съда като доказателство, по см. на чл. 390, 

ал. 3 ГПК.   

 

 КОНСТАТАЦИИ: Проверката на делата, образувани по реда на чл. 

390 ГПК установи, че са своевременно администрирани,  спазени са  правилата 

на местната и родова подсъдност, съдията-докладчик се е произнасял по 

молбата в деня на постъпването й или на следващия работен ден. Обявяването 

на съдебния акт в книгата за з.з. е в деня на постановяването му или на 

следващия работен ден. Констатираното разминаване  от 3 - 4 дни е в случаите, 

когато актът е постановен в ден, предхождащ празнични или почивни дни, а 

обявяването му в книгата за з.з. е в първия работен ден, след съответните 

празнични или почивни дни.  

         При допускане на обезпечение съдът е определял срок до 1 месец за 

предявяване на бъдещия иск, като при непредставяне на доказателства за 

предявен  такъв, съдът е прилагал служебно разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. 

второ ГПК и е отменял обезпечението. По молби за допускане обезпечение на 

бъдещ иск, с които е направено и искане за издаване на съдебно 

удостоверение, с оглед снабдяване на молителя с относими към искането 

доказателства, съдът е оставял молбата без уважение, тъй като е приел, че в 
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обезпечителното производство не намира приложение разпоредбата на чл. 129, 

ал. 2 ГПК, тъй като по силата на чл. 395, ал. 2 ГПК молбата за обезпечение се 

разрешава в закрито заседание, в деня на постъпването й.  

Проверката констатира, че по едно дело не е конкретизиран 

бъдещият иск в диспозитива на съдебния акт, а именно: ч. гр. д. № 12383/2010 

г., с докладчик съдия Живка Кандузова.  

При уважаване на искането за допускане на обезпечение, когато  

съдът е постановил и внасяне на определена сума парична гаранция,  

обезпечителната заповед е издавана и връчвана на молителя след представяне 

на доказателства за внасянето й по сметка на съда. 

При постъпила молба за отмяна на допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, поради погасяване на задълженията, съдът своевременно е 

постановявал исканата отмяна.  
 
 
            8. Дела, образувани по Закона за закрила на детето. 

 

  Делата, образувани по чл. 28 от ЗЗДет., се разглеждат само от ІХ 

гр. състав, с титуляр съдия Веселин Хаджиев.     

Проверката на случайно избрани дела, установи:   

                     - гр. д. № 10184/2011 г., обр. на 07.06.2011 г., с искането е  

представен и социален доклад. На 08.06.2011 г. е постановено определение, 

изготвен е проект за доклад, съдът се е произнесъл по допустимостта и 

подсъдността на искането, както и по доказателствените искания. Делото е 

насрочено за 28.06.2011 г. В първото с. з. (28.06.2011 г.), делото е обявено за 

решаване, като съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 28.07.2011 г., 

решението е обявено на 28.06.2011 г.; 

   - гр. д. № 10769/2011 г., обр. на 13.06.2011 г., с искането е 

депозиран и социален доклад. С определение от 14.06.2011 г., делото е 

насрочено, изготвен е проект за доклад. На 28.06.2011 г. е проведено първото с. 

з. – изслушан е социалния работник и детето и е обявено за решаване. Съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 28.07.2011 г., решението е обявено на 

28.06.2011 г.; 

   - гр. д. № 10050/2011 г., обр. на 03.06.2011 г., с искането е 

представен и социален доклад. С определение от 08.06.2011 г., делото е 

насрочено за 28.06.2011 г., изготвен е проект за доклад. В с. з. на 28.06.2011 г. е 

изслушан социалният работник, приемният родител; детето е под 10 г., поради 

което не е изслушано. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

28.07.2011 г., решението е обявено на 28.06.2011 г.  

  - гр. д. № 20735/2011 г., обр. на 17.11.2011 г., по искане на ДСП – 

Пловдив, с искането е представен и социален доклад. С определение от 

23.11.2011 г., съдът е насрочил делото, изготвил е проект за доклад. Поради 

оттегляне на искането, на 17.01.2012 г., съдът е прекратил производството.  
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          КОНСТАТАЦИИ: Проверката установи, че делата се насрочват в  

кратки срокове, като с определението за насрочване на делото се изпраща и 

препис от искането на ответниците за отговор. Създадена е много добра 

практика, с подаване на искането за настаняване на дете от дирекция 

„Социално подпомагане” да се представя и доклада на дирекцията, което 

позволява насрочване на делото в срок до 1 месец. Похвална е срочността, с 

която съдия Хаджиев е изготвял решенията по делата. 
 
                     9. Дела, образувани по Закона за защита от домашното насилие  
   

 Проверката на случайно избрани дела, образувани по чл. 18 ЗЗДН, 

установи:  

           - гр. д. № 18081/2011 г., обр. на 18.10.2011 г., на доклад на съдия 

Илиев, VІІ гр. състав. На 19.10.2011 г. молбата е оставена БД, с указания. На 

21.10.2011 г. е представена молба–уточнение. С определение от 24.10.2011 г. 

делото е насрочено, връчен е препис на ответника, изд. е заповед за незабавна 

защита. Първото с. з. е проведено на 21.11.2011 г., не е даден ход на делото, 

поради нередовно призоваване на ответника. В с. з. на 14.12.2011 г. е даден ход 

по същество на делото, решението е обявено на 21.12.2011 г.; 

 - гр. д. № 7931/2011 г., обр. на 02.05.2011 г., на доклад на съдия 

Илиев, VІІ гр. състав. На 02.05.2011 г. е постановено определението на съда, 

делото е насрочено, изд. е заповед за незабавна защита. Първото с.з. е 

проведено на 30.05.2011 г., даден е ход по същество на делото. Съдът е дал 

едноседмичен срок на страните за представяне на писмена защита по делото и 

е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Решението е обявено на 

07.06.2011 г.; 

 - гр. д. № 5505/2011 г., обр. на 25.03.2011 г., на доклад на съдия 

Димитрова, VІ гр. състав. С разпореждане от 25.03.2011 г. делото е насрочено, 

изпратен е препис от молбата на ответника. Първото с. з. е проведено на 

27.04.2011 г., отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на 06.06.2011 г.; 

29.06.2011 г.; 16.08.2011 г.; 10.10.2011 г.; 24.11.2011 г., когато е даден ход по 

същество на делото. Съдът е дал 10 дневен срок на молителя за представяне на 

писмени бележки и е обявил, че ще се произнесе с решение а 27.12.2011 г. 

Решението е обявено на 10.01.2012 г.; 

 - гр. д. № 21584/2011 г., обр. на 25.11.2011 г., на доклад на съдия 

Димитрова, VІ гр. състав. С определение от 25.11.2011 г. молбата е оставена 

БД. На 08.12.2011 г. е представена молба-уточнение и молба за изд. на СУ, 

уважена. На 19.12.2011 г. е представена нова молба и искане за изд. на СУ, 

уважена. На 27.12.2011 г. е представено удостоверение с актуален адрес на 

ответника. С разпореждане от 03.01.2012 г. делото е насрочено, изпратен е 

препис от молбата на ответника. Първото с. з. е насрочено за 26.01.2012 г., 

пренасрочено по молба на молителя. Първото проведено с. з. е на 01.02.2012 г., 
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молбата е оставена БД. С определение от 19.03.2012 г. съдът е върнал 

подадената молбата по чл. 18 ЗЗДН; 

 - гр. д. № 16863/2011 г., обр. на 03.10.2011 г., на доклад на съдия 

Павлов, ХІ гр. състав. С определение от 03.10.2011 г. делото е насрочено, 

изпратен е препис от молбата на ответника, оставено е без уважение искането 

за изд. на заповед за незабавна защита. Първото с. з. е проведено на 02.11.2011 

г. – не е даден ход на делото, по молба на ответника. Проведени са с. з. на: 

08.12.2011 г.; 15.12.2011 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 22.12.2011 г., решението е обявено на 

19.12.2011 г.; 

 - гр. д. № 15137/2011 г., обр. на 30.08.2011 г., на доклад на съдия 

Михова, ХІІ гр. състав. С разпореждане от 30.08.2011 г. молбата е оставена БД, 

на 02.09.2011 г. е представена молба-уточнение, на 03.09.2011 г. отново е 

оставена БД. На 07.09.2011 г. е представена втора молба-уточнение, на 

08.09.2011 г. отново е оставена БД, с указания. На 12.09.2011 г. е представена 

молба-уточнение, на 13.09.2011 г. е дадена последна възможност за 

отстраняване на нередовностите. На 19.09.2011 г. е подадена молба с 

изпълнени указания, на 21.09.2011 г. делото е насрочено, назначен е особен 

представител на молителката, изпратено е писмо до САК – Пловдив. На 

26.09.2011 г. е постъпила молба от молителката за прекратяване на 

производството, с определение от 27.09.2011 г. съдът е прекратил 

производството по делото; 

 - гр. д. № 16533/2011 г., обр. на 28.09.2011 г., на доклад на съдия 

Тахчиева, ІІІ състав. С разпореждане от 28.09.2011 г. делото е насрочено, изд. е 

заповед за незабавна защита. Първото с.з. е проведено на 02.11.2011 г. 

Проведени са с. з.: 07.12.2011 г.; 10.01.2012 г.; 07.02.2012 г. – даден ход по 

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

28.02.2011 г. На 21.02.2012 г. е постъпила молба от молителката, с която е 

заявила, че е постигнала споразумение с ответника и оттегля молбата си. С 

определение от 22.02.2012 г. съдът е отменил протоколно определение с което 

е приключено съдебното дирене и е прекратил производството по делото; 

 - гр. д. № 14235/2011 г., обр. на 05.08.2011 г., на доклад на съдия 

Кацарова, І гр. състав. С определение от 09.08.2011 г. делото е насрочено, 

изпратен е препис от молбата на ответника, изд. е заповед за незабавна защита. 

Първото с. з. е проведено на 01.09.2011 г. В с.з. на 10.10.2011 г. е даден ход по 

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

17.10.2011 г., решението е обявено на 17.10.2011 г.; 

 - гр. д. № 16490/2011 г., обр. на 27.09.2011 г., на доклад на съдия 

Спасова, І бр. състав. С определение от 28.09.2011 г. делото е насрочено, 

изпратен е препис от молбата на ответника, изд. е заповед за незабавна защита. 

Първото с. з. е проведено на 12.10.2011 г., даден е ход по същество на делото, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 19.10.2011 г., решението е 

обявено на 17.10.2011 г.;     
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                     - гр. д. № 13781/2011 г., обр. на 26.07.2011 г., на доклад на  съдия 

Кунчев. С определение от с. д. съдът е издал заповед за незабавна защита и 

делото е насрочено за 08.09.2011 г. – отложено по доказателствата. Постъпила 

е молба за отказ от иска, поради което съдът е прекратил производството по 

делото;  

 - гр. д. № 22013/2011 г., обр. на 30.11.2011 г. С определение от с.д. 

е издадена заповед за незабавна защита. Поради оттегляне на молба, съдът е 

прекратил производството по делото; 

 - гр. д. № 23883/2011 г. Молбата е оставена без движение и поради 

неизпълнени указания, съдът е върнал молбата и е прекратил производството 

по делото;  

 - гр. д. № 20316/2011 г., обр. на 14.11.2011 г. Молбата е оставена 

без движение и поради неизпълнени указания, съдът е върнал молбата и е 

прекратил производството по делото;  

 - гр. д. № 22703/2011 г., обр. на 07.12.2011 г. С определение от с.д. 

делото е насрочено за 16.01.12 г., като е указано да се уведоми ДСП – Пловдив, 

като се изпратят препис от молбата и определението на съда. Поради постъпил 

отказ от молбата, производството по делото е прекратено; 

 - гр. д. № 21674/2011 г., обр. на 28.11.2011 г., на доклад на съдия 

Борисов. С определение от 29.11.2011 г., съдът е издал заповед за незабавна 

защита; 

  - гр. д. № 24580/2011 г., обр. на 27.12.2011 г. С разпореждане от с. 

д. молбата е оставена БД за отстраняване на нередовности и с определение от 

с. д. производството е частично прекратено. В останалата част, делото е 

насрочено за 15.02.2012 г. На 22.02.2012 г. делото е обявено за решението; 

  - гр. д. № 24387/2011 г., обр. на 22.12.2011 г. С разпореждане от 

с.д. молбата е оставена без движение, с указания. На 31.01.2012 г. е постъпила 

молба с изпълнени указания и отстранени нередовности. С определение от с. 

д., съдът е издал заповед за незабавна защита. Първото с.з. е проведено на 

20.02.2012 г., отложено по доказателствата. В с. з. на 28.02.2012 г. – отложено 

по доказателствата. В с. з. на 22.03.2012 е даден ход по същество на делото, 

решението е обявено на 27.03.2012 г.; 

    - гр. д. № 17658/2011 г., обр. на 12.10.2011 г., на доклад на съдия 

Михова, ХІІ гр. състав. С определение от 13.10.2011 г. делото е насрочено, 

изпратен е препис от молбата на ответника, искането за изд. заповед за 

незабавна защита е оставено без уважение. Първото с. з. е проведено на 

07.11.2011 г., даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 07.12.2011 г., решението е обявено на 25.11.2011 г.  

 

  КОНСТАТАЦИИ:   Проверката установи, че в деня на постъпване 

на молбата делото е образувано и още същия ден, или най-късно на следващия 

ден, съдът е насрочвал с. з., изпращал е препис от молбата на ответника и се е 

произнасял по молбата за издаване на заповед за незабавна защита – стриктно е 
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спазвана разпоредбата на  чл. 12, ал. 1 ЗЗДН. В случаите, в които молбата е 

била нередовна, съдът е давал указания и след отстраняване на нередовността е 

насрочвал делото. Първото по делото с.з. е насрочвано до 1 месец, от 

постъпване на молбата. В не редки случаи, производствата са приключвали с 

провеждането на едно с. з., а при отлагане делото е било насрочвано за 

следващия месец. От проверените дела се установи, че  съдиите не са спазвали 

разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН: „съдът се произнася с решение в открито 

заседание” като най-често решенията са постановявани в рамките на 7 – 10 

дни.  Проверката установи, че при част от делата, образувани по реда на ЗЗДН, 

молителите не са изпълнили дадените им указания и/или са оттегляли молбите 

и съдът е прекратявал производството по делото. 

   

 

                    10. Дела по чл. 310 ГПК - БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО 

 

               Проверката на случайно избрани дела, установи:          

                    - гр. д. № 10532/2010 г., обр. на 06.07.2010 г., на доклад на съдия 

Павлов, Х гр. състав, иск по чл. 143 СК. На 07.07.2010 г. ИМ е оставена БД, на 

22.07.2010 г. е представена поправена ИМ и на с. д. е разпоредено да се 

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

с придружително писмо, че лицето е в чужбина. С разпореждане от 13.08.2010 

г. ИМ отново е оставена БД с указания да се представи актуален адрес на 

ответника. На 13.09.2010 г. е представена молба за изд. на СУ, уважена с 

разпореждане от 15.09.2010 г. На 29.09.2010 г. е представено удостоверение с 

адрес на ответника, на 30.09.2010 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ 

за отговор. Съобщението е върнато с отбелязване от 25.10.2010 г., че лицето е в 

чужбина. С разпореждане от 29.10.2010 г. е указано да се връчи по реда на чл. 

47, ал. 1 ГПК. Уведомлението е залепено на 29.11.2010 г., върнато в съда на 

02.12.2010 г. На 17.12.2010 г. е изпратено писмо до САК - Пловдив за 

определяне на адвокат, за назначаване като особен представител, на 22.12.2010 

г. е получено уведомително писмо от САК - Пловдив. С разпореждане от 

30.12.2010 г. е назначен особения представител и е изпратен препис от ИМ за 

отговор. Съобщението е връчено на 06.01.2011 г., отговора е представен на 

07.02.2011 г. На 08.02.2011 г. е постановено определението по чл. 140 във вр. с 

чл. 312 ГПК, първото с. з. е проведено на 16.03.2011 г. Проведени са с. з. на: 

02.05.2011 год. – изготвяне на справка от НАП, отложено; 27.05.2011 г.; 

29.06.2011 г.; 18.08.2011 г. и 11.10.2011 г. – отложено, поради неизготвена 

справка от НАП; 21.11.2011 г. – даден ход по същество на делото. Решението е 

обявено на 19.12.2011 г.;   

                    - гр. д. № 4342/2010 г., обр. на 06.04.2010 г., на доклад на съдия 

Михова ІІ гр. състав, иск по чл. 344 КТ. На 07.04.2010 г. ИМ е оставена БД, на 

21.04.2010 г. е представена молба-уточнение. С разпореждане от 26.04.2010 г. е 

изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 
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ответника на 11.05.2010 г., отговора е представен на 10.06.2010 г. На 

11.06.2010 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК (съдия Личева), 

изготвен е доклад, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 01.07.2010 

г. (съдия Матеева). Проведени са с. з. на: 05.08.2010 г. (съдия Илиев) – не е 

даден ход на делото, по постъпила молба от проц. представител на ищеца, за 

невъзможност да се явят свидетелите и ползване на годишен отпуск; 

28.09.2010 г. (съдия Матеева) – по допусната допълнителна задача на в.л., 

отложено; 14.10.2010 г. (съдия Георгиева) – даден ход по същество на делото, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 28.10.2010 г., решението е 

обявено на 25.11.2010 г.;  

  - гр. д. № 8508/2010 г., обр. на 10.06.2010 г., на доклад на съдия 

Личева – Гургова, иск по чл. 344 КТ.  На 11.06.2010 г. е разпоредено препис от 

ИМ  да се изпрати на ответника, представен на 15.07.2010 г. С разпореждане от 

19.07.2010 г. (съдия Михова) е изготвен доклада по чл. 312 ГПК, връчен на 

страните. Първото с. з. е насрочено за 24.08.2010 г. На 26.07.2010 г. е 

постъпила молба от проц. представител на ищеца за отлагане на делото за по-

късна дата, с оглед ползван годишен отпуск. С определение от 26.07.2010 г., 

съдът е пренасрочил делото за 02.09.2010 г. (съдия Кацарова)  – първото с. з., 

отложено за изготвяне на експертиза. В с. з. на 12.10.2010 г. (съдия Георгиева) 

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

26.10.2010 г. Решението е обявено на 09.12.2010 г.; 

  - гр. д. № 380/2010 г., обр. на 13.01.2010 г., на доклад на съдия 

Иванова, ХV гр. състав, иск по чл. 344 ГПК. С разпореждане от 14.01.2010 г. е 

изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 12.03.2010 г. С 

определение от 17.03.2010 г. е изготвен доклада по чл. 312 ГПК, връчен на 

страните. Първото с. з. е проведено на 08.04.2010 г. – не е даден ход на делото, 

поради нередовно призоваване на ответника. Проведени са с. з. на: 10.05.2010 

год.,  09.06.2010 г., 23.06.2010 г. – отлагано по доказателствата; 12.07.2010 г. – 

по назначена ССЕ, отложено; 20.09.2010 г. – за изготвяне на експертизата, 

отложено; 20.10.2010 г. – отложено по доказателствата; 01.11.2010 г. – даден е 

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

17.11.2010 г. Решението е обявено на 23.11.2010 г.; 

  - гр. д. № 1093/2010 г., обр. на 28.01.2010 г., на доклад на съдия 

Иванова, ХV гр. състав, иск по чл. 344 КТ. С разпореждане от 29.01.2010 г., 

ИМ е оставена БД. На 25.02.2010 г. е представена молба-уточнение. На 

02.03.2010 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор, представен на 16.04.2010 г. С определение от 20.04.2010 г. е изготвен 

доклада по чл. 312 ГПК, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 

12.05.2010 г. – отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 09.06.2010 

г. – отложено по доказателствата; 05.07.2010 г. – даден ход по същество, съдът 

е обявил, че ще се произнесе с решение на 05.08.2010 г., решението е обявено 

на 03.08.2010 г. – не е спазен срока по чл. 316 ГПК; 
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- гр. д. № 2038/2010 г., обр. на 16.02.2010 г., на доклад на съдия 

Кунчев, ХVІ гр. състав, иск по чл. 150 СК. На 17.02.2010 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника, представен на 23.03.2010 г. С 

разпореждане от с.д. е изготвен доклад по делото, връчен на страните. Първото 

с. з. е проведено на 15.04.2010 г., даден е ход по същество, съдът е обявил, че 

ще се произнесе с решение на 29.04.2010 г. Решението е обявено на 26.04.2010 

год.; 

- гр. д. № 18110/2010 г., обр. на 09.11.2010 г., на доклад на съдия 

Анастасов, ХVІІ гр. състав, иск по 143 СК. На 11.11.2010 г. е разпоредено да се 

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

цялост с отбелязване от 26.11.2010 г., че лицето не живее на адреса. На 

02.12.2010 г. е разпоредено на ищеца да представи справка за актуален адрес 

на ответника, на 15.12.2010 г. е постъпила молба за изд. на СУ и удължаване на 

срока. На 16.12.2010 г. е разпоредено да се направи служебна справка за адреса 

по Наредба № 14/18.11.2009 г., представена на 20.12.2010 г. На 21.12.2010 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на посочения в справката адрес на 

ответника. Съобщението е връчено на 15.12.2010 г. на лице, не отговарящо на 

изискванията на чл. 46, ал. 2 ГПК. С разпореждане от 22.12.2010 г. е указано да 

се връчи по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. На 27.01.2011 г. е залепено 

уведомлението, на 14.02.2011 г. е изпратено писмо до САК – Пловдив за 

назначаване на особен представител. Уведомителното писмо е получено на 

01.03.2011 г., на 02.03.2011 г. е назначен особения представител, изпратен е 

препис от ИМ за отговор, представен на 18.04.2011 г. С разпореждане от 

20.04.2011 г. е изготвен доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е 

проведено на 19.05.2011 г. – отложено по доказателствата. В с. з. на 31.05.2011 

год. е даден ход по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

14.06.2011 г., решението е обявено на 30.06.2011 г.; 

                  - гр. д. № 9076/2010 г., обр. на 21.06.2010 г., на доклад на съдия 

Ангелов, ХVІІІ гр. състав, иск по чл. 150 СК. На 23.06.2010 г. ИМ е оставена 

БД, на 20.07.2010 г. е представена молба с изпълнени указания. С 

разпореждане от с.д. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 

представен на 27.08.2010 г. С определение от 30.08.2010 г. е изготвен докла по 

делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 21.10.2010 г. – 

отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 30.11.2010 г. – отложено 

по доказателствата. В с. з. на 10.01.2011 г. е даден ход по същество на делото, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 10.02.2011 г. Решението е 

обявено на 27.01.2011 г.;        

 - гр. д. № 9003/2010 г., обр. на 18.06.2010 г., на доклад на съдия 

Кацарова, І гр. състав, иск по чл. 49 ЗЗД, във вр. с чл. 45,   на и чл. 86 ЗЗД, във 

вр. с чл. 173 Закона за отбраната и въоръжените сили на Р. България. На 

21.06.2010 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е връчено на 07.07.2010 г., отговора е представен на 

23.07.2010 г. С определение от 03.08.2010 г. съдът е оставил без уважение 
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искането на ответника за привличане на трето лице помагач – обжалвано с ч. 

жалба, подадена на 08.10.2010 г. (съобщението връчено на 23.09.2010 г.). С 

определение от 21.12.2010 г., постановено по ч. гр. д. № 2728/2010 г., по описа 

на ПОС, съдът е оставил без уважение ч. жалба. Делото е върнато в РС-

Пловдив на 02.02.2011 г. С разпореждане от 04.02.2011 г. ИМ е оставена  БД, 

на 21.02.2011 г. е представена молба с изпълнени указания. На 22.02.2011 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 

18.04.2011 г., отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 15.06.2011 г. 

– отложено по доказателствата. В с. з. на 05.10.2011 г. е даден ход по същество 

на делото, Решението е обявено на 04.11.2011 г. – не е бързо производство; 

- гр. д. № 16274/2010 г., обр. на 19.10.2010 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІІ гр. състав, иск по чл. 150 СК. На 20.10.2010 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 22.12.2010 г. С 

разпореждане от 23.12.2010 г. е изготвен доклада по чл. 312 ГПК, връчен на 

страните. Първото с. з. е проведено на 19.01.2011 г., даден е ход по същество 

на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 03.02.2011 г. 

Решението е обявено на 02.02.2011 г.;  

- гр. д. № 4460/2010 г., обр. на 09.04.2010 г., на доклад на съдия 

Матеева, V гр. състав, иск по чл. 233, ал. 1, изр. 1 ЗЗД, (във вр. с чл. 310, ал. 1, 

т. 2 ГПК). На 12.04.2010 г. ИМ е оставена БД, на 21.04.2010 г. е представена 

молба с изпълнени указания. На 26.04.2010 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 04.05.2010 

г., не е представен отговор. С определение от 09.06.2010 г. е изготвен доклад 

по чл. 312 ГПК, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 05.07.2010 г. 

– не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване на 

ищеца. Проведени са с. з. на: 05.08.2010 г. – отложено по доказателствата; 

20.09.2010 г. – даден е ход на делото по същество, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 04.10.2010 г. Решението е обявено на 01.10.2010 г.; 

- гр. д. № 4999/2010 г., обр. на 19.04.2010 г., на доклад на съдия 

Вълчева, ІІ бр. състав, иск по чл. 127 СК. На 20.04.2010 г. ИМ е оставена БД, на 

04.05.2010 г. е представена молба за удължаване на срока, на 18.05.2010 г. е 

представена молба-уточнение. На 19.05.2010 г. са дадени указания до ищеца, с 

оглед призоваване на ответника чрез ДВ. На 21.05.2010 г. е представена 

изисканата от съда нотариално заверена декларация, на с.д. е разпоредено да се 

внесе определена сума за призоваване чрез ДВ. На 28.05.2010 г. е представено 

док. за внесената сума, на 31.05.2010 г. е разпоредено да се призове ответника 

чрез ДВ. На 11.06.2010 г. е публикацията в ДВ. Първото с.з. е проведено на 

12.07.2010 г., допусната е правна помощ на ответника, определено е 

възнаграждение, платимо от ищеца, който е бил редовно призован, не се е явил 

и не се е представлявал. Съобщението до ищеца е връчено на 15.07.2010 г. С 

определение от 10.08.2010 г. съдът е върнал ИМ и е прекратил производството 

по делото, поради неизпълнени указания на съда; 
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- гр. д. № 7231/2010 г., обр. на 21.05.2010 г., на доклад на съдия 

Кацарова, І гр. състав, иск по чл. 344 КТ. На 25.05.2010 г. ИМ е оставена БД, на 

29.06.2010 г. е представена молба-уточнение. На 30.06.2010 г. отново е 

оставена БД. На 10.09.2010 г. е представена втора молба-уточнение, с 

разпореждане от с.д. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението до ответника е връчено на 21.09.2010 г., не е представен отговор. 

С разпореждане от 26.10.2010 г. е изготвен доклада по чл. 312 ГПК, връчен на 

страните. Първото с.з. е проведено на 02.12.2010 г. – отложено по 

доказателствата. Проведени са с. з. на: 12.01.2011 г. – отложено по 

доказателствата; 17.02.2011 г. – даден ход по същество на делото, съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 07.03.2011 г. Решението е обявено на 

07.03.2011 г.; 

- гр. д. № 21012/2010 г., обр. на 09.12.2010 г., на доклад на съдия  

Свиркова, ХІ гр. състав, иск по чл. 344 КТ, във вр. с чл. 225, ал. 1 и чл. 128 т. 2 

КТ. На 10.12.2010 г. е разпоредено да се връчи препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е върнато в цялост, с разпореждане от 22.12.2010 г. е 

указано да се връчи по реда на чл. 50, ал. 4 ГПК. Уведомлението е залепено на 

24.01.2011 г., на 03.02.2011 г. е депозирана молба от проц. представител на 

ответника. На 04.02.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на проц. 

представител на ответника за отговор, представен на 09.03.2011 г. С 

определение от 26.04.2011 г. (съдия Георгиева) е изготвен доклада по чл. 312 

ГПК, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 16.05.2011 г. – отложено 

по доказателствата. Проведени са с. з. на: 22.06.2011 г.; 20.09.2011 г.; 

31.10.2011 год.; 12.12.2011 г. – отлагано по доказателствата; 08.02.2012 г. – 

даден ход по същество на делото, не е обявено дата на която ще се постанови 

решението. Решението е обявено на 09.03.2012 г.; 

- гр. д. № 1105/2010 г., обр. на 28.01.2010 г., на доклад на съдия 

Анастасов, ХVІІ гр. състав, иск по чл. 143 КТ. На 29.01.2010 г. е разпоредено 

да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е върнато в 

цялост с отбелязване от 24.02.2010 г., че на адреса няма такова лице. С 

разпореждане от 02.03.2010 г. съдът е разпоредил ищецът да представи 

удостоверение за адреса на ответника. На 29.03.2010 г. е депозирана молба за 

изд. на СУ, уважена с разпореждане от с. д. На 16.04.2010 г.е представена 

молба с изпълнени указания, на 19.04.2010 г. е разпоредено да се изпрати 

препис на постоянния адрес от удостоверението и да се залепи уведомление по 

чл. 47, ал. 1 ГПК. Съобщението е върнато в цялост, с отбелязване от 13.05.2010 

г., че жилището има нови собственици, на 15.05.2010 г. е разпоредено да се 

изпрати съобщение на настоящия адрес на ответника. На 10.06.2010 г. е 

изпратено писмо до САК – Пловдив, за назначаване на особен представител, 

уведомителното писмо е постъпило на 24.06.2010 г. На 25.06.2010 г. е назначен 

особен представител на ответника, изпратен е препис от ИМ за отговор, 

представен на 12.07.2010 г. С разпореждане от 13.07.2010 г. е изготвен доклад 

по делото, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 19.08.2010 г. – 
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даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение на 03.09.2010 г. Решението е обявено на 25.08.2010 г.; 

- гр. д. № 4946/2010 г., обр. на 16.04.2010 г., на доклад на съдия 

Ангелов, ХVІІІ гр. състав, иск по чл. 150 СК. На 21.04.2010 г. е разпоредено да 

се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 07.06.2010 г. 

С определение от 08.06.2010 г. е изготвен доклада по чл. 312 ГПК, връчен на 

страните. Първото с. з. е проведено на 14.07.2010 г. (съдия Симитчиев)  - 

отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 24.08.2010 г. (съдия 

Букова) – отложено по доказателствата; 16.09.2010 г. – пренасрочено, с оглед 

липсата на дата за с.з. на съдия Ангелов; 28.09.2010 г. (съдия Ангелов) – даден 

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

12.10.2010 год., решението е обявено на 07.10.2010 г.; 

- гр. д. № 22150/2010 г., обр. на 23.12.2010 г., на доклад на съдия 

Георгиева, ХІ гр. състав, иск по чл. 344, във вр. с чл. 225, ал. 1 КТ. С 

разпореждане от 28.12.2010 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 

отговор, представен на 09.02.2011 г. С определение от 18.02.2011 г. е изготвен 

доклада по чл. 312 ГПК, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 

15.03.2011 г. – отложено по доказателствата; 13.04.2010 г. – даден е ход по 

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

27.04.2011 г. Решението е обявено на 01.07.2010 г. – не са спазени сроковете по 

Глава двадесет и пета ГПК, т.к. са обективно съединени искове; 

  - гр. д. № 11332/2010 г., обр. на 21.07.2010 г., на доклад на съдия 

Иванова, ХV гр. състав, иск по чл. 344 КТ. С разпореждане от 22.07.2010 г. е 

изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 20.08.2010 г. 

Съобщението е връчено на ответника на 27.07.2010 г., докладчика е разпоредил 

делото да се докладва на 27.08.2010 г. С определение от 30.08.2010 г. е 

изготвен доклада по чл. 312 ГПК, връчен на страните. Първото с. з. е 

проведено на 18.10.2010 г. – отложено по доказателствата. Проведени са с. з. 

на: 17.11.2010 г. – отложено по доказателствата; 16.12.2010 г. – даден е ход по 

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

16.01.2011 г. Решението е обявено на 17.01.2011 г.; 

  - гр. д. № 16938/2010 г., обр. на 27.10.2010 г., на доклад на съдия 

Букова, ХІХ състав, иск по чл. 144 СК. С разпореждане от 01.11.2010 г. е 

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

09.11.2010 г., не е представен отговор. С разпореждане от 17.12.2010 г. е 

изготвен доклад по чл. 312 ГПК, връчен на страните. Първото с. з. е проведено 

на 11.01.2011 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване на проц. представител на ищеца. В с. з. на 28.01.2011 г. и 

14.02.2011 г. не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване на ответника. В с.з. на 10.03.2011 г. е даден ход на делото и ход по 

същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 24.03.2011 г., 

решението е обявено на 05.04.2011 г.; 
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  - гр. д. № 16299/2010 г., обр. на 19.10.2010 г., на доклад на съдия 

Илиев, VІІ гр. състав, иск по чл. 149 СК. На 20.10.2010 г. е разпоредено да се 

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

цялост с отбелязване от 28.10.2010 г., че лицето живее в Испания. На 

02.11.2010 г. е разпоредено да се направи сл. справка по Наредба № 

14/18.11.2009 г., представена на 05.11.2010 г. На 09.11.2010 г. е разпоредено да 

се връчи уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК, изпълнено на 19.11.2010 г. 

С определение от 06.12.2010 г. е изискано определянето на особен 

представител, изпратено е писмо до САК – Пловдив. На 16.12.2010 г. е 

постъпила молба от проц. представител на ответника, с пълномощно по делото. 

На 17.12.2010 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ за отговор. 

Съобщението е връчено на 27.12.2010 г., отговора е представен на 26.01.2011 г. 

С разпореждане от 27.01.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. 

Първото с. з. е проведено на 18.02.2011 г. – не е даден ход на делото, поради 

оспорено пълномощно. Проведени са с. з. на: 14.03.2011 г.; 06.04.2011 г. – 

отложено по доказателствата; 09.05.2011 г. е даден ход по същество на делото, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок (не е посочена дата). 

Решението е обявено на 18.05.2011 г.; 

  - гр. д. № 16923/2011 г., обр. на 04.10.2011 г., на доклад на съдия 

Иванова, ХV гр. състав, иск по чл. 143, ал. 2 СК. На 06.10.2011 г. ИМ е 

оставена БД. На 28.10.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор, представен на 09.12.2011 г. На 12.12.2011 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК във вр. с чл. 312 ГПК. Първото с. з. 

е проведено на 12.01.2012 г. – отложено по доказателствата. В с. з. на 

13.02.2012 г. е даден ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 27.02.2012 г., решението е обявено на 27.02.2012 г.; 

  - гр. д. № 21281/2011 г., обр. на 23.11.2011 г., на доклад на съдия 

Анастасов, ХVІІ гр. състав, иск по чл. 142, ал. 2 СК.  На 24.11.2011 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е връчено на 09.12.2011 г., не е представен отговор. С 

разпореждане от 12.01.2012 г. е изготвен доклада по чл. 312 ГПК, връчен на 

страните. Първото с. з. е насрочено за 01.02.2012 г. – не е даден ход на делото, 

поради нередовна процедура по призоваване на ответника. В с. з. на 21.02.2012 

г. е даден ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение на 06.03.2012 г. Решението е обявено на 06.03.2012 г.; 

  - гр. д. № 13756/2011 г., обр. на 25.07.2011 г., на доклад на съдия 

Кацарова, І гр. състав, иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 3  КТ и чл. 225, ал. 1 КТ и 

чл. 224, ал. 1 КТ. С разпореждане от 26.07.2011 г. ИМ е оставена БД, на 

15.09.2011 г. е представена молба-уточнение. На 16.09.2011 г. е разпоредено да 

се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 27.10.2011 г. 

На 28.10.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, връчено на 

страните. Първото с. з. е проведено на 12.12.2011 г., даден е ход по същество 
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на делото. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 12.01.2012 г., 

решението е обявено на 03.01.2012 г.; 

  - гр. д. № 14159/2011 г., обр. на 03.08.2011 г., на доклад на съдия 

Ангелов, ХVІІІ гр. състав, иск по чл. 150, във вр. с чл. 143 СК. На 04.08.2011 г. 

ИМ е оставена БД, на 19.08.2011 г. е представена молба с изпълнени указания. 

С разпореждане от 23.08.2011 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е върнато в цялост, с отбелязване от 09.09.2011 г., че 

лицето не е намерено. На 12.09.2011 г. е указано на ищеца да представи адрес 

за призоваване на ответника. На 21.09.2011 г. е постъпила молба за изд. на СУ, 

уважена. На 06.10.2011 г. е постъпило удостоверение с адрес на ответника, на 

с.д. е разпоредено да се връчи по реда на чл. 47 ГПК. На 21.10.2011 г. е 

постъпил отговор на ИМ. На 24.10.2011 г. е постановено определението по чл. 

312 ГПК, връчено на страните. Първото с.з. е проведено на 22.11.2011 г., 

когато е постигната спогодба, одобрена от съда; 

   - гр. д. № 22428/2011 г., обр. на 05.12.2011 г., на доклад на съдия 

Тахчиева, ІІІ гр. състав, иск по чл. 146, вр. чл. 150 СК. С разпореждане от 

06.12.2011 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е 

връчено на 13.12.2011 г., не е представен отговор. С определение от 09.02.2012 

г. е изготвен доклад по чл. 312 ГПК, връчен на страните. Първото с. з. е 

проведено на 27.02.2012 г., когато съдът е одобрил постигнатата от страните 

спогодба; 

  - гр. д. № 15628/2011 г., обр. на 12.09.2011 г., на доклад на съдия 

Вълчева, ІІІ бр. състав, иск по чл. 150 СК. С разпореждане от 14.09.2011 г. е 

изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 18.10.2011 г. С 

определение от 19.10.2011 г. е изготвен доклада по чл. 312 ГПК, връчен на 

страните. Първото с. з. е проведено на 14.11.2011 г. – отложено по 

доказателствата. Проведени са с. з. на: 15.12.2011 г. – отложено по 

доказателствата. В с. з. на 23.01.2012 г. е даден ход по същество на делото, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 07.02.2012 г. Решението е 

обявено на 07.02.2012 г.; 

  - гр. д. № 13099/2011 г., обр. на 13.07.2011 г., на доклад на съдия 

Спасова, І бр. състав, иск по 150 СК. С разпореждане от 14.07.2011 г. е 

изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 25.08.2011 г. С 

определение от 26.08.2011 г. е изготвен доклада по чл. 312 ГПК, връчен на 

страните. Първото с. з. е проведено на 20.09.2011 г. – не е даден ход на делото, 

по постъпила молба от проц. представител на ищците. Проведени са с. з. на: 

01.11.2011 г. – отложено по доказателствата; 22.11.2011 г. – даден е ход по 

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

06.12.2011 г., решението е обявено на 29.11.2011 г.; 

  - гр. д. № 14009/2011 г., обр. на 20.07.2011 г., на доклад на съдия 

Букова, ХІХ гр. състав, иск по чл. 310, т. 2 ГПК. С разпореждане от 01.08.2011 

год. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е върнато 

в цялост с отбелязване, че лицето е напуснало. На 18.08.2011 г. е разпоредено 
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да се залепи уведомление по реда на чл. 47 ГПК. Уведомлението е залепено на 

24.08.2011 г., на 26.09.2011 г. е представен отговор на ИМ С разпореждане от 

28.09.2011 г. ИМ е оставена БД за посочване на ЕИК на ЮЛ. На 24.10.2011 г. е 

представена молба от ищеца, на 26.10.2011 г. е изготвен доклад по делото, 

връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 15.11.2011 г., когато страните 

са заявили, че са постигнали извън съдебно споразумение и ищецът оттегля 

предявения иск. Съдът е прекратил производството по делото; 

  - гр. д. № 11781/2011 г., обр. на 24.06.2011 г., на доклад на съдия 

Иванова, ХV гр. състав, иск по чл. 150 СК. С разпореждане от 27.06.2011 г. ИМ 

е оставена БД, на 11.07.2011 г. е представена молба-уточнение. На 12.07.2011 г. 

е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, представен 

на 01.08.2011 г. С определение от 03.08.2011 г. е изготвен доклад по делото, 

връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 01.09.2011 г., отложено по 

доказателствата. В с.з. на 10.10.2011 г. е даден ход по същество на делото, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 24.10.2011 г. Решението е 

обявено на 24.10.2011 г.; 

  - гр. д. № 4926/2011 г., обр. на 15.03.2011 г., на доклад на съдия 

Михова, ХІІ гр. състав, иск по чл. 150 ГПК. С разпореждане от 18.03.2011 г. 

ИМ е оставена без движение. На 06.04.2011 г. е подадена молба-уточнение, на 

07.04.2011 г. ИМ отново е оставена БД. На 15.04.2011 г. е представена втора 

молба-уточнение, на 18.04.2011 г. отново е оставена БД. На 02.05.2011 г. е 

представена молба–уточнение, с разпореждане от с.д. е изпратен препис от ИМ 

на ответника за отговор, представен на 22.06.2011 г. С разпореждане от 

23.06.2011 г. е указано, делото да се докладва след изтичане на месечния срок 

за отговор (съобщението е връчено на 08.06.2011 г.). С разпореждане от 

11.07.2011 г. е изготвен доклад по делото, връчен на страните. Първото с.з. е 

проведено на 16.08.2011 г. (съдия Димитрова) – отложено по доказателствата. 

В с.з. на 29.09.2011 г. (съдия Михова) е даден ход по същество на делото, съдът 

е обявил, че ще се произнесе с решение на 14.10.11 г., решението е обявено на 

11.10.2011 г.; 

                    - гр. д. № 20/2011 г., обр. на 03.01.2011 г., на доклад на съдия 

Симитчиев, ХІІІ гр. състав, иск по чл. 150 СК.  На 05.01.2011 г. е изпратено 

съобщение по чл. 131 ГПК, на 17.01.2011 г. е получен отговор на ИМ и същия 

ден, в з.з. е постановено определение по чл. 312, ал. 1 ГПК. Делото е насрочено 

за 10.02.2011 г., когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 24.02.2011 г. На същата дата, на осн. чл. 242, ал. 1 

ГПК, съдът е постановил предварително изпълнение на решението, има 

издаден изпълнителен лист; 

                  - гр. д. № 10667/2011 г., обр. на 10.06.2011 г., на доклад на съдия 

Анастасов, ХVІІ гр. състав, иск по чл. 150 СК. На 15.06.2011 г. е изпратено 

съобщение по чл. 131 ГПК, на 20.07.2011 г. е получен отговор на ИМ и същия 

ден в з.з. е постановено разпореждане по чл. 312, ал. 1 ГПК. Делото е 

насрочено за 04.08.2011 г., когато ход на делото не е даден, поради нередовна 
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процедура по призоваване на ответника. На 13.09.2011 г. е даден ход по 

същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 27.09.2011 г., 

срокът е спазен. Има издаден ИЛ за присъдената издръжка. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: Проверката на делата, образувани по реда на 

бързото производство установи, че в повечето случаи в деня на образуване на 

делото докладчикът е разпореждал изпращането на препис от ИМ на 

ответника.  По част от  делата не е спазван срока по чл. 312, ал. 1,  т. 1 ГПК, 

като най-често делата са насрочвани в месечен срок, в по-редки случаи в срок 

от 5 седмици. Обективна причина за неспазването на срока е назначаването на 

съдебна експертиза и необходимостта от повече време за изготвянето й. При не 

малка част от проверените дела се констатира, че решението е обявявано в 

месечен срок или в срок от пет седмици след заседанието, в което е 

приключило разглеждането на делото - не е спазен срока по чл. 316 ГПК. 

Проверката установи, че през 2011 г. съдиите са положили повече усилия за 

спазване на сроковете, регламентирани в Глава двадесет и пета от ГПК. 

 
 
             11.  Дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК. 

  

             През 2010 г.  в РС – Пловдив  са  разгледани  над 15 000 дела, 

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК.  

             През 2011 г. са  образувани и разгледани  17 334 дела,  по реда на 

чл. 410 и чл. 417 ГПК.  

  

Проверени бяха следните дела, избрани на случаен принцип, 

образувани през 2010 г., по чл. 410 ГПК: ч. гр. д. № 15052/2010 г., на доклад на 

съдия Десислава Кацарова, 1-ви гр. състав; ч. гр. д. № 12285/2010 г., на доклад 

на съдия Валентин Борисов, впоследствие съдия Диляна Славова, 2 бр. състав; 

ч. гр. д. № 3778/2010 г., на доклад на съдия Миглена Площакова, 2 гр. състав; 

ч. гр. д. № 21845/2010 г., на доклад на съдия Олга Георгакева, 8 гр. състав; ч. 

гр. д. № 6321/2010 г., на доклад на съдия Виделина Очева, впоследствие съдия 

Ал. Точевски, 3-ти бр. състав; ч. гр. д. № 9554/2010 г., на доклад на съдия 

Виделина Очева, впоследствие съдия Ал. Точевски, 3 бр. състав; ч. гр. д. № 

12971/2010 г., на доклад на съдия Стефка Михова, 12 гр. състав; ч. гр. д. № 

15067/2010 г., на доклад на съдия Таня Букова, 19 гр. състав; ч. гр. д. № 

10417/2010 г., на доклад на съдия Таня Букова, 19 гр. състав; ч. гр. д. № 

2186/2010 г., на доклад на съдия Недялка Свиркова, 1 бр. състав; ч. гр. д. № 

2340/2010 г., на доклад на съдия Валентина Иванова, 15 гр. състав; ч. гр. д. № 

8930/2010 г., на доклад на съдия Валентина Иванова, 15 гр. състав; ч. гр. д. № 

5574/2010 г., на доклад на съдия Стефка Михова, 11 гр. състав; ч. гр. д. № 

4750/2010 г., на доклад на съдия Мирослава Андонова, 3 гр. състав; ч. гр. д. № 

21846/2010 г., на доклад на съдия Мария Терзиева, 3 гр. състав; ч. гр. д. № 



 55 

19961/2010 г., на доклад на съдия Павел Павлов, 10 състав; ч. гр. д. № 

20038/2010 г., на доклад на съдия Иван Анастасов, 17 гр. състав; ч. гр. д. № 

15128/2010 г., на доклад на съдия Калин Кунчев, 16 гр. състав; ч. гр. д. № 

5854/2010 г., на доклад на съдия Анета Трайкова, 14 гр. състав; ч. гр. д. № 

21446/2010 г., на доклад на съдия Кръстина Димитрова, 6 гр. състав; ч. гр. д. № 

7027/2010 г., на доклад на съдия Борис Илиев, 7 гр. състав; ч. гр. д. № 

19136/2010 г., на доклад на съдия Николай Ангелов, 18 гр. състав; ч. гр. д. № 

22079/2010 г., на доклад на съдия Николай Ангелов, 18 гр. състав; ч. гр. д. № 

9881/2010 г., на доклад на съдия Дарина Матеева, 5 гр. състав; ч. гр. д. № 

15215/2010 г., на доклад на съдия Живка Кандузова, 4 гр. състав; ч. гр. д. № 

12330/2010 г., на доклад на съдия Живка Кандузова, 4 гр. състав; ч. гр. д. № 

6662/2010 г., на доклад на съдия Христо Симитчиев, 13 гр. състав; ч. гр. д. № 

19164/2010 г., на доклад на съдия Христо Симитчиев, 13 гр. състав. 

 

Проверени бяха следните дела, избрани на случаен принцип, 

образувани през 2011 г., по чл. 410 ГПК: ч. гр. д. № 22116/2011 г., на доклад на 

съдия Таня Букова, 19 гр. състав; ч. гр. д. № 18326/2011 г., на доклад на съдия 

Таня Георгиева, 11 гр. състав; ч. гр. д. № 19924/2011 г., на доклад на съдия 

Виделина Очева, впоследствие съдия Десислава Кацарова, 8 гр. състав; ч. гр. д. 

№ 20602/2011 г., на доклад на съдия Десислава Кацарова, 1 гр. състав; ч. гр. д. 

№ 23255/2011 г., на доклад на съдия Елена Тахчиева, 3 гр. състав; ч. гр. д. № 

23654/2011 г., на доклад на съдия Стефка Михова, 12 гр. състав; ч. гр. д. № 

16974/2011 г., на доклад на съдия Калин Кунчев, 16 гр. състав; ч. гр. д. № 

12460/2011 г., на доклад на съдия Николай Ангелов, 18 гр. състав; ч. гр. д. № 

9053/2011 г., на доклад на съдия Николай Ангелов, 18 гр. състав; ч. гр. д. № 

21088/2011 г., на доклад на съдия Иван Анастасов, 17 гр. състав; ч. гр. д. № 

13481/2011 г., на доклад на съдия Павел Павлов, 10 гр. състав; ч. гр. д. № 

22479/2011 г., на доклад на съдия Валентин Борисов, 4 гр. състав; ч. гр. д. № 

21547/2011 г., на доклад на съдия Дарина Матеева, 5 гр. състав; ч. гр. д. № 

294/2011 г., на доклад на съдия Анета Трайкова, 14 гр. състав; ч. гр. д. № 

23167/2011 г., на доклад на съдия Александър Точевски, 20 гр. състав; ч. гр. д. 

№ 24529/2011 г., на доклад на съдия Олга Георгакева, 21 гр. състав; ч. гр. д. № 

21173/2011 г., на доклад на съдия Христо Симитчиев, 13 гр. състав; ч. гр. д. № 

23770/2011 г., на доклад на съдия Кръстина Димитрова, 6 гр. състав; ч. гр. д. № 

22896/2011 г., на доклад на съдия Борис Илиев, 7 гр. състав; ч. гр. д. № 

21774/2011 г., на доклад на съдия Теофана Спасова, 1 бр. състав. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: Проверката на посочените дела установи 

следното: делата по чл. 410 ГПК са образувани в деня на постъпване на 

заявлението за издаване на заповед за изпълнение и в същия ден е извършен 

избор на докладчик, на случаен принцип, видно от приложен по всички дела 

протокол за избор на съдия-докладчик. 
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По всички производства е спазена местната подсъдност  по чл. 411, 

ал. 1 ГПК. Принципно е спазван срока по чл. 411, ал. 2 ГПК, но се 

констатираха и дела със забава от по няколко дни  /2 до 20 дни/ при издаването 

на заповед за изпълнение.  

Има дела, при които заповедта за изпълнение е издадена в срока по 

чл. 411, ал. 2 ГПК, но съобщението до длъжника е изпратено на дата, различна 

от датата в заповедта, като разминаването е в рамките на 2-7 дни; 

Значителна забава от три месеца при издаване на заповед за 

изпълнение се констатира по ч. гр. д. № 6321/2010 г., на доклад на съдия В. 

Очева, 3-ти бр. състав. 

При постъпване на възражение по чл. 414 ГПК съдът своевременно 

е уведомявал заявителя, с указание за предявяване на иск за установяване на 

вземането в законоустановения срок по чл. 415 ГПК, както и за последиците от 

непредставяне на доказателства за предявен в срок иск. При непостъпване на 

възражение в законоустановения срок или след влизане в сила на съдебното 

решение за установяване на вземането, съдът е разпореждал издаване на 

изпълнителен лист, за което има изрично отбелязване върху заповедта. 

За установяване актуален постоянен и настоящ адрес на длъжника 

по делата, с оглед редовно връчване на съобщения, съдът е разпореждал 

извършване на служебна справка,  по реда на Наредба № 14/18.11.2009 г. 

По ч. гр. д. № 18326/2011 г., на доклад на съдия Таня Георгиева, ХІ 

гр. състав се установи,  че съобщение за издадената заповед за изпълнение е 

изпратено до длъжника на 25.10.2011 г. и към момента на проверката 

/03.04.2012 г./ не е върнато по делото. На 23.03.2012 г. е разпоредено от съда да 

се изиска информация от служба „Връчване на призовки и съдени книжа”, 

относно надлежно оформено и върнато по делото съобщение, но към датата на 

проверката няма постъпила информация.  

Забава при връчване на съобщения се констатира и по ч. гр. д. № 

21088/2011 г., на доклад на съдия Иван Анастасов, ХVІІ гр. състав. Делото е 

обр. на  22.11.2011 г., на 30.11.2011 г. е издадена заповед за изпълнение на 

парично задължение по чл. 410 ГПК, същия ден е изпратено съобщение по чл. 

411 ГПК до длъжника, на адрес в гр. Пловдив. Едва на 01.02.2012 г. 

съобщението е върнато по делото с отбелязване, че лицето не живее на 

посочения адрес. На 17.02.2012 г. съдията е разпоредил извършване на справка 

за адресна регистрация, на 21.02.2012 г. е разпоредено заповедта да се връчи на 

адреса, посочен в справката, на 05.03.2012 г. е изпратено съобщението, към 

датата на проверката /04.04.2012 г./ няма върнато обратно съобщение по 

делото.   

  

Проверени бяха на случаен принцип следните дела, образувани 

през 2010 г., по чл. 417 ГПК: ч. гр. д. № 635/2010 г., съдия Площакова, ІІ 

състав; ч. гр. д. № 120/2010 г., съдия Площакова, ІІ състав; ч. гр. д. № 

8410/2010 г., съдия Кунчев, ХVІ състав; ч. гр. д. № 8407/2010 г., съдия Кунчев, 
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ХVІ състав; ч. гр. д. № 4021/2010 г., съдия Вълчева, ІІ бр. състав; № 6730/2010 

г., съдия Вълчева, ІІ бр. състав; ч. гр. д. № 12685/2010 г., съдия Свиркова, І бр. 

състав – заявлението е подадено на 26.08.2010 г., заповедта за изпълнение е 

изд. на 31.08.2010 г.; ч. гр. д. № 3830/2010 г., съдия Свиркова, І бр. състав; ч. 

гр. д. № 7700/2010 г., съдия Кацарова, І състав; ч. гр. д. № 19267/2010 г., съдия 

Кацарова, І състав; ч. гр. д.  № 15816/2010 г., съдия Михова, ХІІ състав; ч. гр. д.  

№ 18077/2010 г., съдия Михова, ХІІ състав – на основание чл. 101 ГПК е 

указано на заявителя да представи оригинала на договора за кредит, 

представен на 24.01.2011 г. Заповедта за изпълнение е изд. на 31.01.2011 г.; ч. 

гр. д. № 13600/2010 г., съдия Кандузова, ІV състав – заявлението е подадено на 

13.09.2010 г., заповедта за изпълнение на 20.09.2010 г.; ч. гр. д. № 1704/2010 г., 

съдия Кандузова, ІV състав; ч. гр. д. № 133/2010 г., съдия Павлов, Х състав – 

заявлението е подадено на 07.01.2010 г. (по запис на заповед), заповедта е изд. 

на 17.03.2010 г.; ч. гр. д. № 86/2010 г., съдия Павлов, Х гр. с-в – заявлението е 

подадено на 06.01.10 г., на 02.02.10 г. е постъпила молба за определяне на срок 

при бавност, на 03.02.10 г. е изд. заповед за изпълнение и ИЛ; ч. гр. д. № 

27/2010 г., съдия Анастасов, ХVІІ с-в; ч. гр. д. № 153/2010 г., съдия Анастасов, 

ХVІІ гр. с-в; ч. гр. д. № 7924/2010 г., съдия Симитчиев, ХІІІ състав; ч. гр. д. № 

7792/2010 г., съдия Симитчиев, ХІІІ състав – заявлението е подадено на 

02.06.2010 г., заповедта е издадена на 07.06.010 г.; ч. гр. д. № 3662/2010 г., 

съдия Очева, ІІІ бр. състав; ч. гр. д. № 21197/2010 г., съдия Очева, ІІІ бр. 

състав; ч. гр. д. № 14380/2010 г., съдия Карастоянов, VІІІ състав – заявлението 

е подадено на 21.09.2010 г, заповедта за изпълнение и ИЛ на 30.09.2010 г. На 

08.02.2011 г. е постъпило възражение от длъжника, на 10.02.2011 г. е 

разпоредено длъжникът да посочи доказателства за датата на която е получил 

заповедта за изпълнение и е изискано изпълнителното дело. На 09.05.2011 г. е 

получено писмо с препис от документи от съдебния изпълнител. С 

разпореждане от 11.05.2011 г. е указано на заявителя, че е постъпило 

възражение и че в едномесечен срок може да предяви иск относно вземането 

си, както и да представи доказателства за това, в противен случай издадената 

заповед ще бъде обезсилена. Съобщението е получено от заявителя на 

17.06.2011 г., не е представено доказателство за предявен иск. Съдът не е 

обезсилил изд. заповед за изпълнение и ИЛ – чл. 418, ал. 2 ГПК; ч. гр. д. № 

21283/2010 г., съдия Георгакева, VІІІ състав; ч. гр. д. № 11545/2010 г., съдия 

Иванова, ХV състав; ч. гр. д. № 19805/2010 г., съдия Иванова, ХV състав; ч. гр. 

д. № 17058/2010 г., съдия Букова, ХІХ състав; ч. гр. д. № 15110/2010 г., съдия 

Букова, ХІХ състав; ч. гр. д. № 6007/2010 г., съдия Трайкова, ХІV състав; ч. гр. 

д. № 5864/2010 г., съдия Трайкова, ХІV състав; ч. гр. д. № 1210/2010 г., съдия 

Матеева, V състав; ч. гр. д. № 2878/2010 г., съдия Матеева, V състав; ч. гр. д. № 

5732/2010 г., ч. гр. д. съдия Бешкова, VІ състав; ч. гр. д. № 16064/2010 г., съдия 

Димитрова, VІ състав – заявлението е подадено на 14.10.2010 г., на 29.10.2010 

г. са дадени указания на заявителя. На 18.11.2010 г. е представена молба-

уточнение, на 19.11.2010 г. е изд. заповед за изпълнение и ИЛ; ч. гр. д. № 
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3925/2010 г., съдия Ангелов, ХVІІІ състав; ч. гр. д. № 2746/2010 г., съдия 

Ангелов, ХVІІІ състав; ч. гр. д. № 12231/2010 г., съдия Илиев, VІІ състав; ч. гр. 

д. № 4424/2010 г., съдия Илиев, VІІ състав; ч. гр. д. № 19940/2010 г., съдия 

Георгиева, ІХ състав; ч. гр. д. № 1169/2010 г., съдия Михова, ХІ състав; ч. гр. д. 

№ 7928/2010 г., съдия Андонова, ІІІ състав; ч. гр. д. № 19143/2010 г., съдия 

Терзиева, ІІІ състав. 

Проверени бяха на случаен принцип следните дела, образувани 

през 2011 г.: ч. гр. д. № 24612/2011 год., съдия Тахчиева, ІІІ състав; ч. гр. д. № 

3634/2011 г., съдия Иванова, ХV състав; ч. гр. д. № 24492/2011 г., съдия 

Букова, ХІХ състав; ч. гр. д. № 14694/2011 г., съдия Георгиева, ХІ състав; ч. гр. 

д. № 23466/2011 г., съдия Михова, ХІІ състав; ч. гр. д. № 23544/2011 г., съдия 

Михова, ХІІ състав; ч. гр. д. № 17506/2011 г., съдия Кацарова, І състав; ч. гр. д. 

№ 23475/2011 г., съдия Кацарова, І състав; ч. гр. д. № 22417/2011 г., съдия 

Матеева, V състав; ч. гр. д. № 21863/2011 г., съдия Борисов, ІV състав, 

заявлението е подадено на 29.11.2011 г., заповедта и ИЛ са изд. на 05.12.2011 

г.; ч. гр. д. № 22264/2011 г., съдия Точевски, ХХ състав; ч. гр. д. № 22130/2011 

г., съдия Георгакева, ХХІ състав. На 08.12.2011 г. е изискан оригинала на ЗЗ, 

представен на 20.12.2011 г., заповедта е изд. на 22.12.2011 г.; ч. гр. д. № 

4177/2011 г., съдия Трайкова, ХІV състав; ч. гр. д. № 10786/2011 г., съдия 

Анастасов, ХVІІ състав. заявлението е подадено на 13.06.2011 г., заповедта и 

ИЛ са изд. на 28.06.2011 г.; ч. гр. д. № 20414/2011 г., съдия Кунчев, ХVІ с-в; ч. 

гр. д. № 22291/2011г. съдия Симитчиев, ХІІІ състав; ч. гр. д. № 24392/2011 г., 

съдия Георгакева, ХХІ състав; ч. гр. д. № 14767/2011 г., съдия Трайкова, ХІV 

състав; ч. гр. д. № 1816/2011 г., съдия Павлов, Х състав. Заявлението е 

подадено на 28.01.2011 г., заповедта и ИЛ са изд. на 02.02.2011 г. На 24.10.2011 

г. е постъпило възражение, на 24.10.2011 г. е указано да представи 

доказателство за датата на връчване на заповедта. На 18.01.2012 г. е постъпила 

молба с доказателства, на с.д. е разпоредено да се изпрати съобщение на 

кредитора, че може да предяви иск за вземането си и да представи 

доказателства. Съобщението е връчено на 01.02.2012 г., не е представено док. 

за предявен иск. С определение от 28.03.2012 г. съдът е обезсилил изцяло изд. 

заповед; ч. гр. д. № 15083/2011 г., съдия Кунчев, ХVІ състав; ч. гр. д. № 

21312/2011 г., съдия Симитчиев, ХІІІ състав; ч. гр. д. № 24654/2011 г., съдия 

Точевски, ХХ състав – отхвърля заявлението. Постъпила е ч. жалба на 

23.01.2012 г., оставена БД, с указания от с.д. С разпореждане от 15.02.2012 г. 

съдът е върнал ч. жалба, поради неизпълнени указания на съда; ч. гр. д. № 

19470/2011 г., съдия Спасова, І бр. състав; ч. гр. д. № 13338/2011 г., съдия 

Ангелов, ХVІІІ състав; ч. гр. д. № 428/2011 г., съдия Ангелов, ХVІІІ състав. 

Постъпило е възражение на 01.02.2011 г., на 16.03.2011 г. е представено док. за 

датата на връчване на ПДИ. На 03.05.2011 г. е представено док. за депозирана 

ИМ срещу направеното възражение на длъжника; № 8676/2011 г., съдия 

Анастасов, ХVІІ състав. Заявлението е подадено на 13.05.2011 г., образувано е 

на 16.05.2011 г., заповедта е изд. на 30.05.2011 г.; ч. гр. д. № 9691/2011 г., съдия 



 59 

Павлов, Х състав. Заявлението е подадено на 26.05.2011 г., заповедта е изд. на 

31.05.2011 г.; ч. гр. д. № 19228/2011 г., на доклад на съдия Теофана Спасова, 1 

бр. състав; ч. гр. д. № 21758/2011 г., на доклад на съдия Валентин Борисов, 4 

гр. състав; ч. гр. д. № 22988/2011 г., на доклад на съдия Дарина Матеева, 5 гр. 

състав; ч. гр. д. № 22755/2011 г., на доклад на съдия Кръстина Димитрова, 6 гр. 

състав; ч. гр. д. № 22260/2011 г., на доклад на съдия Борис Илиев, 7 гр. състав. 

 

КОНСТАТАЦИИ: Проверката установи, че делата се образуват в 

деня на подаване на заявлението. По всички производства е спазена местната 

подсъдност  по чл. 411, ал. 1 ГПК. При по-голяма част от делата е спазван 

срока по чл. 411, ал. 2 ГПК. Констатираната забава при издаването на заповед 

за незабавно изпълнение и изпълнителен лист е незначително – от 2 - 3 дни, с 

изключение на ч. гр. д. № 133/2010 г., на доклад на съдия Павлов – 

просрочието е над 2 месеца и ч. гр. д. № 86/2010 г., на доклад на съдия Павлов 

- просрочието е близо един месец. Проверката констатира, че по всички  дела, 

образувани по чл. 417 ГПК има приложена разпечатка от протокола за случаен 

избор. Констатирано бе, че по всички проверени дела е спазена разпоредбата 

на чл. 418, ал. 2, изр. второ ГПК – за издаването на ИЛ съдът прави надлежна 

бележка върху представения документ и върху заповедта за изпълнение – 

специален печат на съда.  

  По делата, образувани по реда на чл. 417 ГПК, след постъпили 

възражения и непредставени доказателства за предявен иск, съдът е обезсилвал 

издадената заповед, с изключение на ч. гр. д. № 14380/2010 г., на доклад на 

съдия Карастоянов.  

   

  V.  ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ: 

   

Въз основа на извършената цялостна проверка на Гражданско 

отделение на РС - Пловдив за 2010 г. и 2011г. могат да се изведат следните 

общи констатации и изводи: 

                    Организацията на административната дейност на РС - Пловдив е 

много добра и това се дължи на усилията на председателя на съда. Отделните 

служби работят ефективно, при добро взаимодействие и координация. 

Дисциплината на работното място е много добра, всички служители работят 

извънредно, за да могат да изпълнят задачите си качествено и в срок.  

Съдебният администратор подпомага работата на председателя 

като изпълнява стриктно и в срок възложените задачи. Съдебният 

администратор и административният секретар извършват проверка на воденето 

на книгите във всички служби на съда заедно със заместник-председателя на 

съответното отделение. Резултатите от проверката се докладват на 

председателя на съда.   

Съдебните секретари ежедневно извършват проверка в деловодната 

програма за постъпилите актове, подлежащи на публикуване, като заличават  
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личните данни чрез модула за автоматично заличаване от деловодната 

програма и извършват допълнителна проверка за наличие на незаличени   

данни като при откриване на такива ги обезличава ръчно.  

Служба „Съдебно деловодство” работи усърдно за подобряване 

работата на деловодството. С АКТ за резултати от извършена проверка в РС – 

Пловдив, на основание заповед № 296/03.10.2009 г., на главния инспектор на 

ИВСС, е дадена препоръка ежемесечно да се извършват проверки на делата, 

които не са насрочени и да се докладват резултатите на административния 

ръководител. На основание дадената препоръка, административният 

ръководител на съда е издал Заповед № 87/17.02.2010 г., с която е задължил 

компютърните оператори, изпълняващи деловодни функции в гражданско и 

брачно отделение на РС – Пловдив, ежемесечно да извършват проверка на 

делата, които не са насрочени, като резултатите се докладват до 5-то число на 

месеца на административния ръководител на съда. Настоящата проверка 

констатира, че независимо от предприетите мерки от страна на ръководството 

на съда е допусната забава по движението на ненасрочени дела. За 

констатирания пропуск по администриране на гр. д. № 13794/2010 г., гр. д. № 

21917/2010 г. и гр. д. № 3477/2010 г., административният ръководител на съда 

бе уведомен по време на проверката. Със Заповед № 211/04.04.2012 г. на 

председателя на РС – Пловдив бе открито дисциплинарно производство по 

отношение на съдебния служител И. Ц. Независимо от констатирания пропуск, 

следва да се отбележи, че деловодителите полагат много усилия и работят 

извънредно, за да осигурят производството по делата, като изпълняват 

стриктно задълженията, свързани с документооборота, както и определените 

със заповед на административния ръководител на съда разпореждания.   

  Всички деловодни книги се водят на електронен носител, с 

разпечатка на хартиен носител, като електронната деловодна програма САС на 

„Информационно обслужване”, клон Пловдив непрекъснато се усъвършенства. 

Книгите отразяват изискуемите  данни, съгласно разпоредбите на чл. 55 и сл. 

ПАРОАВАС. 

  Делата се архивират два пъти в година по график, одобрен от 

председателя на съда с нарочна заповед, като съдебният администратор следи 

за спазването му. Проверката констатира много добра работа на служителите, 

при стриктно спазване разпоредбите на глава десета от ПАРОАВАС. 

 

            Съдебният статистик изготвя и обобщава справките, които му 

предоставят съдебните секретари  и до 5-то число на месеца ги предоставя на 

председателя на съда.  

 

 В служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” работят 10 

служители. Връчването на съобщения и книжа е затруднено, поради 

изключителната натовареност на служителите, обусловено от съдения район, 

който включва 12 общини.  Проверката установи, че не всички съобщения и 
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книжа се връчват своевременно или не се връщат своевременно отрязъците от 

съобщенията – проблеми, с които ръководството  на съда е запознато. 

Непрекъснато се обсъждат различни мерки за подобряване работата на 

призовкарите.  

 

  Утвърдената практика в съда всеки месец да се провеждат 

събрания на съдиите по отделения за анализиране на отменените актове по 

делата от горните инстанции и обсъждане на текущи въпроси е спомогнало за 

подобряване както на организацията на работата, така и на качеството на 

постановените актове. По време на проверката не се констатира противоречива 

съдебна практика по дела с влязъл в сила съдебен акт.   

   

 Проверката по образуване на делата установи, че в деня на 

постъпване на книжата в съда същите се докладват на заместник-

председателите на гражданско и брачно отделения, които разпределят делата 

чрез програмния продукт “Law Choice” предоставен от ВСС. По всички дела е 

приложен протокол от случайното разпределение. Гражданските производства 

се образуват от деловодителите в гражданско отделение. След образуването 

им, делата се докладват на съответния съдия-докладчик.  

 Разпределението на делата се извършва при спазване на принципа 

за случайния подбор, съгласно разпоредбата на чл. 9 ЗСВ.          

 

            Проверката по движение на делата установи, че основна причина за 

неприключване на делата в установените срокове е оставяне на ИМ без 

движение, в някои случаи многократно поради неточното изпълнение или за 

представяне на доказателство за постоянен и настоящ адрес на ответника/ците. 

В случаите, когато съдът е прилагал разпоредбата на чл. 47 ГПК – залепване на 

уведомление по отношение на ответника,  производството е продължило по-

дълго, тъй като се изпраща искане до САК – Пловдив за определяне на особен 

представител и съответно провеждане на процедурата за връчване на книжа. В 

тези случаи от образуването на делото до насрочването му минават средно 5 – 

6 месеца, а в някои случаи и 12 месеца. Тази констатация налага извода, че 

съдиите от гражданско отделение следва да обсъдят прилагането на Наредба № 

14/18.11.2009 г. в исковото производство, така както се процедира по частните 

производства, образувани по глава тридесет и седма от ГПК. Със Заповед № 

1115/19.12.2009 г. и заповед № 107/24.02.2010 г., на председателя на РС – 

Пловдив са утвърдени правилата за предоставяне на информация от 

Национална база данни „Население”.  

 

  Други причини за продължителността на производствата са: 

многократно отлагане на делото за събиране на допуснатите доказателства; 

спиране на производството по делото, при наличие на предпоставките по чл. 

229 ГПК; насрочване на първото съдебно заседание след съдебната ваканция; 
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вписване на ИМ в АВ; обжалване актове на съда, а в някои случаи и обжалване 

актовете на Окръжен съд – Пловдив. В редки случаи се констатира отлагане на 

делото поради: неспазен срок по чл. 199 ГПК; предявяване на насрещен иск; 

замяна на в.л. поради неизготвена експертиза; постановяване на определението 

по чл. 140, ал. 1 ГПК в срок до два месеца след изтичане на срока за отговор по 

чл. 131 ГПК; отменяне дадения ход по същество на делото и оставяне ИМ без 

движение – при смяна на титуляра на състава и в случаите на 

преразпределение на делата на съдия Очева; процедура по връчване на съдебна 

поръчка. 

  Честата смяна на докладчици на VІІІ гр. състав, през 2011 г.,  е 

причина част от производствата по делата, разпределени на доклад на този 

състав, да продължат по-дълго време.  

Следва да се обсъди прилагането на чл. 86 ГПК за предотвратяване 

бавенето на делата по вина на вещите лица, както и прилагането на чл. 88, ал. 1 

ГПК – предотвратяване бавенето на делата по вина на връчител. 

Постъпващите в съда молби по насрочените дела са докладвани 

своевременно, като произнасянето по тях е в рамките на няколко дни.  

 

             Натовареността на съставите от гражданско и брачно отделение е 

висока. От изготвената справка за нуждите на проверката се установи, че за 

2010 г. средната натовареност е била 98 дела на месец, а през 2011 г. - 88 дела 

месечно. Следва да се отбележи, че близо 2/3 от делата са частни граждански 

производства, образувани по чл. 410 и чл. 417 ГПК, които не се отличават със 

правна и фактическа сложност, но изискват значително време, особено в 

случаите на постъпило възражение. Не малка част от тези дела минават на 

доклад по няколко пъти, изискващо постановяване на различни разпореждания 

или определения от съда. Анализът на постъпилите и разгледани дела от 

гражданско и брачно отделение показва значително нарастващ брой дела, 

което налага извода за необходимост от увеличаване на щата.  

 

             Констатира се много добра организацията на работа на някои 

състави във връзка с предварителната подготовка и проучване на делата за  с.з., 

като с определението по чл. 140 ГПК е изготвян подробен проект за доклад. Но 

има и състави, които поради недоброто предварително проучване на делата, 

несвоевременното произнасяне по доказателствените искания на страните, 

както и по допускане на доказателствата са отлагали с.з., което допълнително е 

довело до забавяне движението по делото.  

 

            Наличието на малък брой дела с отменен ход по същество (116 от 

общо свършените 21 923 дела за 2010 г., или 0.53 % и 40 от общо свършените 

25 298 за 2011 г. или 0.16 %), посочени по-горе в акта, свидетелства за много 

добра предварителна подготовка по делата. Анализът на делата налага извода, 

че в повечето случаи, съдът е отменял хода по същество и е насрочвал делото 
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за разглеждане в о.с.з., като в някои случаи съдът е оставял ИМ без движение, 

с указания за отстраняване на констатираните нередовности. За обективност 

следва да се отбележи, че част от делата са били разпределени на съдия 

Виделина Очева, която през 2011 г. е ползвала продължителен отпуск по 

болест, а от 12.01.2012 гад. е с наказание „дисциплинарно освобождаване от 

длъжност”, което е наложило всички дела, обявени за решаване да бъдат 

преразпределени на останалите състави.  

 

             Проверката на делата, образувани по реда на глава двадесет и пета 

от ГПК – бързо производство установи, че съдиите са проявявали стремеж да 

спазват кратките процесуални срокове. В деня на постъпване на отговора на 

ответника или на изтичане на срока за това е изготвян доклада по чл. 312, ал. 1 

ГПК. По част от проверените дела се установи, че съдиите са спазвали нормата 

на чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК, като първото по делото с.з. е насрочвано до 3 

седмици. По останалите дела се констатира, че първото с.з. е насрочвано в срок 

до 5 седмици, като обективна причина (в повечето случаи) е допускането на 

съдебни експертизи. При не малка част от проверените дела, съдиите не са 

спазвали срока по чл. 316 ГПК, като са обявявали решението с мотивите в срок 

от 4 до 5 седмици след заседанието, в което е приключило разглеждането на 

делото. 

 

 Съдиите са проявявали стремеж да спазват кратките процесуални 

срокове, регламентирани в материалните закони. Проверката на делата, 

образувани по реда на ЗЗДет. и ЗЗДН констатира, че делата се администрират 

своевременно, насрочват се за разглеждане в срок от 20 до 30 дни. Решенията 

по делата, образувани по ЗЗДет. са постановявани в деня, в който е 

приключило разглеждането на делото. Решенията по делата, образувани по 

ЗЗДН са постановявани в срок от 7 до 20 дни, а не както е регламентирано в чл. 

15, ал. 1 ЗЗДН.  

 

 Спрените дела са своевременно администрирани, като са 

изисквани справки за движението на преюдициалните дела и са докладвани на 

съдиите. Изключение се констатира само по гр. д. № 17646/2010 г., което е 

спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК и една година не е изисквана справка за 

движението на преюдициалното дело.  

 

            Проверката по спазване на разпоредбата на чл. 235, ал. 5, изр. първо 

ГПК установи, че през 2010 г. и 2011 г. съдите са проявявали стремеж за 

спазване на срока при обявяване на съдебните актове. По много малка част от 

дела се установи, че съдебният акт е постановяван в срок до 3 месеца. През 

2010 г. се констатира забава при обявяване на решението над три месеца по 

дела, с докладчик съдия Виделина Очева /17 бр. дела/ и по дела, с докладчик 
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съдия Олга Георгакева /2 бр. дела/. През 2011 г. няма обявени съдебни актове 

над тримесечния срок. 

 

  Проверката на дела, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, 

че са своевременно администрирани, при спазване срока по чл. 395, ал. 2 ГПК, 

както и правилата за местна и родова подсъдност. Съдът е прилагал служебно 

разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. второ ГПК, като при непредставяне на 

доказателства за предявен  такъв е отменял обезпечението. Когато съдът е 

постановявал и внасяне на определена сума парична гаранция,  

обезпечителната заповед е издавана и връчвана на молителя след представяне 

на доказателства за внасянето й по сметка на съда. 

 

  Проверката на дела, образувани преди 01.01.2010 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г. установи, че по-голяма част от делата са с 

предмет делба или вещни искове. Част от делата са в архив по първа фаза на 

делбата, други са спрени. По спрените дела се извършват периодични справки 

за движението на преюдициалното делото. По част от проверените дела, 

производството е възобновено, поради отстраняване на пречките за 

движението. През 2011 г. е извършена проверка на делата, по които 

производството е продължило повече от 2 години, по заповед № РД 

58/17.06.2011 г. на председателя на ОС – Пловдив. Във връзка с дадените в 

доклада от проверката препоръки, председателят на РС – Пловдив е предприел 

мерки за администриране на всички висящи делата, образувани преди 

01.01.2010 г.  

 

  В изпълнение на препоръките, дадени с АКТ за резултати от 

извършена проверка на РС – Пловдив, на основание заповед № 296/30.10.2009 

год., на главния инспектор на ИВСС, председателят на РС – Пловдив е 

предприел мерки, които са довели до добрите резултати, констатирани с 

настоящата проверка. В резултат на непрекъснатия контрол проверката 

установи значително подобряване организацията на работа на съда, с 

изключение описаното по-горе в акта. 

 

Въз основа на направените констатации и изводи, на основание 

чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните  

                                           

        ПРЕПОРЪКИ: 
 

        1. Председателят на РС - Пловдив, съобразно правомощията си по 

чл. 80, ал. 1, т. 1 ЗСВ, да предприеме мерки  относно:   

        - подобряване работата на служба „Съдебно деловодство” във 

връзка с ненасрочените дела, при спазване разпоредбата на чл. 106 

ПАРОАВАС; изискване деловодителите да следят всички срокове на  
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върнатите/невърнатите съобщения като делата се докладват своевременно на 

съдията-докладчик; 

 

 2. Председателят на РС - Пловдив да упражни правомощията си по 

чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съдиите от Гражданско и 

Брачно отделение, на което:  

    - да се обсъди по-активното служебно прилагане на НАРЕДБА № 

14 от 18.11.2009 г., с оглед констатирания проблем при връчване на съобщения 

и призовки, както и отлагане на съдебни заседания, поради нередовна 

процедура по призоваване на ответника; 

  - да се набележат мерки за спазване на процесуалните срокове по  

глава двадесет и пета ГПК и по-специално, спазване на срока, регламентиран в 

чл. 316 ГПК;  

   - да се набележат мерки за спазване разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от 

Закона за защита от домашно насилие. 

        

        В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 

във вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на РС - Пловдив да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 

препоръките. 

 

       Настоящият акт да се изпрати на председателя на РС – Пловдив, на 

председателя на ОС – Пловдив и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

              

 

 

 

ИНСПЕКТОР: 

                    /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


