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

извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-29/03.04.2012 г. на главния 

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

плана за провеждане комплексна планова проверка от ИВСС в съдилищата от 

съдебния район на Окръжен съд - гр. Пловдив. 

                    Проверката бе извършена от инспектор Весела Николова и 

експертите Ирина Цачева и Николай Илиев. 

                    Обхватът на проверката включва дейността на РС - Първомай по 

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

                    Съгласно изготвения план на проверяващите бяха предоставени 

справки от електронната деловодна система, годишните доклади на съда за 

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

 

 

І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 
 

           Административното ръководство на РС – Първомай се осъществява 

от председателя на съда Спасимир Здравчев.  

                    По щатно разписание през 2010 г. и 2011 г. съдът е имал 3 

съдийски бройки, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по 

вписванията. През 2010 г. и 2011 г. са правораздавали съдиите: Спасимир 

Здравчев, Елена Калпачка и Матей Златанов. Със Заповед № ЛС 52/11.02.2011 

г. и Заповед № ЛС 218/30.05.2011 г., на председателя на ОС – Пловдив, съдия 

Елена Калпачка е командирована в РС – Пловдив за периода от 21.02.2011 г. до 

31.08.2011 г. С Протоколно решение № 9/01.03.2012 г. съдия Елена Калпачка е 

преместена на длъжност „съдия” в РС – Асеновград, с ранг „съдия в 

апелативен съд”. По решение на ВСС една щатна бройка „съдия” в РС – 

Първомай е закрита и през 2012 г. съдийските щатни бройки са две. Съдия 

Матей Златанов е с ранг „съдия в апелативен съд”, съгласно Протоколно 

решение № 28/15.07.2010 г. Съдия Спасимир Здравчев е с ранг „съдия в 

апелативен съд”, съгласно Протоколно решение № 41/11.11.2010 г.  

 В съда няма обособени отделения, а състави: съдия Елена 

Калпачка – първи състав; съдия Матей Златанов - втори състав; съдия 

Спасимир Здравчев – трети състав.  

  Разпределението на дела през 2010 г. по съдии е както следва: 

- съдия Елена Калпачка – граждански дела – 50 %, наказателни 

дела – 24 %, заповедно производство – 35 %; 

- съдия Матей Златанов - граждански дела – 50 %, наказателни 

дела – 24 %, заповедно производство – 35 %; 

- съдия Спасимир Здравчев - наказателни дела – 52 %, заповедно 

производство – 30 %; производство по чл. 250в ЗЕС – 100 %. 
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   През 2011 г., по време на командировката на съдия Елена Калпачка 

в РС – Пловдив, със Заповед № 13/15.02.2011 г. на председателя на съда, 

разпределението на делата е както следва:  

- съдия Матей Златанов - граждански дела – 100 %, наказателни 

дела – 25 %, заповедно производство – 40 %; 

- съдия Спасимир Здравчев - наказателни дела – 75 %, заповедно 

производство – 60 %; производство по чл. 250в ЗЕС – 100 %. 

Със същата заповед са разпределени насрочените от съдия 

Калпачка дела между съдия Златанов и съдия Здравчев.  

 

През 2011 г., след връщането на съдия Елена Калпачка в РС – 

Първомай, със Заповед № 90/09.09.2011 г. на председателя на съда, 

разпределението на делата е както следва:  

- съдия Елена Калпачка – граждански дела – 100 %, наказателни 

дела – 50 %, заповедно производство – 100 %; 

- съдия Матей Златанов - граждански дела – 100 %, наказателни 

дела – 50 %, заповедно производство – 100 %; 

- съдия Спасимир Здравчев - наказателни дела – 100 %, заповедно 

производство – 100 %. 

 

Заседателните дни на съдиите са съобразно ползването на 

единствената съдебна зала. 

 

                              
                      ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

 

                    Организационното и административно ръководство на РС – 

Първомай  се осъществява от Спасимир Здравчев, съобразно правомощията на 

чл. 80 ЗСВ, избран с Протоколно решение № 24/11.07.2007 г. на ВСС. 

Председателят на съда е подпомаган в работата си от административен 

секретар. 

                    Всеки съдебен състав е със самостоятелен съдебен секретар. За 

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

дежурствата обхваща една седмица от месеца, за всеки съдия. Съобразно 

графика на отпуските през 2010 г. и 2011 г. един съдия се произнася по делата 

и искания, изброени в чл. 329, ал. 3 ЗСВ. 

Щатното разписание на РС – Първомай включва 13 щатни бройки  

за служители като към 31.12.2011 г. работят 12 служители. В рамките на една 

служба има пълна взаимна заменяемост. Със Заповед № 21/02.03.2011 г., на 

председателя на съда, е прекратено трудовото правоотношение със съдебен 

служител заемащ длъжността „секретар” на съдебноизпълнителната служба, 

поради което със Заповед № 25/09.03.2011 г. функциите на секретар на 
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съдебноизпълнителната служба временно се изпълнява от съдебния секретар 

на първи съдебен състав. 

                    Със Заповед № 110/10.09.2010 г., на председателя на съда, са 

утвърдени вътрешни правила за публикуване на съдебните актова на РС – 

Първомай на интернет страницата на съда. 

                    През 2010 г. и 2011 г. са  проведени няколко общи събрания между 

съдиите, с обсъждане въпроси от материално - правен или процесуално - 

правен характер. Върнатите граждански дела от горните инстанции са 

обсъждани  между съдиите, с цел уеднаквяване на съдебната практика. 

Съдиите от РС – Първомай са посещавали обучителните семинари проведени в 

НИП, както и тези, организирани от ОС – Пловдив. Някои от проведените 

общи събрания са на съдии и служители.  

  

  
       ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                    1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
          В РС – Първомай е инсталирана и действаща електронна система 

САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД, гр. Варна. 

От 01.01.2011 г. е сключен договор за поддържане на информационната 

система с „Информационно обслужване” АД, клон Пловдив. Всички дела са 

въведени в електронната деловодна система. Със Заповед № 18/08.02.2010 г., 

на председателя на съда, в модул „Регистратор” на САС „Съдебно 

деловодство” се вписват всички постъпващи и изпращани от съда документи и 

дела като в края на работния ден информацията от входящия и изходящия 

регистър се разпечатват на хартиен носител.  

Със Заповед № 118/18.12.2009 г. деловодните книги и регистри се 

водят на електронен носител, с разпечатка на хартиен носител като в заповедта 

са посочени конкретни срокове, в които следва да се извършва разпечатката. 

Само на хартиен носител се водят следните деловодни книги: разносна книга; 

книга за получените и върнати призовки и други съдебни книжа; книга за 

глобите и разноските; книга за престъпления, извършени от непълнолетни; 

наръчник за образуваните дела; календар за насрочени дела; дневник за 

издадени изпълнителни листове; регистър за съобщенията за прекратен брак; 

регистър за влезли в сила присъди. Всички деловодни книги и регистри се 

водят съгласно ПАРОАВАС.  

                    В РС – Първомай работят четирима деловодители, единият от 

които е и архивар, а вторият работи в служба Регистратура” и завежда бюро 

„Съдимост”. Останалите двама деловодители работят общо деловодство.  Към 

РС – Първомай са назначени двама призовкари, от които единият съвместява и 

дейност като хигиенист. 
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                 Подреждането и съхранението на гражданските дела е съгласно 

ПАРОАВАС. Всички постъпващи книжа по делата, след резолюция на 

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

процесуалните действия се следят от деловодителите, с обозначена датата на 

корицата за доклад. Делата, чието разглеждане е свързано с кратки 

процесуални срокове са обозначени с жълт етикет, съгласно изискванията на 

чл. 92, т. 5 ПАРОАВАС.    
 
 
                    2. ОБРАЗУВАНЕ  НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  
 

Със Заповед № 117/18.12.2009 г. на председателя на съда, 

постъпващите в съда книжа, въз основа на които се образуват дела, се 

докладват на председателя на съда най-късно на следващия ден. Образуването 

и разпределението на делата се осъществява от председателя на съда, а в 

негово отсъствие, образуването и разпределението на делата се осъществява от 

определен със заповед на председателя съдия.  

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния 

подбор чрез програмата за електронно разпределение „Law Choice”, съобразно 

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

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

разпределено дело.       

 

  
                    3. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                    През 2010 г. в PC – Първомай са постъпили 409 бр. граждански 

дела, останали несвършени от предходни години 79 бр. дела или общо за 

разглеждане 488 дела. Свършените дела през 2010 г. са 365 дела и 56 гр. дела 

са прекратени. Несвършени към 31.12.2010 г. – 67 дела. 

През 2011 г., новообразуваните граждански дела са 627, останали 

несвършени от предходни години – 67 бр. или общо за разглеждане 694 дела. 

Свършените дела през 2011 г. са 626 дела, от тях прекратени – 77 дела. 

Несвършени към 31.12.2011 г. – 68 бр. дела. 

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

производство/; делата по СК; облигационни искове; по ЗЗДет.; делби; вещни 

искове; делата по КТ  и дела по ЗЗДН. 
 

 
                    ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СТРОКОВЕ 
                  

                    При извършената проверка на гражданските дела се установи, че 

делата най-често приключват в две съдебни заседания като най-често са 
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отлагани за изготвяне на заключения по допуснати от съда експертизи, 

поставяне на допълнителни задачи до допуснатите експертизи; нередовна 

процедура по призоваване на страните и др.  

 

    1. Образувани дела през 2010 г. и 2011 г. – разгледани над 3 

месеца. 

 

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

над 3 месеца са посочени  10 дела като 1 дело е частно гражданско. През 2011 

г. свършените дела над 3 месеца са 18. 

 

Проверката на случайно избрани дела, установи:  

                    - гр. д. № 1/2010 г., обр. на 05.01.2010 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по чл. 45 ЗЗД. На 06.01.2010 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е получено на 12.01.2010 

г., отговорът е представен на 08.02.2010 г. На 22.02.2010 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК – изискано е НОХД № 194/2009 г., както и 

справка от РУ на МВР – Първомай; назначена е съдебно-медицинска 

експертиза и съдебно-психиатрична експертиза; изготвен е проект за доклад. 

Първото с.з. е проведено на 13.04.2010 г. – прието е заключението на в.л., 

отложено за изслушване на свидетели. В с.з. на 11.05.2010 г. е даден ход по 

същество на делото, решението е обявено на 09.06.2010 г.; 

 - гр. д. № 4/2010 г., обр. на 07.01.2010 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 213 КТ. На 11.01.2010 г. е 

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

Съобщението е получено на 12.01.2010 г., не е представен отговор. На 

01.03.2010 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК – изискано е ч. гр. 

дело; назначена е ССЕ, изготвен е проект за доклад. Първото с.з. е проведено 

на 13.04.2010 г. – отложено по доказателствата. В с.з. на 11.05.2010 г. е даден 

ход по същество. На 09.06.2010 г. е постановено неприсъствено решение – не е 

уведомен ответника за правата по чл. 240 ГПК; 

 - гр. д. № 110/2010 г., обр. на 26.04.2010 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по чл. 422 ГПК. На 26.04.2010 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е получено на 30.04.2010 

г., отговора е представен на 30.05.2010 г. С разпореждане от 11.06.2010 г. ИМ е 

оставена БД, на 23.06.2010 г. е представена молба-уточнение. На 09.07.2010 г. е 

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

Първото с.з. е проведено на 07.09.2010 г. – отложено по доказателствата. В с.з. 

проведено на 18.11.2010 г. е даден ход по същество на делото, решението е 

обявено на 16.12.2010 г.; 

 - гр. д. № 96/2010 г., обр. на 01.04.2010 г., на доклад на съдия 

Калпачка, иск по чл. 108 ЗС. Делото е върнато от ОС – Пловдив за разглеждане 

от друг състав, след обезсилване на постановено решение на РС – Първомай, 
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дадени са указания за квалификация на исковата претенция, както и 

отстраняване на нередовности на ИМ. С разпореждане от 13.04.2010 г. ИМ е 

оставена БД, на 03.05.2010 г. е представена молба-уточнение. С разпореждане 

от 04.05.2010 г. ИМ отново е оставена БД, на 07.05.2010 г. е представена втора 

молба-уточнение. На 27.05.2010 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ и 

молбите-уточнения на ответника за отговор, представен на 07.07.2010 г. С 

разпореждане от 27.08.2010 г. е указано вписване на ИМ и представяне на 

доказателство за упълномощаване на проц. представител пред съд – 

съобщението с указанията е получено от проц. представител на 07.09.2010 г.  

На 14.09.2010 г. е постъпила молба с док. за проц. представителство и молба за 

удължаване срока за вписване на ИМ. С разпореждане от 14.09.2010 г. съдът е 

оставил без уважение молбата за удължаване на срока за вписване на ИМ. С 

определение от 21.09.2010 г. съдът е прекратил производството по делото, 

поради неизпълнени указания за вписване на ИМ и е върнал ИМ – обжалвано. 

С определение от 29.11.2010 г., постановено по в. ч. гр. д. № 2931/2010 г., по 

описа на ПОС, съдът е потвърдил определението на първоинстанционния съд 

за прекратяване на производството; 

 - гр. д. № 36/2010 г., обр. на 11.02.2010 г., на доклад на съдия 

Калпачка, иск по чл. 49, ал. 1 СК. С разпореждане от 15.02.2010 г. е изпратен 

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

отбелязване от 20.03.2010 г., че лицето не е намерено. С разпореждане от 

06.04.2010 г. ИМ е оставена БД с указания за представяне на справка за 

адресна регистрация на ответника. На 09.04.2010 г. е представена молба за изд. 

на СУ, уважена. На 14.04.2010 г. е постъпила молба за удължаване на срока, 

уважена с разпореждане от с.д. На 27.04.2010 г. е постъпило удостоверение за 

адрес на ответника, на с.д. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ. 

Съобщението е връчено на 05.05.2010 г., не е представен отговор на ИМ. На 

14.06.2010 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

за доклад. Първото с.з. е проведено на 30.06.2010 г. – не е даден ход на делото, 

поради нередовно призован ответник. В с.з. на 13.09.2010 г. е даден ход по 

същество на делото, решението е обявено на 16.09.2010 г.; 

 - гр. д. № 244/2010 г., обр. на 27.07.2010 г., на доклад на съдия 

Калпачка, иск по чл. 26 ЗЗД. С разпореждане от 28.07.2010 г. ИМ е оставена 

БД. Съобщенията до ищците (двама) са върнати в цялост с отбелязване от 

09.08.2010 г., че лицата не са намерени. С разпореждане от 24.08.2010 г. е 

указано да се изпратят нови съобщения на посочения в ИМ адрес, с посочване 

на датите на които са посетени. Съобщенията са върнати в цялост с 

отбелязване от 03.09.2010 г., че лицата не са намерени. С разпореждане от 

13.09.2010 г. е указано да се призоват повторно страните. На 14.10.2010 г. е 

представена молба от единия ищец за удължаване срока за изпълнение на 

указанията. С разпореждане от 15.10.2010 г. срокът е удължен с една седмица. 

С определение от 09.11.2010 г. производството по делото е прекратено и ИМ е 

върната, поради неизпълнени указания на съда; 
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 - гр. д. № 81/2011 г., обр. на 16.02.2011 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск за неизплатено трудово възнаграждение по КТ. С разпореждане 

от 16.02.2011 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е получено на 18.02.2011 г. - не е представен отговор. На 

22.03.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е  проект 

за доклад, делото е насрочено за 14.04.2011 г. На 28.03.2011 г. е постъпила 

молба от страните за спиране на производството по делото. С определение от 

същата  дата (с.д.) съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 

1, т. 1 ГПК. С определение от 11.11.2011 г. съдът е прекратил производството 

по делото, на осн. чл. 231, ал. 1 ГПК; 

 - гр. д. № 116/2011 г., обр. на 22.03.2011 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по чл. 49, ал. 1 от СК. На 23.03.2011 г. е изпратен препис от ИМ 

на ответника за отговор. Съобщението върнато в цялост с придружително 

писмо от 31.03.2011 г., че лицето живее в Гърция, с неустановен адрес. На 

04.04.2011 г. е разпоредено да се изпрати съобщение до ищеца да представи 

удостоверение за адрес на ответника. На 07.04.2011 г. е постъпила молба, с 

разпореждане от с. д. е указано да се залепи уведомление по реда на чл. 47, ал. 

1, ГПК. Уведомлението е залепено на 12.04.2011 г. С разпореждане от 

30.05.2011 г. е изпратено писмо до САК – Пловдив за определяне на особен 

представител. Уведомителното писмо е получено на 10.06.2011 г., на с. д. е 

изпратено съобщение до ищеца за внасяне на сума, определена от съда. На 

16.06.2011 г. е представена молба с док. за внесената сума, на с. д. е назначен 

особен представител и е изпратен препис от ИМ за отговор. Съобщението е 

връчено на 17.06.2011 г., не е представен отговор. На 19.07.2011 г. е 

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

29.09.2011 г., не е даден ход на делото, по постъпила молба с болничен лист от 

проц. представител на ищеца. В с.з. на 03.11.2011 г. е даден ход по същество на 

делото, решението е обявено на 02.12.2011 г.; 

 - гр. д. № 192/2011 г., обр. на 13.05.2011 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. На 13.05.2011 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответниците (двама) за отговор. Съобщенията са връчени 

съответно на 18.05.2011 г. и 20.05.2011 г., не са представени отговори. На 

23.06.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

за доклад. Първото с.з. е проведено на 30.08.2011 г. – даден е ход по същество 

на делото, решението е обявено на 26.09.2011 г.; 

 - гр. д. № 117/2011 г., обр. на 22.03.2011 г., на доклад на съдия 

Златанов, облигационен иск. Делото е изпратено от РС – Пловдив по 

подсъдност. С разпореждане от 23.03.2011 г. ИМ е оставена БД, на 12.04.2011 

г. е представена поправена ИМ. С разпореждане от 12.04.2011 г. е изпратен 

препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 18.05.2011 г. 

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 20.06.2011 г., първото с. з. е 

проведено на 30.08.2011 г., когато е даден ход по същество на делото. 

Решението е обявено на 30.09.2011 г. – обжалвано. На 20.12.2011 г. делото е 
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изпратено на ОС – Пловдив, по компетентност. /Проверката по движението на 

делото е извършена от електронната деловодна система на съда./.   

  

  КОНСТАТАЦИИ: 

 Основна причина производството по делата да продължи над 3 

месеца е насрочване на първото с.з. след 40 - 50 дни (в повечето случаи) от 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК, както и след повече от 2 

месеца по време на съдебната ваканция. При отлагане на делата съдът най-

често е насрочвал с.з. за след месец, с изключение на периода на съдебната 

ваканция.  Констатира се, че най-често делата са приключвали в две съдебни 

заседания като причината е отлагане по доказателствата, в по-редки случаи 

съдът не е давал ход на делото, поради представена молба с болничен лист. 

Други причини са: спиране на производството по делата на осн. чл. 229, ал. 1, 

т. 1 ГПК. По част от проверените дела се установи, че определенията по чл. 

140 ГПК са постановявани в рамките на 10 до 20 дни след изтичане срока за 

отговор на ИМ, което допълнително води до забавяне производството по 

делата. В не малко случаи производствата са прекратени, поради неизпълнени 

указания на съда или на осн. чл. 231, ал. 1 ГПК. Съдиите се произнасят по 

доклада в рамките на 2 – 3 дни от постъпването на книжата, с малки 

изключения. 

 

  2. Образувани дела след 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2010 г. и дела, образувани след 01.01.2011 г. и неприключили към 

31.12.2011 г. 

          

 Проверката установи, че голяма част от неприключилите дела са 

образувани след 01.10.2010 г., съответно след 01.10.2011 г.  

 Проверката на случайно избрани дела, установи:  

 - гр. д. № 32/2010 г., обр. на 05.02.2010 г., на доклад на съдия 

Златанов, делба. С разпореждане от 09.02.2010 г. ИМ е оставена БД. На 

24.02.2010 г. е постъпила молба за удължаване на срока, уважена. На 

11.03.2010 г. е представена молба с изпълнени указания и молба за 

освобождаване от ДТ. С определение от 23.03.2010 г. молбата за 

освобождаване от ДТ е оставена без уважение – обжалвана. С определение от 

17.06.2010 г., постановено по в. ч. гр. д. № 1512/2010 г., по описа на ПОС, 

съдът е оставил в сила определението на първоинстанционния съд от 

23.03.2010 г. Делото е върнато в РС – Първомай на 24.06.2010 г. на 25.06.2010 

г. е разпоредено да се изпрати съобщение на ищеца за отстраняване 

нередовността на ИМ. Съобщението е връчено на 17.09.2010 г. С определение 

от 27.09.2010 г. съдът е прекратил частично производството по делото – по 

иска с правно осн. чл. 75 ЗН. На 26.10.2010 г. е представена молба от ищеца, на 

27.10.2010 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е връчено на 22.11.2010 г., отговора е представен на 



 10 

29.11.2010 г. С разпореждане от с. д. е указано да се изпрати на ответниците 

препис от определението за частично прекратяване на предявения иск. На 

03.12.2010 г. е постъпила молба от проц. представител на ищеца за връщане на 

надвнесена ДТ, уважена с разпореждане от 11.12.2010 г. На 17.01.2011 г. е 

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

делото. Първото с.з. е проведено на 24.02.2011 г. – отложено по 

доказателствата (представяне на актуална скица на имотите). В с.з. на 

12.04.2011 г. съдът е докладвал постъпила молба от ищеца с правно осн. чл. 

233 ГПК (отказ от спорното право), като е представил доказателства за 

постигнато споразумение и  съдът е прекратил производството по делото; 

 - гр. д. № 109/2010 г., обр. на 22.04.2010 г., на доклад на съдия 

Калпачка, иск по чл. 108 ЗС. С разпореждане от 22.04.2010 г. ИМ е оставена 

БД. На 03.05.2010 г. е представена молба-уточнение, с разпореждане от с. д. е 

изпратен препис от ИМ на ответниците (двама) за отговор. На 04.05.2010 г. е 

разпоредено вписване на ИМ. На 11.05.2010 г. е представена молба-уточнение, 

на 12.05.2010 г. е представена вписана ИМ. С разпореждане от 18.06.2010 г. 

ИМ отново е оставена БД, на 29.06.2010 г. е представена молба-уточнение. 

Съобщенията до ответниците с препис от ИМ са връчени на 14.05.2010 г., 

отговора е представен на 25.05.2010 г. На 25.05.2010 г. е разпоредено да се 

изпратят на ответниците препис от молбите-уточнения. На 02.07.2010 г. е 

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

Първото с.з. е проведено на 13.09.2010 г. – отложено по доказателствата. 

Проведени са с.з. на: 20.10.2010 г. – отложено по поставена допълнителна 

задача на в.л.; 23.11.2010 г. – съдът е спрял производството по делото на осн. 

чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 04.05.2011 г. е постъпила молба за възобновяване на 

производството, с определение от 05.05.2011 г. (съдия Златанов), 

производството е възобновено. В с.з. на 07.06.2011 г. е постигната спогодба, 

одобрена от съда и производството по делото е прекратено; 

 - гр. д. № 150/2010 г., обр. на 18.05.2010 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по чл. 55 ЗЗД. С исковата молба е направено искане за допускане 

на обезпечение. С определение от 18.05.2010 г. съдът е отхвърлил молбата за 

допускане на обезпечение – обжалвано. С определение от 11.06.2010 г., 

постановено по в. ч. гр. д. № 1637/2010 г., по описа на ПОС, съдът е оставил 

без уважение частната жалба срещу определението на първоинстанционния 

съд от 18.05.2010 г. С разпореждане от 19.05.2010 г. е изпратен препис от ИМ 

на ответниците (петима) за отговор. Съобщенията са връчени на 21.05.2010 г. 

На 17.06.2010 г. делото е върнато в РС-Първомай от ПОС. На 16.07.2010 г. ИМ 

е оставена БД, на 29.07.2010 г. е представена молба-уточнение, на 04.08.2010 г. 

ИМ отново е оставена БД. На 19.08.2010 г. е представена молба-уточнение, на 

20.08.2010 г. е разпоредено да се изпрати препис от молбите-уточнения на 

ответниците за отговор. Съобщенията са връчени на 26.08.2010 г., на 

24.09.2010 г. е представен отговор от ответниците. На 01.10.2010 г. е 

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



 11 

Първото с.з. е проведено на 23.11.2010 г. – отложено по доказателствата. 

Проведени са с.з. на 25.01.2011 г. – отложено по доказателствата; 01.03.2011 г. 

– постигната е спогодба, одобрена от съда и производството по делото е 

прекратено; 

 - гр. д. № 311/2010 г., обр. на 29.09.2010 г., на доклад на съдия 

Калпачка, иск по чл. 49, ал. 1 ГПК. На 30.09.2010 г. е разпоредено да се 

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

цялост, с отбелязване от 09.10.2010 г., че лицето не е намерено. С 

разпореждане от 11.10.2010 г. ИМ е оставена БД за представяне на справка за 

адрес на ответника. На 13.10.2010 г. е постъпила молба за изд. на СУ, на 

22.10.2010 г. е представено удостоверение за адрес на ответника. На 22.10.2010 

г. е указано да се връчи съобщение по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. На 30.10.2010 

г. е залепено уведомление, на 18.11.2010 г. е разпоредено да се изпрати писмо 

на АК – Пловдив за определяне на особен представител. На 24.11.2010 г. е 

получено уведомително писмо, на същата дата е назначен особен представител 

и е указано на ищеца да заплати определената от съда сума. На 03.12.2010 г. е 

представено док. за внесената сума, на с. д. е разпоредено да се изпрати препис 

от ИМ на назначения особен представител за отговор. Съобщението е връчено 

на 06.12.2010 г., не е представен отговор. На 12.01.2011 г. е постановено 

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

проведено на 02.02.2011 г., даден е ход по същество на делото, решението е 

обявено на 07.02.2011 г.;  

 - гр. д. № 305/2010 г., обр. на 24.09.2010 г., на доклад на съдия 

Калпачка, иск по чл. 59 ЗЗД, във вр. с чл. 86 ЗЗД. С разпореждане от 27.09.2010 

г. ИМ е оставена БД. На 11.10.2010 г. е постъпила молба-уточнение, на същата 

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

Съобщението е връчено на 12.10.2010 г., отговора е представен на 12.11.2010 г. 

На 01.12.2010 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е 

проект за доклад. Първото с.з. е проведено на 14.02.2011 г. – отложено по 

доказателствата. Проведени са с.з. на: 14.03.2011 г.; 21.04.2011 г.; 02.06.2011 г.; 

30.06.2011 г.; 08.09.2011 г.; 10.11.2011 г. – даден е ход по същество на делото, 

решението е обявено на 12.12.2011 г. – проведени са повече с.з. за призоваване 

на свидетел (нередовно призован, изд. е СУ за настоящ и постоянен адрес на 

свидетеля);  

 - гр. д. № 306/2010 г., обр. на 24.09.2010 г., на доклад на съдия 

Калпачка, иск по чл. 59 ЗЗД.  С разпореждане от 27.09.2010 г. ИМ е оставена 

БД, на 11.10.2010 г. е представена молба-уточнение. На 11.10.2010 г. е 

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

Съобщението е връчено на 21.10.2010 г., отговора е представен на 19.11.2010 г. 

На 02.12.2010 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е 

проект за доклад. Първото с. з. е проведено на 14.02.2011 г. – не е даден ход на 

делото, поради нередовно призоваване на ответника. Проведени са на: 

14.03.2011 г. (съдия Златанов) – не е даден ход на делото, поради нередовно 
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призоваване на ответника; 21.04.2011 г.; 02.06.2011 г.;  08.09.2011 г.; – 

отложено по доказателствата; 10.11.2011 г. – даден е ход по същество на 

делото, решението е обявено на 12.12.2011 г.; 

 - гр. д. № 289/2011 г., обр. на 25.07.2011 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по чл. 49, ал. 1 СК. На 26.07.2011 г. е разпоредено да се изпрати 

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

отбелязване от 29.07.2011 г., че лицето е в чужбина. С разпореждане от 

18.08.2011 г. ИМ е оставена БД за представяне на справка за адрес на 

ответника. На 25.08.2011 г. е представено удостоверение за адрес, на с. д. е 

разпоредено да се връчи съобщение чрез залепване на уведомление. 

Уведомлението е залепено на 30.09.2011 г. На 07.10.2011 г. е изпратено искане 

за определяне на особен представител, на 20.10.2011 г. е получено 

уведомително писмо от АК – Пловдив. С разпореждане от 24.10.2011 г. е 

указано на ищеца да внесе определената от съда сума, на 07.11.2011 г. е 

представено док. за внесената сума. С определение  от 07.11.2011 г. е назначен 

особен представител, изпратен е препис от ИМ за отговор. Съобщението е 

връчено на 09.11.2011 г., отговора е представен на 10.11.2011 г. На 12.12.2011 

г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с.з. е проведено на 

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

29.02.2012 г.; 

 - гр. д. № 365/2011 г., обр. на 30.09.2011 г., на доклад на съдия 

Калпачка, иск по чл. 49 СК. С разпореждане от 03.10.2011 г. ИМ е оставена БД. 

На 11.11.2011 г. е представена молба-уточнение. С разпореждане от 21.11.2011 

г. ИМ отново е оставена БД. На 05.12.2011 г. е постъпила молба от проц. 

представител на ответника и молба от проц. представител на  ищеца. На 

18.01.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с.з. е 

проведено на 08.02.2012 г. – не е даден ход на делото, поради неявяване на 

ищеца. В с.з. на 05.03.2012 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 

12.03.2012 г.;  

 - гр. д. № 160/2011 г., обр. на 18.04.2011 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по чл. 422 ГПК. С разпореждане от 20.04.2011 г. ИМ е оставена 

БД, на 10.05.2011 г. е представена молба – уточнение. На 12.05.2011 г. ИМ 

отново е оставен БД, на 27.05.2011 г. е представена втора молба-уточнение. С 

разпореждане от 03.06.2011 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е връчено на 07.06.2011 г., отговора е представен на 

07.07.2011 г. На 22.07.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. 

Първото с.з. е проведено на 04.10.2011 г. – не е даден ход на делото, поради 

нередовно призоваване на ответника. Проведени са с.з. на: 24.11.2011 г. – 

отложено по доказателствата (ССЕ); 27.12.2011 г.; 28.02.2012 г. – ищецът е 

оттеглил изцяло иска и съдът е прекратил производството по делото – чл. 233 

ГПК; 

 - гр. д. № 248/2011 г., обр. на 20.06.2011 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по чл. 45 ЗЗД. С разпореждане от 20.06.2011 г. е изпратен препис 
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от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 24.06.2011 г., 

отговора е представен на 07.07.2011 г. На 15.09.2011 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК. Първото с.з. е проведено на 15.11.2011 г. – 

отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 20.12.2011 г. – отложено за 

съвместен разпит на свидетелите; 07.02.2012 г. – даден е ход по същество на 

делото, решението е обявено на 07.03.2012 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Основна причина за неприключилите производства е оставяне на 

ИМ без движение, понякога многократно; обжалване определения на съда пред 

ОС – Пловдив; вписване на ИМ в АВ;  назначаване на особен представител; 

отлагане на делото за събиране на допуснатите от съда доказателства - 

изготвяне на експертизи (поставяне на допълнителни задачи на в. л.); отлагане  

на делото за съвместен разпит на свидетели; нередовно призоваване на 

ответник /свидетел/; спиране на производството, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК 

– по съгласие на страните.  

Проверката констатира, че от изтичане срока за отговор на 

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

между 5 и 20  дни, в редки случаи 30 дни. Първото с. з. е насрочвано между 30 

– 50 дни след постановяване на определението по чл. 140 ГПК като основна 

причина за по-късното насрочване е съдебната ваканция или официални 

празници. 

 

 

  3. Образувани дела преди 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2011 г.  – внесени в архив.  

 

От изготвената справка за нуждите на проверката са посочени 9 бр. 

дела като 8 дела са с предмет делба, а 1 дело - вещен иск. 

Проверката на делата, установи: 

    - гр. д. № 80/2002 г., обр. на 16.04.2002 г., на доклад на съдия 

Радев, съдия Запрянова, установителен иск. В с. з. от 13.02.2007 г. съдът е 

констатирал, че производството по делото е възобновено след приключване на 

сл. дело, което е било прекратено. Изискана е и справка от съдия-изпълнител, 

от която съдът е констатирал, че производството по изпълнителното дело е 

приключило с публична продан, поради което съдът е оставил ИМ без 

движение. Тъй като ищецът е бил нередовно призован - с неизвестен адрес, 

съдът е приложил разпоредбата на чл. 100, ал. 3 във вр. с ал. 1 и ал. 2 ГПК 

(отм.) – поставено е обявление на мястото за обяви в сградата на съда. След 

тези действия на съда делото не е било прекратено, поради което на 20.03.2012 

г., съдия Здравчев е изискал отново справка за адрес на ищеца – И. Х., 

получена на 29.03.2012 г. Предстои прекратяване на производството по делото; 
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  - гр. д. № 192/1992 г., обр. на 19.06.1992 г., на доклад на съдия 

Запрянова, делба. В с.з. на 05.10.2000 г. съдът е спрял производството по 

делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) – до приключване на гр. д. № 

586/2000 г., по описа на РС - Първомай (делото е в архив по първа фаза на 

делбата) – след тази дата не са извършвани никакви процесуални действия, 

няма данни по делото за движението на преюдициалното, което също е в 

архив); 

  - гр. д. № 586/2000 г., обр. на 04.10.2000 г., на доклад на съдия 

Запрянова, след това съдия Здравчев, с предмет делба. На 18.07.2001 г. е 

постановено решение по първа фаза на делбата (съдия Запрянова), обжалвано и 

има постановено решение на ВКС от 06.06.2005 г. В с.з. на 03.11.2005 г. (съдия 

Здравчев) е допусната техническа експертиза, с определен предварителен 

депозит от 70 лева. В с.з. на 15.12.2005 г., съдът е констатирал, че не е внесен 

определения депозит за в.л., поради което и на осн. чл. 142, ал. 2 ПАРОАВАС 

(отм.) е постановил внасяне на делото в архив. На 15.12.2010 г. е разпоредено 

да се уведомят страните, че 5 годишният срок за пазене на делото е изтекъл и 

следва да уведомят съда за по-нататъшни действия по хода на делото. Две 

призовки са върнати в цялост с отбелязване, че лицата не са открити. Съдът не 

е предприел по-нататъшни действия по издирване на страните и наследниците. 

След тази дата няма извършени други процесуални действия; 

  - гр. д. № 288/1999 г., обр. на 17.12.1999 г., на доклад на съдия 

Радев, след това съдия Запрянова, с предмет делба. На 23.10.2000 г. е 

постановено решение по първа фаза на делбата, обжалвано – има постановено 

решение от ВКС. През 2005 г. производството е продължило по втора фаза на 

делбата. В с. з. на 27.10.2005 г. съдът е установил, че не е внесен определения 

депозит за в. л., поради което и на осн. чл. 142, ал. 2 ПСАРОАВАС (отм.) е 

постановил внасяне на делото в архив. На 29.10.2010 г. е разпоредено да се 

уведомят страните, че 5 годишният срок за пазене на делото е изтекъл и следва 

да уведомят съда за по-нататъшни действия по хода на делото. Съобщенията са 

върнати в цялост, не са предприети действия по издирване на наследниците; 

  - гр. д. № 96/2007 г., обр. на 06.06.2007 г., на доклад на съдия 

Калпачка, с предмет делба. В с.з. на 27.01.2010 г., съдът е констатирал, че по 

делото е допусната СТЕ (по втора фаза на делбата) и е определен депозит, 

който не е внесен в дадения от съда срок, поради което съдът е постановил 

внасяне на делото в архив. Има отбелязана дата - 27.01.2015 г. – датата на 

изтичане на 5 годишния срок за пазене на делото; 

  - гр. д. № 156/2003 г., обр. на 11.11.2003 г., на доклад на съдия 

Запрянова, с предмет делба. В с.з. на 24.11.2005 г., съдът е постановил делото 

да се внесе в архив, поради невнесен депозит. На 24.11.2010 г. е разпоредено да 

се уведомят страните, че 5 годишният срок за пазене на делото е изтекъл и 

следва да уведомят съда за по-нататъшни действия по хода на делото. Част от 

съобщенията са се върнали в цялост, не са предприети по-нататъшни действия 

по издирване на наследниците; 
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  - гр. д. № 230/2006 г., обр. на 28.12.2006 г., на доклад на съдия 

Запрянова, след това съдия Калпачка, с предмет делба. В с. з. на 31.05.2010 г., 

съдът е постановил внасяне на делото в архив, поради невнесен депозит. Няма 

разпореждане по движението на делото, не са изтекли 5 години за пазене на 

делото;  

  - гр. д. № 124/2008 г., обр. на 25.02.2008 г., на доклад на съдия 

Кунчев, след това съдия Калпачка, с предмет делба. В с. з. на 27.04.2009 г., 

съдът е постановил внасяне на делото в архив, поради невнесен депозит. По 

делото има отбелязана дата - 27.04.2013 г. – дата на изтичане на 5 годишния 

срок за пазене на делата.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Проверката констатира, че 8 дела са с предмет делба, като по някои 

от делата са предприети действия за издирване на страните, с оглед изтеклия 

срок за пазене на делото. След връщане на съобщенията с отбелязване, че 

лицето не е намерено, не са предприети по-нататъшни действия по 

издирването им. Едно дело е изпратено на 19.07.2011 г. на ОС – Пловдив, а гр. 

д. № 192/1992 г. не е администрирано, предвид приключилото преюдициално 

производство. 

 

 

                   4. Обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. 

първо ГПК. 

                     

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

първо ГПК през 2010 г. и 2011 г.  
 
 

           5. Дела с отменен ход по същество. 
 

 От изисканата справка  и проверка по срочната книга се установи, 

че през 2010 г. по 3 дела е отменен ходът по същество, а през 2011 г. - по 2 

дела: 

                    - гр. д. № 64/2010 г., обр. на 16.03.2010 г., е образувано по иск за 

делба на земеделски земи и разпределено на доклад на съдия М. Златанов. В с. 

з. от 25.11.2010 г. е приключено съдебното дирене и е даден ход по същество. 

С решение от 23.12.2010 г. е уважен иска и е допусната съдебна делба между 

страните по отношение на  имотите - предмет на делото. Във фазата по 

извършване на делбата, в с. з. на 05.05.2011 г. е даден ход по същество. В срока 

за произнасяне, съдът е установил, че делото не е изяснено от фактическа 

страна, поради което с определение от 03.06.2011 г. е отменил дадения ход по 

същество и е назначил допълнителна СТЕ. След представяне на заключение по 
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допълнителната задача от вещо лице, в с. з. на 07.07.2011 г. е даден ход по 

същество като решението е обявено на 29.07.2011г.; 

                    - гр. д. № 258/2010 г. е образувано по иск за отмяна на решение на 

ОС на ЗК, с правно основание чл. 58 от ЗК, като ИМ е постъпила в съда на 

13.08.2010 г., на доклад на съдия Златанов. В с. з. от 27.01.2011 г. е даден ход 

по същество, отменен с определение в з. з. на 25.02.2011 г., с което съдът е 

прекратил производството по делото, поради недопустимост на предявения 

иск; 

- гр. д. № 202/2010 г., обр. на 21.06.201 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по ЗСПЗЗ. В първото с. з. проведено на 14.09.2010 г. е даден ход 

на делото по същество, отменен с определение от 23.09.2010 г., постановено в 

з. з. В срока за произнасяне, съдът е констатирал, че делото не е изяснено от 

фактическа страна. В с. з. на 12.07.2011 г. е даден ход по същество, с 

определение от 29.07.2011 г. съдът е отменил дадения ход по същество и е 

насрочил делото. В с. з. на 24.11.2011 г. е даден ход по същество, на 22.12.2011 

г. е обявено решението – обжалвано. Към момента на проверката делото е 

изпратено на ОС – Пловдив, по компетентност. /Проверката по движението е 

извършена от електронната деловодната система на съда/; 

  - гр. д. № 241/2011 г., ИМ е постъпила в съда на 16.06.2011 г. , на 

доклад на съдия Златанов, иск по чл. 9 от ЗЗДН. Делото е обр. на 16.06.2011 г. 

В с. з. от 05.07.2011 г. е даден ход по същество, на 11.07.2011 г. е депозирана 

молба за отказ от иска. С определение, постановено в з. з. от 12.07.2011 г., 

предвид депозираната молба за отказ от иска, съдът е отменил хода по 

същество и е прекратил производството по делото;  

  - гр. д. № 408/2011 г., обр. на 20.10.2011 г., по иск за установяване 

на вземане с правно основание чл. 422 от ГПК, разпределено на доклад на 

съдия М. Златанов. В с.з. от 22.12.2011 г. е приключено съдебното дирене и 

даден ход по същество като с определение от 06.01.2012 г., поради 

необходимост от специални знания /извършване на СТЕ/, ходът по същество е 

отменен и е назначена СТЕ. След представяне на заключение от в.л. по 

допуснатата експертизата, в с. з. на 28.02.2012 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 28.03.2012 г. 

  - гр. д. № 202/2010 г., обр. на 21.06.201 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по ЗСПЗЗ. В първото с.з. проведено на 14.09.2010 г. е даден ход 

на делото по същество, отменен с определение от 23.09.2010 г., постановено в 

з.з. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че делото не е изяснено от 

фактическа страна. В с. з. на 12.07.2011 г. е даден ход по същество, с 

определение от 29.07.2011 г. съдът е отменил дадения ход по същество и е 

насрочил делото. В с.з. на 24.11.2011 г. е даден ход по същество, на 22.12.2011 

г. е обявено решението – обжалвано. Към момента на проверката делото е 

изпратено на ОС – Пловдив, по компетентност. /Проверката по движението е 

извършена от електронната деловодната система на съда/.  
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  КОНСТАТАЦИИ: 

Броят на  делата  с отменен ход по същество е  незначителен, но 

само по едно дело ходът по същество е отменен, поради депозирана молба за 

отказ от иска. По останалите проверени дела отмяната е по инициатива на съда 

- за допълнително изясняване на факти и обстоятелства, което свидетелства за 

недостатъчно задълбочена  предварителна подготовка по делото от съдията-

докладчик. По гр. д. № 202/2010 г. ходът по същество на делото е отменян два 

пъти. 

 

 
   6. Спрени производства.  
 
                    Проверката констатира, че към 31.12.2011 г. в РС- Първомай има 

образувани 11 дела, производството по които е спряно на различни правни 

основания, както следва: 

                    - гр. д. № 58/2010 г., обр. на 12.03.2010 г., на доклад на съдия 

Калпачка, след това на съдия М. Златанов, иск по чл. 18 от ЗЗДН. В з. з. от 

30.03.2010 г.  производството по делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК, а с определение от 15.04.2010 г., предвид заявен отказ от иска, е 

прекратено на основание чл. 233 ГПК. Делото своевременно е 

администрирано, правени са съответните справки, последната е от м. януари 

2011 г.; 

   - гр. д. № 408/2010 г., обр. на 14.12.2010 г., на доклад на съдия 

Калпачка, след това на съдия М. Златанов, иск по чл. 92 от ЗЗД. В с. з. от 

01.03.2011 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК. Определението е своевременно съобщено на страните. Справка за 

движението на преюдициалното дело не е извършвана до момента на 

проверката;  

   - гр. д. № 147/2011 г., ИМ е постъпила в съда на 11.04.2011 г., 

разпределена на доклад на съдия М. Златанов. Образувано е по иск за делба на 

недвижим имот, след отстраняване на нередовности в ИМ, размяна на книжа и 

докладване на делото, с определение в о. с. з. от 08.09.2011 г. съдът е спрял 

производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК - до приключване 

на преюдициален спор по гр. д. № 338/2011г., по описа на РС - Първомай. 

Писмени справки по движението на преюдициалното дело не са изисквани; по 

молба на пълномощника на ищеца от 07.03.2012 г. за възобновяване на делото 

поради спиране на производството по дело № 338/2011 г., предвид постигната 

спогодба, гр. д. № 147/2011г. е възобновено и е насрочено о. с. з. за 10.05.2012 

г. Видно от приложеното гр. д. № 338/2011г., последното е спряно по съгласие 

на страните за постигане на спогодба, но не е прекратено поради постигната 

такава, т.е. делото не е приключило с влязъл в сила съдебен акт, което е 

законово основание за възобновяване на настоящото дело; 
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                    - гр. д. № 319/2011 г., обр. на 11.08.2011 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по чл. 72 ЗС. В с. з. от 24.11.2011 г. съдът е спрял производството 

по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК  - съгласие на страните. По молба на 

ищеца от 23.03.2012 г., производството по делото е възобновено и насрочено за 

разглеждане в о. с. з. на 26.04.2012 г. 

      

 КОНСТАТАЦИИ: 

Спрените дела, поради наличие на преюдициално дело, които също 

са по описа на РС – Първомай, се проверяват периодично от деловодителя - 

архивар, но по делата няма отбелязване за извършената справка, нито 

разпечатка от деловодната програма, от която да е видно движението на 

преюдициалното дело. Спрените дела, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – по 

съгласие на страните, са възобновени по молба на ищеца.  

         
  7. Дела, образувани по реда на чл. 390 ГПК.   
                    
          Дела, образувани по чл. 390 ГПК са: през 2010 год. - 2 бр., през 

2011 г. – 3 бр., при проверката на които се установи следното:             

                    - ч. гр. д. № 155/2010 г., обр. на 21.05.2010 г., на доклад на съдия 

М. Златанов, на с. д. съдът е допуснал исканото обезпечение и е определил  

едномесечен срок за предявяване на иска. Съдът не е определил парична 

гаранция, тъй като е приел, че бъдещият иск е подкрепен с убедителни 

писмени доказателства. По делото има представени доказателства за предявен 

в срок иск;  

 - ч. гр. д. № 215/2010 г., обр. на 29.06.10 г., на доклад на съдия Е. 

Калпачка, като на с. д. съдът с определение е допуснал исканото обезпечение, 

определил е 1-месечен срок за предявяване на бъдещия иск. С определение от 

07.07.2010 г. съдия М. Златанов е допуснал замяна на обезпечителната мярка 

„запор на движими вещи” със „залог в пари”. По делото има представено 

доказателство за предявени в срок бъдещи искове;  

 - ч. гр. д. № 303/2011 г., обр. на 27.07.2011 год., на доклад на съдия 

М. Златанов, на с. д. с разпореждане съдът е оставил без движение молбата за 

допускане обезпечение на бъдещ иск, поради непредставяне на доказателства и 

неконкретизиране на сочените няколко обезпечителни мерки. С определение 

от 29.07.2011 г. съдът е допуснал исканото обезпечение като е определил  

едномесечен срок за предявяване на иска. Съдът не е определил парична 

гаранция, тъй като е приел, че бъдещият иск е подкрепен с убедителни 

писмени доказателства. В указания от съда срок молителят е представил 

доказателства за предявен бъдещ иск; 

 - ч. гр. д. № 613/2011 г., обр. на 15.12.2011 г., на доклад на съдия 

Е. Калпачка, на с. д. съдът с определение е оставил без уважение молбата за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск, с подробни аргументи; 
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 - ч. гр. д. № 325/2011 г., обр. на 23.08.2011 г., на доклад на съдия 

Златанов. На 23.08.2011 г.  е разпоредено делото да се изпрати на ОС – 

Пловдив, по подсъдност – делото е проверено от електронната деловодна 

система на съда.  

  

  КОНСТАТАЦИИ: 

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, 

че са спазени правилата за местната и родова подсъдност, както и срока по чл. 

395, ал. 2 ГПК. В изпълнение на препоръката от предходната проверка на 

ИВСС, съдът служебно е следил за представяне на доказателства за предявен 

иск в указания срок. В случаите, когато съдът е допускал обезпечение на 

бъдещ иск не е посочвал началния момент, от който започва да тече срокът за 

представяне на доказателства за предявен иск.   

 

 

 8. Дела, образувани по реда на Закона за закрила на детето. 

 

  През 2010 г. и 2011 г. са образувани и разгледани общо 22 дела  по 

реда на Закона за закрила на детето /ЗЗДет./ Проверката на случайно избрани 

дела, установи:   

                     - гр. д. № 60/2010 г., обр. на 12.03.2010 г. в деня на постъпване  на 

искането по чл. 28 ЗЗД., на доклад на съдия Е. Калпачка. С разпореждане от 

12.03.2010 г. делото е насрочено за 29.03.2010 г. След отлагане за събиране на 

нови доказателства, в с. з. от 14.04.2010 г. е даден ход по същество, а 

съдебното решение е обявено на 19.04.2010 г.; 

                     - гр. д. № 61/2010 г., обр. на 12.03.2010 г., по чл. 28 от ЗЗДет., на 

доклад на съдия Калпачка. С разпореждане от същата дата съдия-докладчикът 

е насрочил о. с. з. за 29.03.2010 г., отложено за 10.05.2011 г. и 31.05.2011 г., 

когато е даден ход  по същество и решението е обявено на 19.04.2010 г.; 

    - гр. д. № 136/2011 г., обр. на 07.04.2011 г., на доклад на съдия 

Златанов, по чл. 28 от ЗЗДет. С разпореждане от същата дата е насрочено о. с. 

з. за 21.04.2011 г., отложено за 31.05.2011 г., след което за 21.06.2011 г., когато 

е даден ход  по същество и решението е обявено на 24.06.2011 г.; 

  - гр. д. № 168/2011 г., обр. на 21.04.2011 г. по чл. 28 от ЗЗДет., на 

доклад на съдия Златанов. С разпореждане от същата дата е насрочено о. с. з. 

за 12.05.2011 г., когато е даден ход  по същество и решението е обявено на 

13.05.2011 г. 

 

   КОНСТАТАЦИИ: 

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

детето /ЗЗДет./, не е спазван срока по чл. 28, ал. 3 ЗЗДет., тъй като искането не 

е разглеждано незабавно в открито заседание, а същото е насрочвано в срок до 

15 - 20 дни. Считаме, че разглеждането на искането за настаняване не би могло 
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да е „незабавно”, предвид обстоятелството, че се връчва препис от искането с 

приложенията и определението на съда на другата страна. Съдиите са 

проявявали стремеж за бързо насрочване и приключване на делата. По 

приключилите дела съдът се е произнасял с решение в срока по чл. 28, ал. 4 

ЗЗДет.  

   

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

насилие. 
 

  През 2010 год. и 2011г. са образувани и разгледани 15 бр. дела по 

Закона за защита от домашно насилие /ЗЗДН/. Проверката на случайно избрани 

дела, установи:   

  - гр. д. № 270/2010 г., обр. на 27.08.2010 г., по чл. 12 - 19 ЗЗДН, на 

доклад на съдия Калпачка. На същата дата делото е насрочено в о. с. з. и е  

разпоредено да се изпрати препис от молбата на ответника. На 15.09.2010 г. е 

проведено първото с. з., даден е ход по същество, а решението е обявено на 

20.09.2010 г., издадена е заповед за защита;   

  - гр. д. № 310/2010 г., обр. на 28.09.2010 г., по чл. 12 - 19 ЗЗДН, на 

доклад на съдия Калпачка. С определение от с. д. докладчикът е постановил 

издаването на заповед за незабавна защита на молителката до приключване на 

делото и отстраняването на ответника по молбата от жилището й, както и 

насрочване на делото в о. с. з. Предвид нередовното призоваване на ответника 

за о.с.з., молбата е оставена б. дв. за посочване на адрес за призоваване. 

Поради неотстранените нередовности, с протоколно определение от 13.10.2010 

г. производството е прекратено;  

  - гр. д. № 4/2011 г., обр. на 10.01.2011 г., по чл. 12 - 19 ЗЗДН, на 

доклад на съдия Златанов. На същата дата делото е насрочено в о. с. з. и е  

разпоредено да се изпрати препис от молбата на ответника. На 08.02.2011 г. е 

проведено първото с. з., даден е ход по същество, а решението е обявено на 

15.02.2011 г., издадена е заповед за защита;   

  - гр. д. № 241/2011 г., обр. на 16.06.2011 г., по чл. 12 - 19 ЗЗДН, на 

доклад на съдия Златанов. На същата дата делото е насрочено в о. с. з. и е  

разпоредено да се изпрати препис от молбата на ответника. На 05.07.2011 г. е 

проведено първото с. з., даден е ход по същество, но поради постъпила 

впоследствие молба за отказ от молителката, с определение от 12.07.2011 г. 

делото е прекратено.   

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

Делата, образувани по реда на ЗЗДН са насрочвани в о. с. з. в срока, 

визиран в чл. 12, ал. 1 ЗЗДН - не по-късно от 30 дни от деня на постъпване на 

молбата. Не е спазвана разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН – решението не е 

постановяване в открито съдебно заседание, а в рамките на 5 - 8 дни. 
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                    10. Дела, образувани по реда на чл. 310 ГПК – бързо 

производство. 

 

                    През 2010 г. са  образувани и разгледани 21 бр. дела по реда на чл. 

310 ГПК. През 2011 г. са образувани и разгледани – 16 дела по реда на чл. 310 

ГПК. 

                   Проверката на случайно избрани дела, установи:                       

                    - гр. д. № 103/2010 г., обр. на 14.04.2010 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по чл. 150 и чл. 132, ал. 1, т. 2 СК. С разпореждане от 14.04.2010 

г. съдът е отделил производството по чл. 132, ал. 1, т. 2 СК, изпратен е препис 

от ИМ на ответника по иска, с правно основание чл. 150 СК. Съобщението е 

върнато в цялост, с отбелязване от 05.05.2010 г., че лицето не живее на 

посочения адрес. С разпореждане от 10.05.2010 г. ИМ е оставена БД за 

представяне на док. за постоянен и настоящ адрес на ответника. На 13.05.2010 

г. е постъпила молба от проц. представител на ищеца, на с. д. е постановено да 

се връчи съобщение по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. Уведомлението е залепено на 

17.05.2010 г. На 02.06.2010 г. е разпоредено да се изпрати искане до АК – 

Пловдив, за определяне на особен представител. Уведомителното писмо от АК 

- Пловдив е получено на 10.06.2010 г., с определение от с. д. е определено 

възнаграждение, като е указано да се внесе сумата от ищеца и да се изпрати 

препис от ИМ на особения представител за отговор. Съобщението е връчено на 

особения представител на 14.06.2010 г., не е постъпил отговор. Определението 

по чл. 312 ГПК е постановено на 15.07.2010 г., връчено на страните. Първото 

с.з. е проведено на 22.07.2010 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 05.08.10 г., решението е обявено на 

05.08.2010 г.;    

  - гр. д. № 11/2010 г., обр. на 18.01.2010 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по чл. 150 СК. С разпореждане от 18.01.2010 г. е изпратен препис 

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

от 25.01.2010 г., че лицето не живее на посочения адрес. С разпореждане от 

25.01.2010 г. ИМ е оставена БД за представяне на док. за постоянен и настоящ 

адрес на ответника. На 01.02.2010 г. е представена молба с док., с определение 

от 02.02.2010 г. е указано да се връчи уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. 

Уведомлението е залепено на 03.02.2010 г., на 18.02.2010 г. е разпоредено да се 

изпрати искане по АК - Пловдив за определяне на особен представител. 

Уведомителното писмо от АК - Пловдив е получено на 02.03.2010 г., с 

определение от с. д. е назначен особения представител, указано е да се изплати 

възнаграждението от ищеца и да се изпрати препис от ИМ на особения 

представител за отговор. Съобщението е връчено на 10.03.2010 г. на особения 

представител, не е представен отговор. На 13.04.2010 г. е постановено 

определението по чл. 312 ГПК, връчено на страните. Първото с.з. е проведено 

на 29.04.2010 г., даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 13.05.2010 г. Решението е обявено на 13.05.2010 г.; 
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  - гр. д. № 203/2010 г., обр. на 23.06.2010 г., на доклад на съдия 

Калпачка, иск по чл. 150 СК. С разпореждане от 23.06.2010 г. е изпратен 

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

отбелязване от 04.07.2010 г., че лицето не е намерено. С разпореждане от 

06.07.2010 год. ИМ е оставена без движение за представяне на настоящ и 

постоянен адрес на ответника. На 20.07.2010 г. е представена молба с адреси на 

ответника, на с. д. е разпоредено да се връчи съобщение по реда на чл. 47, ал. 1 

ГПК. Уведомлението е залепено на 25.07.2010 г., на 23.08.2010 г. е разпоредено 

да се изпрати искане до АК – Пловдив, за определяне на особен представител. 

Уведомителното писмо от АК – Пловдив е получено на 02.09.2010 г., на с. д. е 

назначен особения представител и е изпратен препис от ИМ за отговор. 

Съобщението е връчено на 09.09.2010 г., не е представен отговор. На 

12.10.2010 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад 

по делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 25.10.2010 г. – 

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

решение на 02.11.2010 г., решението  е обявено на 02.11.2010 г.; 

  - гр. д. № 133/2010 г., обр. на 11.05.2010 г., на доклад на съдия 

Калпачка, иск по чл. 344 КТ. С разпореждане от 11.05.2010 г. ИМ е оставена 

БД, на 18.05.2010 г. е представена молба-уточнение. С разпореждане от 

18.05.2010 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е 

връчено на 02.06.2010 г., отговора е представен на 02.07.2010 г. На 02.07.2010 

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

връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 26.07.2010  г. – не е даден ход 

на делото, по молба на ищеца за наличието на пречки за явяването му. 

Проведени са с. з. на: 23.08.2010 г. – отложено по доказателствата; 13.09.2010 

г. – даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение на 27.09.2010 г., решението е обявено на 27.09.2010 г.; 

  - гр. д. № 304/2010 г., обр. на 23.09.2010 г., на доклад на съдия 

Калпачка, иск по чл. 150 СК. С разпореждане от 23.09.010 г. ИМ е оставена БД 

за внасяне на ДТ, на 27.09.2010 г. е представено док. за внесена ДТ и на с. д. е 

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

Съобщението е връчено на 29.09.2010 г., отговора е представен на 27.10.2010 г. 

На 27.10.2010 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е 

доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 08.11.2010 

г. – не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на ответника; 

22.11.2010 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване; 01.12.2010 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, 

че ще се произнесе с решение на 15.12.2010 г., решението е обявено на 

15.12.2010 г.; 

  - гр. д. № 61/2011 г., обр. на 01.02.2011 г., на доклад на съдия 

Калпачка, след това съдия Златанов, иск по чл. 150 СК. На 01.02.2011 г. е 

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

на 21.02.2011 г. На 22.02.2011 г. (съдия Златанов) е постановено определението 
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по чл. 312 ГПК, връчено на страните. Първото с.з. е проведено на 10.03.2011 г. 

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

решение на 25.03.2011 г., решението е обявено на 25.03.2011 г.; 

  - гр. д. № 312/2011 г., обр. на 03.08.2011 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по чл. 344 КТ. На 03.08.2011 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 07.09.2011 г. На с. д. е 

разпоредено ответника да представи препис от отговора за ищеца, представен 

на 16.09.2011 г. На 16.09.2011 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, 

изготвен е доклад, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 06.10.2011 

г. – даден е ход на делото по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение на 20.10.11 г. Решението е обявено на 20.10.2010 г.; 

  - гр. д. № 161/2011 г., обр. на 19.04.2011 г., на доклад на съдия 

Златанов, иск по чл. 150 СК. С разпореждане от 20.04.2011 г. ИМ е оставена 

БД, на 03.05.2011 г. е представена молба-уточнение. На 04.05.2011 г. е 

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

на 25.05.2011 г. На 30.05.2011 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, 

връчено на страните. Първото с.з. е проведено на 16.06.2011 г. – даден е ход по 

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

30.06.2011 г., решението е обявено на 30.06.2011 г.  

 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  Делата, образувани по реда на бързото производство са 

администрирани своевременно. Съдиите са спазвали кратките процесуални 

срокове, визирани в глава двадесет и пета ГПК. В деня на постъпване на 

отговора на ИМ съдът е постановявал определението по чл. 312 ГПК, първото 

с.з. е насрочвано до три седмици от постъпване на отговора на ответника – 

спазена е разпоредбата на чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК. Спазвана е разпоредбата на 

чл. 315, ал. 2 ГПК. Решението е обявено в двуседмичен срок след заседанието,  

в което е приключило разглеждането на делото. При отлагане на с.з. делото е 

насрочвано в срок до 2 - 3 седмици.  
 

             11. Дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК. 

  

             През 2010 г.  в РС – Първомай  са  образувани и решени 247  бр. 

дела по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК. През 2011 г. са образувани и решени 428 

дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. 

  Проверката на случайно избрани дела, установи:  

                     - ч. гр. д. № 363/2010 г., обр. на 10.11.2010 год., на доклад на 

съдия Здравчев, по чл. 410 ГПК. Заповедта за изпълнение е изд. на 12.11.2010 

г. Съобщението до длъжника е връчено на 23.11.2010 г., не е постъпило 

възражение. На 08.12.2010 г. е издаден ИЛ, има надлежно отбелязване върху 

заповедта за изпълнение за изд. ИЛ – ръкописно изписано; 
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 - ч. гр. д. № 182/2010 г., обр. на 15.06.2010 г., на доклад на съдия 

Здравчев, по чл. 410 ГПК. На 17.06.2010 г. е указано да се подпише 

заявлението, на 24.06.2010 г. е положен подписа с отбелязване от деловодител. 

Заповедта за изпълнение е изд. на 24.06.2010 г., съобщението до длъжника е 

връчено на 29.06.2010 г. Не е постъпило възражение и на 15.07.2010 г. е изд. 

ИЛ, има надлежно отбелязване върху заповедта за изпълнение за изд. ИЛ – 

ръкописно изписване с дата, подпис и сумите, за които е издаден ИЛ;  

- ч. гр. д. № 40/2010 г., обр. на 15.02.2010 г., на доклад на съдия 

Калпачка, по чл. 410 ГПК. На 17.02.2010 г. е изд. заповед за изпълнение, на 

14.04.2010 г. е постъпило възражение от длъжника. С разпореждане от 

16.04.2010 г. съдът е указал на заявителя, че в едномесечен срок може да 

предяви иск за установяване на вземането си, както и да представи 

доказателства за това в същия срок. Съобщението е връчено на заявителя на 

23.04.2010 г., на 31.05.2010 г. е представено док. за предявен иск; 

- ч. гр. д. № 179/2010 г., обр. на 11.06.2010 г., на доклад на съдия 

Калпачка, по чл. 410 ГПК. Заповедта за изпълнение е изд. на 14.06.2010 г. 

Съобщението до длъжника е върнато в цялост с отбелязване, че лицето е 

починало на 03.05.2010  г., с подпис и печат от дл. лице. С определение от 

28.06.2010 г. съдът е обезсилил издадената заповед за изпълнение; 

 - ч. гр. д. № 144/2010 г., обр. на 13.05.2010 г., на доклад на съдия 

Златанов, по чл. 410 ГПК. С разпореждане от 15.05.2010 г. е указано да се 

подпише заявлението, подписано на 07.06.2010 г., удостоверено с 

допълнителен подпис и изписана дата от заявителя. На 08.06.2010 г. е изд. 

заповед за изпълнение. Съобщението е връчено на длъжника на 18.06.2010 г., 

не е постъпило възражение. На 09.07.2010 г. е изд. ИЛ – има надлежно 

отбелязване върху заповедта за изпълнение за изд. ИЛ (ръкописно изписване с 

дата, подпис и сумите, за които е издаден ИЛ);  

- ч. гр. д. № 309/2010 г., обр. на 28.09.2010 г., на доклад на съдия 

Златанов, по чл. 410 ГПК. На 29.09.2010 г. е издадена заповед за изпълнение. 

Съобщението е връчено на 04.10.2010 г., на 18.10.2010 г. е постъпило 

възражение. С разпореждане от 19.10.2010 г. съдът е указал на заявителя, че в 

едномесечен срок може да предяви иск за установяване на вземането си, както 

и да представи доказателства за това в същия срок. На 19.11.2010 г. е 

представено доказателство за предявен иск; 

 - ч. гр. д. № 358/2011 г., обр. на 20.09.2011 г., на доклад на съдия 

Златанов, по чл. 410 ГПК. Заповедта за изпълнение е изд. на 26.09.2011 г. 

Съобщението до длъжника е връчено на 29.09.2011 г., не е постъпило 

възражение. На 17.10.2011 г. е разпоредено да се изд. ИЛ - има надлежно 

отбелязване върху заповедта за изпълнение за изд. ИЛ (ръкописно изписване с 

дата, подпис и сумите, за които е издаден ИЛ);  

 - ч. гр. д. № 600/2011 г., обр. на 09.12.2011 г., на доклад на съдия 

Калпачка, по чл. 410 ГПК. Заповедта за изпълнение е изд. на 12.12.2011 г. 

Съобщението до длъжника е връчено на 24.01.2012 г., не е постъпило 
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възражение. С разпореждане от 09.02.2012 г. е изд. ИЛ - има надлежно 

отбелязване върху заповедта за изпълнение за изд. ИЛ (ръкописно изписване с 

дата, подпис и сумите, за които е издаден ИЛ);  

- ч. гр. д. № 108/2011 г., обр. на 18.03.2011 г., на доклад на съдия 

Здравчев, по чл. 410 ГПК. Заповедта е изд. на 19.03.2011 г., на 01.04.2011 г. е 

постъпило възражение. С разпореждане от 01.04.2011 г., съдът е указал на 

заявителя, че в едномесечен срок може да предяви иск за установяване на 

вземането си, както и да представи доказателства за това в същия срок. На 

14.04.2011 г. е представена молба с док. за предявения иск. 

 

Идентично е процедирано и по следните ч. гр. дела, образувани по 

чл. 410 ГПК: № 263/2010 г., съдия Златанов; № 504/2011 г., съдия Калпачка; № 

87/2011 г., съдия Здравчев; № 551/2011 г., съдия Здравчев; № 111/2011 г., съдия 

Златанов; № 459/2011 г., съдия Златанов. 

   

  - ч. гр. д. № 162/2010 г., обр. на 28.05.2010 г., на доклад на съдия 

Калпачка, по чл. 417 ГПК. На 31.05.2010 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и представения документ е 

направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – ръкописно; 

  - ч. гр. д. № 338/2010 г., обр. на 22.10.2010 г., на доклад на съдия 

Здравчев, по чл. 417 ГПК. На 25.10.2010 г. е указано на заявителя да довнесе 

определената от съда ДТ, изпълнено на 28.10.2010 г. На 28.10.2010 г. е изд. 

заповед за незабавно изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и 

представения документ е направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – 

ръкописно; 

  - ч. гр. д. № 372/2010 г., обр. на 19.11.2010 г., на доклад на съдия 

Златанов, по чл. 417 ГПК. На 22.11.2010 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и представения документ е 

направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – ръкописно; 

  - ч. гр. д. № 76/2011 г., обр. на 14.02.2011 г., на доклад на съдия 

Калпачка, по чл. 417 ГПК. С разпореждане от 15.02.2011 г. е указано на 

заявителя да довнесе ДТ, изпълнени с молба от 18.02.2011 г.  На 18.02.2011 г. е 

изд. заповед за незабавно изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и 

представения документ е направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – 

ръкописно; 

  - ч. гр. д. № 361/2011 г., обр. на 21.09.2011 г., на доклад на съдия 

Златанов, по чл. 417 ГПК. На 26.09.2011 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и представения документ е 

направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – ръкописно; 

  - ч. гр. д. № 594/2011 г., обр. на 05.12.2011 г., на доклад на съдия 

Здравчев, по чл. 417 ГПК. На 05.12.2011 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и представения документ е 

направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – ръкописно; 
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  Идентично е процедирано и по следните ч. гр. дела, образувани по 

чл. 417 ГПК: № 173/2010 г., съдия Калпачка; № 413/2010 г., съдия Калпачка; № 

314/2010 г., съдия Здравчев; № 222/2010 г., съдия Златанов; № 94/2010 г., съдия 

Здравчев; № 428/2010 г., съдия Златанов; № 59/2011 г., съдия Калпачка; № 

215/2011 г., съдия Златанов; № 263/2011 г., съдия Златанов; № 133/2011 г., 

съдия Здравчев; № 93/2011 г., съдия Здравчев; № 45/2011 г., съдия Калпачка. 

               

  КОНСТАТАЦИИ: 

   Делата, образувани по реда на заповедното производство са 

своевременно администрирани. По всички производства е спазена местната 

подсъдност  по чл. 411, ал. 1 ГПК. Съдиите са спазвали срока по чл. 411, ал. 2 

ГПК – съдът е разглеждал заявлението и издавал заповед за изпълнение в 

тридневен срок. Заявленията са оставяни без движение с указания само когато 

съдът е установил, че следва да се довнесе ДТ или когато заявлението не е 

подписано. Проверката констатира, че по всички дела е спазена разпоредбата 

на чл. 418, ал. 2, изр. второ ГПК – за издадения изпълнителен лист съдът е 

правил надлежна бележка  - ръкописно изписване на дата, подпис и сумите, за 

които е издаден ИЛ. Оригиналните документи се връщат на заявителя при 

подаване на молба като по делото се прилага копие след извършване на 

надлежното отбелязване за издадения ИЛ.  
 
 
            V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ: 

 

                    Организационното и административно ръководство в РС -

Първомай,  осъществявано от председателя Спасимир Здравчев е на добро 

ниво.  

Проверката на РС – Първомай установи, че съдиите и служителите 

работят много добре като в повечето случаи устните разпореждания на 

председателя на съда се изпълняват точно и прецизно, което е и причината за 

малкия брой издадени писмени заповеди от страна на ръководството. 

Председателят на съда Спасимир Здравчев работи в тясно сътрудничество с 

ръководството на ОС – Пловдив, което спомага за бързото решаване на 

възникналите въпроси от правен и административен характер. 

 

  Добрият климат в съда, взаимната заменяемост на служителите от 

различните служби спомагат за доброто и качествено обслужване на 

гражданите и спокойната атмосферна за работа на съдиите. 

Административният секретар на съда е с добри организационни умения. 

Съдебните служители са добре обучени, с компютърни умения и изпълняват 

всички задачи качествено и в срок. Всички служби в съда работят без 
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прекъсване през целия работен ден, което спомага за доброто и качествено 

обслужване на адвокати и граждани.  

 

                    Всички деловодни книги са водени с отразяване на изискуемите се 

данни, съгласно ПАРОАВАС. Всички книги се водят на електронен носител, с 

разпечатка на хартиен носител, с изключение на посочените по-горе в акта.  

                     

Проверката установи, че сравнително малко дела са приключили  

над 3 месеца като основна причина за това е насрочване на първото с.з. след 40 

- 50 дни от постановяване на определението по чл. 140 ГПК. Други причини са: 

отлагане на делото по доказателствата; спиране на производството по делата 

на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. При отлагане на делото, най-често е насрочвано 

след месец, с изключение на периода на съдебната ваканция.   

                    Основни причини за неприключилите към края на 2010 г., 

съответно към края на 2011 г. производства  са: оставяне на ИМ без движение, 

понякога многократно; обжалване определения на съда пред ОС – Пловдив; 

вписване на ИМ в АВ;  назначаване на особен представител; отлагане на 

делото за събиране допуснатите от съда доказателства - изготвяне на 

експертизи, поставяне на допълнителни задачи на в.л.; изслушване на 

свидетели или отлагане на делото за съвместен разпит на свидетели; нередовно 

призоваване на ответник/свидетел; спиране на производството. 

По част от проверените дела се установи, че определенията по чл. 

140 ГПК са постановявани в рамките на 10 до 20 дни, след изтичане срока за 

отговор на ИМ, а първото с. з. е насрочвано след 40 – 50 дни, което 

допълнително води до забавяне производството по делата. Съдиите са се 

произнасяли по доклада в рамките на 2 – 3 дни от постъпването на книжата, с 

малки изключения.  

 Проверката на делата, образувани преди 01.01.2010 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г. установи, че една част от тях са с изтекъл срок 

за съхранение на делото, съгласно чл. 75 ПАРОАВАС и едно дело не е 

администрирано. По делбените дела с изтекъл срок за съхранение са започнали 

действия по администрирането им, но не са приключили. 

                    Похвална е срочността на магистратите при постановяване на 

решението – стриктно е спазвана разпоредбата на чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК 

– за проверявания период всички решения са постановени в месечен срок. 

Броят на  делата  с отменен ход по същество е  незначителен, но в 

повечето случаи е за допълнително изясняване на факти и обстоятелства по 

делата.  

Проверката на спрените производства установи, че по делата 

липсва отбелязване за извършена проверка по движението на преюдициалното 

дело, тъй като същите са по описа на РС – Първомай, поради което може да се 

направи извод, че спрените производства не са добре администрирани. По 

време на проверката  се установи, че делата се проверяват периодично от 
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деловодителя - архивар, но следва да се извършва необходимото отбелязване 

за извършената справка или да се прилага разпечатка от деловодната програма, 

от която да е видно движението на преюдициалното дело.  

  Делата, образувани по чл. 390 ГПК са образувани в деня на 

подаване на молбите като съдът стриктно е спазвал разпоредбата на чл. 395, ал. 

2 ГПК. По всички проверени дела се установи, че са спазвани разпоредбите за 

родова и местна подсъдност. По делата е представяно доказателство за 

предявен иск в указания от съда срок, но в определението на съда, с което е 

допуснато обезпечение на бъдещ иск не е посочен началният момент от който 

започва да тече срока за представяне на доказателство за предявен иск. 

Делата, образувани по реда на ЗЗДет. са своевременно 

администрирани като съдът е насрочвал първото съдебно заседание в рамките 

на 15 - 20 дни. Съдиите са проявявали стремеж за бързо приключване на 

делата, решението е обявявано в срока по чл. 28, ал. 4 ЗЗДет.  

Делата, образувани по реда на ЗЗДН са насрочвани в о. с. з. в срока, 

визиран в чл. 12, ал. 1 ЗЗДН, но не е спазвана разпоредбата на чл. 15, ал. 1 

ЗЗДН – решението не е постановявано в открито съдебно заседание, а в 

рамките на 5 - 8 дни. 

 Похвална е срочността с която са се произнасяли съдиите по 

делата, образувани по чл. 310 ГПК. Спазвани са кратките процесуални срокове, 

визирани в глава двадесет и пета от ГПК – бързо производство. 

 От проверката на делата, образувани по реда на заповедното 

производство се установи, че е спазван тридневният срок за издаване на 

заповед за изпълнение. Спазвано е изискването на чл. 418, ал. 2 ГПК, като за 

издадения изпълнителен лист е извършвано надлежно отбелязване (на ръка), 

но с оглед по-голяма прегледност и за недопускане на евентуални злоупотреби, 

както и с установената практика в страната, би могло да се използва специален 

печат на съда. 

            

                    С оглед направените констатации и изводи ИВСС отправя следните  

            

   ПРЕПОРЪКИ: 

            

            1. Председателят на РС – Първомай, съобразно правомощията си по 

чл. 80, ал. 1, т. 1 ЗСВ, да предприеме мерки относно:   

                     - администриране на всички дела, внесени в архив, при спазване 

разпоредбите на глава десета от ПАРОАВАС и по-специално на чл. 75, 77 и 78 

ПАРОАВАС; 

 - своевременно администриране на спрените производства, със 

съответно отбелязване за извършената справка. 

 

 2. Председателят на РС – Първомай да упражни правомощията си 

по чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите на което:  
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 - да се обсъди практиката в страната по чл. 390, ал. 3 ГПК, като в 

определението на съда, с което се допуска обезпечение на бъдещ иск се 

посочва началният момент от който започва да тече срокът за представяне на 

доказателство за предявения иск;  

   - 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 - Първомай да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 

препоръките. 

 

                    Настоящият акт да се изпрати на председателя на РС – Първомай, 

на председателя на ОС – Пловдив и на представляващия Висшия съдебен 

съвет. 

         

 

 

                                                      ИНСПЕКТОР: …………………………. 

                                                                                 /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/    

    


