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Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД по гражданските 

дела е проведена в изпълнение на Заповед № ПП – 01-35/27.04.2012г. на 

Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на 

основание чл.58, ал.1 от Закона за съдебната власт и съобразно Плана за 

провеждане на комплексни планови проверки на ИВСС за 2012г. 

Проверката бе извършена в периода 08.05.2012г. – 11.05.2012г. от 

инспектор ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА  и експерт ДИАНА ИВАНОВА. 

 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд - Свиленград 

по образуването, движението и приключването на гражданските дела за 

периодите  01.01.2010г. - 31.12.2010г.,  01.01.2011г. - 31.12.2011г. и 01.01.2012г. 

– 30.04.2012г. 

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските дела и 

деловодните книги, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Районен съд - 

Свиленград справки, съобразно писмо изх. № И-01-45/24.04.2012г. на ИВСС, 

извлечения от електронната деловодна система, заповеди, годишните доклади 

на съда за 2010г. и 2011г., деловодни книги и регистри, делата, по които 

производството е спряно, делата с отменен ход по същество, както и др. 

произволно посочени граждански дела.  

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Районен съд – Свиленград е поместен, заедно с РП-Свиленград, в 

самостоятелна сграда в гр. Свиленград, където условията за упражняване 

правомощията на съдиите, за дейността на съдебните служители и за 

ефективно обслужване на гражданите са добри.  

Съдът е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти в   

кабинетите, деловодството и в 3-те съдебни зали, с които разполага. 

Служителите са оборудвани с компютърни конфигурации, имат достъп до 

интернет и работят в мрежа.  

През периода на проверката януари 2010г. - април 2012г. в РС-

Свиленград функционира деловодната програма за управление на съдебните 

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

въведена през 2009г. 

Разпределението на делата до м. септември 2010г. се е осъществявало чрез 

деловодната програма САС ”Съдебно деловодство” на „Информационно 

обслужване” АД гр. Варна от Председателя на съда, а след тази дата се прилага 

системата за случайно разпределение на делата „Law Choice, предоставена от 

Висшия съдебен съвет. 
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В Районен съд - Свиленград е създадена и се поддържа интернет страница 

на съда, в изпълнение на чл. 64 от ЗСВ, решение на Висшия съдебен съвет по 

протокол №28/12.09.2007г. и решение на Висшия съдебен съвет по протокол 

№42/29.10.2009г. На проверяващия екип бяха предоставени Правила за 

организацията на публикуването на постановените съдебни актове по делата в 

Районен съд Свиленград, според които в страницата се публикуват незабавно 

постановените от магистратите съдебни актове,  при спазване на изискванията 

на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Закона за защита на 

класифицираната информация (ЗЗКИ). Постановените от съдиите в РС-

Свиленград съдебни актове се публикуват и в Централен Уеб базиран 

интерфейс, одобрен за ползване от съдилищата с решение на Висш съдебен 

съвет по Протокол № 42/29.10.2009 г.  

 

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

За периода 01.01.2010г. - 31.12.2010г.  Административен ръководител- 

Председател на РС-Свиленград е Христо Георчев Георчев, но поради ползван 

продължителен отпуск по болест, от 14.09.2010г. изпълняващ функциите на 

Председател на съда е била Гергана Русева Георгиева – съдия в РС - 

Свиленград. 

Зам. председател в Районен съд гр. Свиленград няма, а длъжността 

административен секретар  е била заета от Радостина Колева Живкова. 

Няма обособени гражданско и наказателно отделение в РС – Свиленград. 

Всички съдии са разглеждали граждански и наказателни дела, с изключение на 

съдия Ива Димитрова, която е разглеждала преимуществено граждански дела. 

За периода  01.01.2011г. - 31.12.2011г. Председателят на съда Христо 

Георчев е бил в продължителен отпуск по болест и в платен годишен отпуск, 

поради което, изпълняващ функциите Председател на съда е била съдия 

Гергана Георгиева. За периода 01.01.2010г. до 30.04.2012г., Председателят 

Христо Георчев е отсъствал както следва: 

30.08.2010г. до 13.09.2010г. – платен отпуск; 

   13.09.2010г. до 26.4.2011г. – отпуск по болест; 

   02.05.2011г. до 28.09.2011г. – платен отпуск; 

   27.12.2011г. до 30.12.2011г. – платен отпуск; 

   26.01.2012г. до 06.04.2012г.- отпуск по болест. 

Административен секретар до 24.02.2011г. е била Радостина Живкова, 

след което на тази длъжност е назначена Ели Панайотова Данева. 

За периода 01.01.2012г. - 30.04.2012г. и към момента на проверката  няма 

настъпили промени, в сравнение с предходните периоди - изпълняващ 

функциите Председател на съда в отсъствието на Председателя Христо 

Георчев, е съдия Гергана Георгиева и административен секретар е Ели Денева.   

В РС-Свиленград и през 2012г. няма Зам. председател на съда, няма и 

обособени отделения и специализирани състави. 
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3. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

Бяха проверени следните книги и регистри, които следва да се водят от  

служба „Съдебно деловодство”, съобразно  в чл.50, ал.1 от ПАРОАВАС: 

 Азбучен указател за образуваните граждански дела – води се по един 

том на година –за 2010г., 2011г. и за 2012г.;  

 Описна книга за образуваните гр. дела –води се всяка година – 2010г. 

- 2 тома, 2011г.- 2 тома и 2012г. - един том. Книгите съдържат 

съответната информация по делата, не са проверявани периодично от 

административния секретар; 

 Книга за открити заседания на гр.дела - за 2010г. – два  тома, за 2011г. 

– един том и за 2012г. – един том. Книгите са номерирани и 

подпечатани, не са проверявани периодично от административния 

секретар; 

 Книга за закрити и разпоредителни заседания – проверени бяха 3-те 

книги за 2010г. – 2 тома, 2011г. – 2 тома и за 2012г. – том. Съдържат 

необходимата информация по делата, не са проверявани от съдебния 

администратор; 

 Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа – в съда се 

води една обща книга за вътрешни и за външни призовки – за 2010г. 

три тома, за 2011г. четири тома  и за 2012 г. – един том. 

 

Проверката констатира, че съдебните книги са прошнуровани, 

номерирани и подпечатани, със съответните подписи. Общото впечатление е, 

че са  спазени изискванията на ПАРОАВАС, но бе констатирано, че книгите не 

се водят прецизно, а някои – липсват (Регистър на съдебните решения). Липсва 

подпис, дата и печат, от които е видно, че ръководството на съда е извършвало 

периодични проверки.  

Проверяващият екип изиска за проверка и Регистъра по чл. 235, ал.5 ГПК, 

при което се установи, че в РС-Свиленград, в нарушение на чл. 50, ал. 1,т. 10, 

чл. 62, ал.4 ПАРОАВАС и чл. 235, ал. 5 ГПК, няма Регистър за 2010г.  

За 2011г. и 2012г. вместо регистър, беше предоставен класьор с поставени 

нехронологично решения, със заличени лични данни. Не е спазено изискването 

по чл. 62, ал. 4 ПАРОАВАС в регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 

ГПК да се посочва номерът на делото, датата на отбелязване на решението и 

диспозитивът на решението. 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата, 

посочена в решението и датата, посочена в Книгата за открити заседания, със 

следните констатации: 

- гр. дело № 183/2010г. - решението по делото  има № 

85/27.04.2010г., същият е отбелязан и в книгата за открити с.з., а 

делото, видно от специалната графа в книгата, е върнато в 

канцеларията след три дни – на 30.04.2010г.; 

apis://NORM|2030|8|235|/
apis://NORM|2030|8|235|/
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- гр. дело № 369/2011г. – решението е обявено в книгата за 

откритите заседания с дата 27.01.2012г., а е върнато в 

канцеларията (видно от специалната графа в книгата) на 

01.02.2012г. – четири дни по-късно; 

- гр.дело № 84/2012г. – решението е обявено в книгата за откритите 

заседания с дата 12.03.2012г., а е върнато в канцеларията (видно от 

специалната графа в книгата) на 14.03.2012г. – два дни по-късно; 

- гр.дело № 118/2012г. – решението е обявено в книгата за откритите 

заседания с дата 06.03.2012г., а е върнато в канцеларията (видно от 

специалната графа в книгата) на 09.03.2012г. – три дни по-късно; 

- гр.дело № 76/2012г. – решението е обявено в книгата за откритите 

заседания с дата 25.01.2012г., а е върнато в канцеларията (видно от 

специалната графа в книгата) на 01.02.2012г. – шест дни по-късно; 

- гр.дело № 262/2010г. - решението е обявено в книгата за откритите 

заседания с дата 21.07.2010г., а е върнато в канцеларията (видно от 

специалната графа в книгата) на 23.07.2010г. – два дни по-късно. 

 

Проверката установи пропуски и несъответствия между датата на акта, 

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

и датата на връщане на делото в канцеларията на съда, което е недопустимо и 

навежда съмнения относно реалната дата, на която е обявен съдебният акт.      

Протоколите от съдебно заседание са добре структурирани и четливи, но 

бе констатирано честа практика съдебните секретари да не подготвят 

протоколите от откритите съдебни заседания своевременно. Не е спазвано 

изискването по чл. 150, ал. 2 ГПК, протоколът да се предоставя на 

разположение на страните в тридневен срок от заседанието. 

          Констатирани бяха и пропуски при подреждане на всички книжа, 

постъпващи или съставяни по делата, съобразно изискването на ПАРОАВАС. 

С оглед установените нарушения и пропуски в работата на служба 

„Съдебно деловодство” в РС-Свиленград, се налага да бъдат направени 

отделни препоръки за организиране и подобряване работата на съдебните 

служители, като се следи и контролира тяхното изпълнение. 

  
 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

Разпределението на делата до 30.09.2010г. се е осъществявало чрез 

деловодната програма САС ”Съдебно деловодство” на „Информационно 

обслужване” АД гр. Варна от Председателя на съда. След 30.09.2010г. 

разпределението на делата се осъществява със заповед на Председателя на 

съда от системния администратор, дори и от главния счетоводител 
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(констатирано при извършената проверка), чрез системата за случайно 

разпределение на делата „Law Choice”, предоставена от Висшия съдебен съвет.  

 

Съгласно Заповед № 297/30.09.2011г. на Председателя на съда, са 

определени различни за съдебните състави проценти от новопостъпилите в 

съда дела, както следва: 

1. Всички новопостъпили дела от наказателен характер да се разпределят в 

група „Наказателни дела” с процент на натовареност между районните 

съдии, както следва:  

- Христо Георчев – Председател на РС– 25 % 

- Гергана Георгиева- съдия – 25% 

- Добринка Кирева- съдия – 25% 

- Кремена Стамболиева – Байнова- съдия – 25% 

2. Всички новопостъпили дела от гражданско- правен характер да се 

разпределят в група „Граждански дела” с процент на натовареност 

между районните съдии, както следва: 

- Гергана Георгиева – съдия - 20% 

- Добринка Кирева – съдия -20% 

- Кремена Стамболиева – Байнова – съдия - 20%  

- Ива Димитрова – съдия -  40% 
 

Проверката констатира, че не е спазено изискването по чл. 46, ал.1 

ПАРОАВАС книжата, по които се образуват дела, да се предават най-късно на 

следващия ден от постъпването им на Административния ръководител на съда 

или на определен от него съдия, който да образува делото, ако са налице 

процесуалните изисквания, като определи вида му и съдията – докладчик, 

съобразно принципа на случайния подбор. В случая изключението, което е 

предвидено в ал.2 на чл. 46 ПАРОАВАС (административният ръководител на 

съда да възложи на съдебен служител извършването на техническата дейност 

по определяне на съдията – докладчик) не следва да се приложи, след като за 

проверявания период в РС-Свиленград са работили 5 съдии по щат, от които 

само Председателят е ползвал продължителен отпуск по болест. В тази връзка 

и с оглед спазване правилото по чл. 46, ал.1 ПАРОАВАС, проверяващите 

считат за наложително да направят съответната препоръка делата да се 

разпределят от административния ръководител или от изрично упълномощен 

с нарочна заповед съдия, който след образуването им, според чл. 47 

ПАРОАВАС, да ги предава в деловодството на съда за доклад. В тази връзка е 

наложително и да се актуализират Вътрешни правила за случайно 

разпределение на делата  в  Районен съд – Свиленград, утвърдени от И.Ф. 

Административен ръководител – Председател на РС-Свиленград съдия Г. 

Георгиева. 

 
2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
През 2010г. в РС- Свиленград са постъпили общо 828 бр. дела (в това 

число 305 бр. гр. дела и  523 бр. частни гр.дела), останали несвършени от 
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минали години – 103 бр. дела или общо за разглеждане –  931 бр.  дела. От тях  

свършени през 2010г. са 734 бр. дела (в това число 227 бр. гр. дела и 507 бр. 

частни гр.дела).  

 

През 2011г. в РС- Свиленград са постъпили общо 1004 бр. дела, (в това 

число 303 бр. гр. дела и 701 бр. частни гр.дела), останали несвършени от 

минали години – 196 бр. дела  или общо за разглеждане – 1200 бр.  дела. От 

тях  свършени през 2011г. са  1012 бр. дела (в това число 299 бр. гр. дела и 713 

бр. частни гр.дела).  

 

За периода 01.01.2012г. – 30.04.2012г. в РС- Свиленград са постъпили 

общо 381 бр. дела, (в това число 80 бр. гр. дела и 301 бр. частни гр.дела), 

останали несвършени от минали години – 188 бр. дела или общо за 

разглеждане – 596 бр.  дела. От тях  свършени са 448 бр. дела (в това число 144 

бр. гр. дела и 302 бр. частни гр.дела) ". 

 

 Видно от изготвената и предоставена справка, е налице ниска 

средномесечна  натовареност на едни от 5-те съдии по щат в РС- Свиленград и 

висока средномесечна натовареност на други съдии.  

По отношение на 4-те съдебни състави, разглеждащи граждански дела, 

данните са следните: за 2010г. са постановени общо 247 решения, при общ 

брой дела за разглеждане (включително и частни гр. дела) 931; за 2011г. – 258 

постановени решения, при общ брой дела за разглеждане (включително и 

частни гр. дела)  1200; а за първото четиримесечие на 2012г. – 118 постановени 

решения, при общ брой дела за разглеждане (включително и частни гр. дела) 

596.  

Констатирано бе изключително неравномерното разпределение на гр.дела 

в РС-Свиленград през проверяваните периоди. Съдия Ива Димитрова е 

разгледала и приключила многократно повече граждански дела, в сравнение 

със съдия Георгиева, съдия Кирева и съдия Стамболиева (които пък са 

разглеждали и наказателни дела). От предоставените справки и отчетни 

доклади за 2010г. и за 2011г. е видно, че неравномерно са разпределени и 

разглеждани и наказателните дела, с оглед липсата на специализация по 

материя в РС-Свиленград и отсъствието по болест на Председателя на съда 

през по-голямата част от проверяваните периоди. 

 

 

НАСРОЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

Съдия Стамболиева    

Проверени бяха  4 бр. дела, насрочени за 14.05.2012 г. 

Гр.д. № 175/2007 г. - ІІ-ра фаза, след допусната делба с решение от 

24.10.2007г., спирано и възобновено, със сменяни докладчици, 

преразпределяно, с отменено от ОС-Хасково прекратително определение, 
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понастоящем се извършват действия по изготвяне на експертизата. Страните 

са уведомени от с.з. на 14.02.2012 г.; 

Гр.д. № 575/2011 г. е образувано по искова молба от 16.08.2011 г., за 

делба на възстановени земи. Разпределено е от системния администратор, с 

изключване на съдия Георгиева. Проведени са три съдебни заседания за 

доказателства, за предстоящото страните са уведомени в предходното с.з. от 

05.03.2012 г., когато делото е било отложено за СТЕ; 

Гр. дело № 479/2011 г., е образувано по искова молба от 07.07.2011 г., 

разпределено на същата дата. Предмета на иска е по чл. 357, във връзка с чл. 

242 от КТ, касаещ прекратеното трудово правоотношение и неизплатени суми 

от положен труд. По делото са проведени 4 с.з., делото е спирано в с.з. от 

23.01.2012 г. по взаимно съгласие на страните и възобновено след подадена 

молба. С определение № 310 от 29.03.2012г. е насрочено за 14.05.2012г. с 

указание да се призоват страните, списъкът е изготвен, призовките са 

изпратени на 30.03.2012г., получени на 03 и 04 април 2012;   

Гр. дело № 46/2012 г. е образувано по искова молба от 17.01.2012г. с 

правно основание чл. 135 ЗЗД, за причинено непозволено увреждане, доказано 

с присъда. Изпълнени са изискванията на чл. 131, ал. 1 от ГПК с разпореждане 

от 03.02.2012г., а с определение от 03.04.2012г., изготвено подробно, са дадени 

указания към страните. Делото е насрочено в о. з., призовките са изпратени 

своевременно, получени на 09 и 12 април 2012 г. 

  

          Съдия Ива Димитрова 

Проверени бяха  4 бр. дела, насрочени за 15.05.2012 г. 

Гр. дело № 772/2011г., образувано по искова молба от 17.11.2011г., с 

правен интерес на иска 16 484.14 лв., по чл. 430 от ТЗ, вр. чл. 99 ЗЗД – 

потребителски кредит. С разпореждане от з.з. от 18.11.2011г., молбата е 

оставена без уважение за отстраняване на нередовности, на 21.12.2011 г. са 

изпълнени указанията на чл. 131 от ГПК, с определение № 135/ 10.02.2012 – 

тези по чл. 140 ГП, съдържащо много подробни, ясни и обосновани указания. 

Страните са приканени към спогодба, конституирано е трето лице – помагач, 

съобщен е проекто-доклада по делото, постановено е събирането на 

доказателства, изискано е ч. гр. д., назначена съдебно-счетоводна експертиза с 

детайлно определена задача. От съдебното заседание на 14.03.2012, делото е 

отложено за посочената дата, поради непредставено заключение; 

Гр. дело № 843/2011г. - образувано е по искова молба от 07.12.2011г., 

оставено е без движение с разпореждане от 08.12.2011г., изпълнени са 

изискванията на чл. 131 ГПК, а първото съдебно заседание е проведено на 

03.04.2012г. Допуснати са доказателствата, назначена е съдебно-

графологическа експертиза и е определено вещото лице;  

Гр. дело № 949/2011г. – бързо производство, иск по чл. 200 от КТ, с цена 

на иска 9 494 лв., с произход трудова злополука на физическо лице срещу 

„БТК” АД. С определение от 09.02.2012г., е представен на страните е подробен 

проекто-доклад по спора, определена е доказателствената тежест, същите са 

приканени да се спогодят, оставено е без уважение възражението за 
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недопустимост на иска, назначена е съдебно-икономическа експертиза и 

делото е насрочено за 13.03.2012г., когато е отложено за доказателства за 

15.05.2012г., за което страните са уведомени своевременно; 

Гр. дело № 77/2012г., е образувано по искова молба от 24.01.2012г., по 

чл. 49 и чл. 149 СК. Молбата е оставена без движение за отстраняване на 

нередовности в з.з., в деня на образуването на делото. Изискванията на чл. 131 

ГПК са изпълнени на 13.02.2012г. С определение № 304 от 28.03.2012г., са 

разяснени правата на страните, съобщен е проекто-доклада, задължен е 

ответникът да представи доказателства за доходи, привлечена е Дирекция 

„Социално подпомагане” – Свиленград за изготвяне на социален доклад по 

делото и същото е насрочено за 18.04.2012г., когато е отложено поради 

неизготвеното становище на Дирекцията. 

 

Съдия Георгиева 

Проверени бяха  4 бр. дела, насрочени за 11.05, 15.05 и 30. 05. 2012г. 

Гр. дело № 168/2012г.,  - бързо производство, за отмяна на уволнение, е 

образувано по искова молба от 22.02.2012г. срещу Агенция „Митници”. 

Разпределено на доклад на съдия Димитрова и поради отвод, с оглед 

предходно произнасяне, делото е преразпределено на доклад на съдия 

Георгиева. С определение от 20.04.2012г., е оставено без уважение като 

неоснователно възражението за местна подсъдност, направено от ответника, 

дадена е възможност за ангажиране на гласни доказателства, задължени са 

страните да направят становище по проекто-доклада и делото е насрочено за 

11.05.2012 г., с уведомяване на страните с препис от определението; 

Гр. дело № 290/2011г. - иск по чл. 127а, ал. 2 от СК, образувано по 

депозирана на 10.05.2011г. искова молба да се разреши издаване на паспорт за 

задгранични пътувания. Поради трудности с призоваването на ответника, е 

извършена справка в НБДН, изискано е запитване за задграничните пътувания 

на лицето, залепвани са уведомления, назначен е и особен представител. 

Първото съдебно заседание е определено за 02.04.2012г., на което е поставено 

да се уведоми Дирекция „Социално подпомагане” за изготвяне на социален 

доклад по делото и същото е отложено за 15.05.2012г.;  

Гр. дело № 730/2011г., иск по СК, е образувано по депозирана на 

08.11.2011г. искова молба. Изискванията на чл. 131 от ГПК са затруднени с 

оглед неизвестен адрес на ответника - извършена е справка в НБДН, изискана е 

и справка за задграничните пътувания на същия, внесен е депозит и е 

определен особен представител, допуснати са свидетели, изискана е и справка 

от МВнР - има ли данни за задържане на лицето в Турция. Първото съдебно 

заседание е определено за 30.05.2012г., на което е поставено да се уведоми 

Дирекция „Социално подпомагане” за изготвяне на социален доклад по делото. 

Гр. дело № 181/2012г., образувано по искова молба от 28.02.2012г, 

облигационен иск на С.Х.К. срещу М.Д.И. С разпореждане от 02.03.2012г., 

препис от исковата молба е изпратен на ответника, депозирал писмен отговор. 

Първото заседание е насрочено за 10.04.2012 г., като за подготовката му са 

изискани ч. гр. д., допуснати са гласни доказателства, открито е производство 
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по оспорване на запис на заповед, назначена е графологична експертиза, 

представен е проекто-доклада на страните, след което делото е отложено за 

30.04.2012г. 

 

Съдия Кирева 

Проверени бяха  4 бр. дела. 

Гр. дело № 180/2012г. и гр. дело 176/2012г.  - бързи производства за 

отмяна на уволнения по искови молби депозирани на 23.02.2012г. и 

27.02.2012г., от физически лица срещу Агенция „Митници”. С разпореждания 

от деня на образуването на делата, съдът е разпоредил изпращане на исковите 

молби с приложенията на ответника с разяснение във връзка с отговора му. 

Такива са получени на 09.04.2012г. и по двете дела, с оглед което съдът е 

пристъпил към изготвяне на проекто-доклада, допуснал е доказателствата и 

т.н. Делата са насрочени за 26.04.2012г., когато са отложени, по молба, за 

15.05.2012г.; 

Гр. дело № 510/2011г., образувано по искова молба от 26.07.2011г., на 

„ВиК”-Хасково, срещу физическо лице. След връчването на исковата молба 

ответникът е депозирал възражения, в з.з. на 11.10.2011 са му дадени указания 

да приведе отговора си в съответствие със законовите изисквания и от з.з., с 

дата 09.04.2012г., делото е насрочено за 30.05.2012г., с допускане на 

доказателства и изискване на ч.гр.д. по описа на РС- Свиленград; 

Гр. дело № 954/2011г., е образувано по искова молба за делба, 

входирана в съда на 20.12.2011г.. Исковата молба е оставяна без движение с 

указания, изпълнени са изискванията на чл. чл. 131, 140, 146 от ГПK, с 

подробен проекто-доклад по делото и същото е насрочено за 25.04.2012г.,  

когато е отложено поради неизготвеното заключение на вещото лице. 

 

 

     ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 310 ОТ ГПК 

     ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

     ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда 

на бързото производство – искове по Семейния конекс и по Кодекса на труда, 

както и дела с регламентирани кратки процесуални срокове – по Закона за 

закрила на детето (ЗЗДт) и по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН):  

 

Гр. дело № 819/2011г. – съдия - докладчик Гергана Георгиева - бързо 

производство – чл. 344 от КТ /трудов спор/. Делото е образувано и 

разпределено на 28.11.2011г. С ръкописно разпореждане по чл. 131 ГПК от 

същата дата, съдът е наредил препис от исковата молба с доказателствата да се 

изпрати на ответника за отговор. След постъпване на отговора от ответника на 

05.01.2012г., с определение от 06.01.2012г. съдът е допуснал като писмени 

доказателства приложените към исковата молба документи, допуснал е до 

разпит свидетелите, посочени в исковата молба и е насрочил делото в открито 
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съдебно заседание на 25.01.2012г., в рамките на триседмичния срок по чл. 312, 

ал.1, т.1 от ГПК. С друго определение от 09.01.2012г. съдът е допуснал за 

събиране като писмени доказателства приложените към отговора документи. 

Първото по делото с.з. на 25.01.2012г. е отложено по доказателствата за 

10.02.2012г., когато по молба от ответника, поради сложна пътна обстановка в 

страната, съдът е отложил делото за 14.03.2012г. В това съдебно заседание 

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

решение на 28.03.2012г. Обявената дата не е спазена, решението е постановено 

на 20.04.2012г.- след 36 дни, в нарушение на двуседмичния срок по чл. 316 

ГПК; 

 

Гр. дело № 284/2011г. – съдия - докладчик Гергана Георгиева - бързо 

производство – иск по СК за изменение на издръжка на две малолетни деца. 

Делото е образувано и разпределено на 05.05.2011г. С разпореждане по чл. 131 

ГПК от същата дата съдът е наредил препис от исковата молба с 

доказателствата да се изпрати на ответника за отговор. След постъпване на 

отговора на 30.06.2011г., с разпореждане от з.з. на  същата дата, съдия 

Стамболиева е наредила делото да се разпределени отново чрез системата за 

случаен избор, т.к. същото трябва да се насрочи в рамките на три седмици – до 

20.07.2011г., а докладчикът по делото е в платен отпуск до 05.08.2011г.  

Определението на съдия Георгиева, с което делото е насрочено в о.с.з. на 

16.08.2011г. има дата 25.07.2011г., поставена върху акта и в извлечението от 

деловодната програма по делото (5 дни преди разпореждането на съдия 

Стамболиева). Не е  спазено изискването по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК съдът в деня 

на постъпване на отговора на ответника (30.06.2011г.) или на изтичането на 

срока за това, да насрочи делото за дата не по-късно от три седмици. 

Ръководството на съда не е създало необходимата организация на работа, при 

постъпване на книжа по делата, разглеждани по реда на бързото производство и  

в отсъствието на съдията - докладчик. Съдебното заседание на 16.08.2011г. е 

отложено поради нередовна процедура по призоваване на ответника за 

06.10.2011г., когато съдебното дирене е приключило. Решението е постановено 

на 19.10.2011г., в двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, като е изменен размерът 

на определената с решение № 135/06.10.2009г. по гр.дело № 282/2008г. на РС-

Свиленград издръжка на две малолетни деца. В хода на производството не е 

уведомявана съответната Дирекция «Социално подпомагане» по настоящия 

адрес на детето, за изпращане на представител в съдебно заседание, който да 

изрази становище или при невъзможност, да се предостави социален доклад по 

делото, съгласно изискването по чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето, 

винаги когато в съдебното производство се засягат права или интереси на деца. 

 

Гр. дело № 76/2011г. – съдия - докладчик Ива Димитрова - бързо 

производство – иск по СК за изменение на издръжка на непълнолетно дете. 

Делото е образувано и разпределено на 09.02.2011г. С разпореждане от същата 

дата съдът е наредил препис от исковата молба с доказателствата да се изпрати 

на ответника за отговор. След постъпване на отговора от ответника на 
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14.03.2011г., с определение от 14.03.2011г. съдия Димитрова е насрочила 

делото за разглеждане в о.с.з. на 04.04.2011г., според изискването за 

насрочване в триседмичен срок по 312,ал.1,т.1 ГПК. С определението е 

указано да се уведоми Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Свиленград за 

изготвяне на социален доклад по делото или за изслушване в съдебно 

заседание на непълнолетния И.В. в присъствието на социален работник от 

ДСП- гр. Свиленград. На 01.04.2011г. по делото е постъпило писмо със 

социален доклад. Съдебното заседание на 04.04.2011г. е отложено за 

19.05.2011г., когато е постигната спогодба между страните, одобрена от съда и 

производството по делото е прекратено. 

 

Гр. дело № 262/2010г. – съдия - докладчик Ива Димитрова - бързо 

производство – иск по СК за изменение на издръжка на непълнолетно дете. 

Делото е образувано на 28.04.2010г. и с разпореждане от същата дата съдът е 

наредил препис от исковата молба с доказателствата да се изпратят на 

ответника за отговор. На 04.06.2010г.  по делото е постъпил отговор на 

исковата молба и с определение от з.з. на 04.06.2010г. делото е насрочено в 

открито съдебно заседание на 24.06.2010г., съобразно предвидения 

триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 от ГПК. С определението е наредено да 

се уведоми Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Свиленград за изготвяне 

на социален доклад или изразяване на становище в съдебно заседание. Указано 

е да се уведомят страните и ДСП-гр.Свиленград. На 24.06.2010г. по делото е 

постъпил социален доклад от Дирекция „Социално подпомагане”- гр. 

Свиленград. Съдебното заседание е отложено по доказателствата за 

14.07.2010г., когато е даден ход на делото, изслушано е непълнолетното дете в 

присъствието на социален работник, съобразно изискването по чл. 15 от ЗЗДт. 

и е приключено съдебното дирене. Съдебният акт е постановен на 

21.07.2010г., при спазване на двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, влязъл е в 

сила. Решението е влязло в сила, издаден е изпълнителен лист, върху който е 

направена надлежна бележка. 

 

Гр.дело № 106/2011г. – съдия - докладчик Добринка Кирева - бързо 

производство – иск по СК за изменение на издръжка на малолетно дете. 

Делото е образувано и разпределено на 15.02.2011г. С разпореждане от 

16.02.2011г. съдът е наредил препис от исковата молба с приложенията да се 

изпрати на ответника за отговор. След постъпването му - на 18.03.2011г., с 

разпореждане от 18.03.2011г. съдия Кирева е изготвила проекто-доклад по 

делото и го е насрочила за разглеждане в о.с.з. на 07.04.2011г., в рамките на 

триседмичния срок по 312,ал.1,т.1 ГПК. С него е указано да се уведоми 

Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Свиленград, която да изпрати 

представител за изразяване на становище или при невъзможност да представи 

социален доклад.  

На 06.04.2011г. по делото е постъпило писмо със социален доклад от 

Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Свиленград. В съдебно заседание на 
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07.04.2011г. е постигната спогодба между страните, одобрена от съда и 

производството по делото е прекратено. 

 

Гр.дело № 369/2011г. – съдия - докладчик Кремена Стамболиева - бързо 

производство – иск по СК за изменение на издръжка на малолетно дете. 

Делото е образувано на 01.06.2011г. и с разпореждане от същата дата съдът е 

наредил препис от исковата молба с доказателствата да се изпратят на 

ответника за отговор. След оставяне исковата молба без движение за 

посочване на актуален адрес на ответника, с писмо от 01.07.2011г. 

нередовностите са отстранени и по разпореждане от същата дата отново е 

наредено да се изпрати исковата молба с приложенията на ответника за 

отговор на посочения адрес. Такъв е постъпил по делото на 31.08.2011г. и с 

определение от з.з. на 31.08.2011г.. съдът е насрочил делото в открито съдебно 

заседание на 11.10.2011г. – след 40 дни, в нарушение на двуседмичния срок по 

чл. 312, ал.1, т.1 от ГПК. С определението е наредено да се уведоми Дирекция 

„Социално подпомагане” – гр. Свиленград, която да изпрати представител за 

изразяване на становище или при невъзможност да представи социален доклад 

и е насрочил изслушване на детето за същата дата, за която присъствието му 

да бъде осигурено от неговата майка. Указано е да бъде уведомена Дирекция 

„СП”- гр. Свиленград, която да осигури социален работник за изслушването на 

детето. На 10.10.2011г. по делото е постъпил социален доклад от Дирекция 

„Социално подпомагане”- гр. Свиленград. Съдебното заседание на 

11.10.2011г. е отложено поради нередовна процедура по призоваване на 

ответника за 01.11.2011г. Проведени са три съдебни заседания по 

доказателствата – на 01.11.2011г., когато в присъствието на социален работник 

е изслушано малолетното дете, на 13.12.2011г. и на 21.01.2012г., когато е 

приключено съдебното дирене. Съдебното решение е постановено на 

27.01.2012г., при спазване на двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, влязло е в 

сила. Решението е влязло в сила. 

Бяха проверени и делата, образувани по молби по реда на Закона за 

закрила на детето и по Закона за защита от домашното насилие:   

- по Закона за закрила на детето - гр.дело № 403/2011г. и гр. дело № 

360/2012г., на доклад на съдия Георгиева, гр. дело № 133/2011г. и гр. дело № 

63/2011г., на доклад на съдия Димитрова, гр. дело № 345/2011г. и гр. дело № 

261/2011г., на доклад на съдия Кирева, гр. дело № 359/2011г. и гр. дело № 

76/2012г., на доклад на съдия Стамболиева, 

- по Закона за защита от домашното насилие – гр. дело № 84/2012г., гр. 

дело № 178/2012г. и гр. дело № 84/2012г., на доклад на съдия Георгиева, гр. 

дело № 198/2011г. и гр. дело № 183/2010г., на доклад на съдия Димитрова, гр. 

дело № 118/2012г., на доклад на съдия Стамболиева. 

При проверката бе констатирано следното: 

По делата, разглеждани по реда на ЗЗДт се спазват разпоредбите на чл.28 

от ЗЗДт, съгласно които съдът разглежда искането за настаняване на дете в 

семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в специализирана 

институция и се произнася в едномесечен срок с решение, което се обявява на 
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страните, и се изпълнява незабавно. Решенията са постановявани в рамките до 

една седмица след обявяване на съответното дело за решаване, а по част от 

делата – още в деня на проведеното съдебно заседание или на следващия ден. 

        По дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН не бяха констатирани 

пропуски и нарушения на производството. Спазва се едномесечния срок за 

насрочване на открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН. 

Когато молбата съдържа данни за пряка и непосредствена последваща 

опасност за живота или здравето на пострадалото лице, съдът на основание чл. 

18, ал.1 от ЗЗДН в закрито заседание без призоваване на страните, е издавал 

заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на съответната 

молба (гр.дело № 84/2012г., гр.дело № 178/2012г, гр.дело № 118/2012г.). В тези 

случаи, на основание чл.18, ал.2 от ЗЗДН заповедта за незабавна защита е 

връчвана на страните и е изпращана служебно до районното полицейско 

управление.  

По този вид дела, съдът се е произнасял с решение в открито съдебно 

заседание, съгласно изискването по чл. 15,ал.1 от ЗЗДН.  

 
НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА КЪМ 30.04.2012г. 

 

Ненасрочените дела в Районен съд – Свиленград към 30.04.2012г. дела са 

общо 29 броя, по състави както следва:        

  №  

 

Номер на делото Съдия - докладчик Дата на 

образуване 

Правно основание 

на делото 

1. Гр.д. № 116/2012г. С-я Георгиева 0902.2012 г. Чл.144 от СК 

2. Гр.д. № 253/2012г. С-я Георгиева 15.03.2012 г. Чл.422, ал.1 от 

ГПК 

3. Гр.д. № 255/2012г. С-я Георгиева 15.03.2012 г. Чл.422, ал.1 от 

ГПК 

4. Гр.д. № 262/2012г. С-я Димитрова 16.03.2012 г. Чл.124, ал.1, вр. 

чл.108 от ГПК 

5. Гр.д. № 267/2012г. С-я Стамболиева 20.03.2012 г. Чл.108 от ЗС 

6. Гр.д. № 268/2012г. С-я Кирева 20.03.2012 г. ЗСПЗЗ  

7. Гр.д. № 288/2012г. С-я Димитрова 02.04.2012 г. Чл.150 от СК 

8. Гр.д. № 356/2012г. С-я Димитрова 10.04.2012 г. Чл.150, вр. чл.143, 

ал.2 от СК 

9. Гр.д. № 59/2012 г. С-я Георгиева 20.01.2012 г. Чл.9 и чл.11, т.7 и 

т.11 от ЗПК 
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10. Гр.д. № 73/2012 г. С-я Димитрова 23.01.2012 г. Чл.415 от ГПК, вр. 

чл.79, ал.1 от ГПК  

11. Гр.д.№ 174/2011 г. С-я Димитрова 18.03.2011 г. Чл.124, ал.1 от 

ГПК  

12. Гр.д. № 285/2012г. С-я Георгиева 29.03.2012 г. Чл.422 от ГПК 

13. Гр.д. № 254/2012г. С-я Димитрова 15.03.2012 г. Чл.422, ал.1 от 

ГПК 

14. Гр.д. № 1002/2011 

г. 

С-я Кирева 30.12.2011 г. Чл.124, ал.1 от 

ГПК 

15. Гр.д. № 304/2012г. С-я Димитрова 05.04.2012 г. Чл.531, ал.1 от 

ГПК 

16. Гр.д. № 222/2012г. С-я Димитрова 15.03.2012 г. Чл.415, ал.1 от 

ГПК 

17. Гр.д. № 355/2012г. С-я Кирева 10.04.2012 г. Чл.142, ал.1 от СК 

18. Гр.д. № 357/2012г. С-я Димитрова 12.04.2012 г. Чл.49 от СК 

19. Гр.д. № 269/2012г. С-я Димитрова 20.03.2012 г.  Чл.422, ал.1 ГПК 

20. Гр.д. № 289/2012г. С-я Стамболиева 02.04.2012 г. Облигационен иск 

21. Гр.д.№307/2012г. С-я Стамболиева 09.04.2012г. Чл.202, ал.1, т.3, 

вр. чл.211 ЗМВР 

22. Гр.д. № 350/2012г. С-я Стамболиева 09.04.2012 г. Чл.49 от СК 

23. Гр.д. №359/2012г. С-я Димитрова 17.04.2012 г. Чл.422 от ГПК 

24. Гр.д.№393/2012г. С-я Кирева 02.05.2012 г. Чл.422 от ГПК 

25. Гр.д. № 828/2010г. С-я Стамболиева 30.12.2010 г. Чл.108 от ЗС 

26. Гр.д.№ 128/2012 г. С-я Кирева 15.02.2012г. Чл.124, ал.4 ГПК 

27. Гр.д.№62/2012 г. С-я Димитрова 21.01.2012г. Чл.327, ал.1 от ТЗ 

28. Гр.д.№35/2012 г. С-я Георгиева 12.01.2012 г. Чл.9 и чл.11, т.7 и 

т.11 от ЗПК 

29. Гр.д.№387/2012 г. С-я Георгиева 25.04.2012 г. Чл.344, ал.1, т.1, 

т.2 и т.3 от КТ 
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Гр. д. №268/2012 г. е приключило с определение № 414/04.05.2012 г., гр.д. № 

59/2012 г., гр.д. № 73/2012 г., гр.д. № 35/2012 г. и гр. д. № 174/2011 са насрочени с 

определение от 09.05.2012 г. 

Видно от наличната, предоставена справка, образуваните, но ненасрочени 

дела са общо 29 бр., разделени в две групи :  

 

1. първоначално посочени - 18 бр., от които: 

Гр. дело № 268/2012 г. – по делото е постановено  определение № 

414/04.05.2012 г., с което спорът е решен по същество, като е отменен, като 

незаконосъобразен, изричен отказ на Началника на Общинска служба по 

земеделие Харманли, офис Маджарово, обективиран в писмо от 25.11.2009 г. и 

преписката е върната на административния орган за продължаване на 

производството по заявлението. В конкретния случай е следвало да се 

постанови решение със съответните срокове за оспорване пред АС-Хасково. 

Гр. дела № 59/2012 г., № 73/2012 г. и № 174/2011 г. са насрочени в хода 

на проверката с определения от 09.05.12 г. или ненасрочените дела са 14 бр. 

към момента на проверката. 

2. 11 бр. дела са включени допълнително в справката, с обяснението, че 

същите са върнати в деловодството на съда след 30.04.12 г. От тях гр. дело № 

35/2012 г. е насрочено с определение от 09.05.12г., или ненасрочени дела към 

момента на проверката са 10 бр. 

 Проверени са всичките 24 бр. ненасрочени дела, като бе установено 

следното: 

 Гр. дело № 35/2012 год. е образувано по искова молба от 12.01.2012 г., с 

претенция за заплащане на сумата от 3683 лв. С протокол от същата дата е 

разпределено на доклад на съдия Гергана Георгиева. С разпореждане от 

12.01.2012 г. делото е оставено без движение, с указание към ищеца – ЕАД от 

гр. София, да заплати допълнителна ДТ в размер на 61.24 лв. Съобщението, 

изпратено на 16.01.2012 г., е получено на 30.01.2012 г. и на 07.02.2012 г. в РС-

Свиленград е входирана молба с приложено преводно нареждане за сумата от 

61.24 лв. На 08.02.2012 г., е изготвено от докладчика разпореждане по чл. 131 

ГПК, изпратено е на ответника Я.Д.Я съобщение с копие от исковата молба и 

му е указан едномесечен срок за отговор. Същото е получено от него на 

15.02.2012 г. С разпореждане от 28.03.2012 г., делото отново е оставено без 

движение, като указанието до ищеца е с идентично съдържание с това от 

12.01.2012 г. – в едноседмичен срок да се внесе допълнителна ДТ в размер на 

61.24 лв. Съобщението, изпратено на 02.04.2012 г., е получено от дружеството 

на 17.04.2012 г. На 25.04.2012 г., с писмо вх. № 5223/ 25.04.2012 г., ищецът е 

представил повторно нареждането от 03.02.2012 г., с което е заплатил ДТ. 

Последвало е ново съобщение, от 25.04.2012 г. по чл. 131 ГПК до ответната 

страна, с определен нов едномесечен срок за отговор.  

По време на проверката, с определение от 09.05.2012 г. делото бе 

насрочено в о.с.з. Условията за това действие са били налице още към 

15.03.12г. 
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 Гр. дело № 62/2012 г. е образувано по искова молба от 21.01.2012 г., с 

посочено правно основание чл. 327, ал. 1 ТЗ, за сумата от 2783 лв. Приложен е 

протокол за избор на докладчик от 21.01.2012 г. – съдия Ива Димитрова. С 

разпореждане от същия ден делото е оставено без движение за отстраняване на 

нередовности – да се внесе допълнителна ДТ 30.50 лв., както и да се посочат 

отделните фактури и конкретизират обстоятелствата, на които се основава 

иска. Съобщението е получено на 08.02.2012 г., изпълнено с молба от 

17.02.2012 г. С разпореждане от 21.02.2012 г., по реда на чл. 131 ГПК, са 

дадени подробни указания към ответника. Разпореждането е изпълнено след 

седмица - на 29.02.2012 г., съобщението е получено от страната на 02.03.2012 

г. На 04.04.2012 г. е изготвено ново разпореждане с допълнителни указания 

досежно представителната власт на дружеството-ищец. Този съдебен акт, 

видно от отбелязването в изготвения списък, е изпълнено едва на 08.05.2012 

год.  

Осезателно е забавянето и по гр.д. № 307/2012 г., разпределено на 

09.04.2012 г. на съдия Стамболиева, разпореждането по което от същата дата, с 

указания по чл. 131 ГПК, е изпълнено чак на 03.05.2012 г. На последната дата е 

изпълнено и разпореждането от  09.04.2012 год. и по гр. д. № 350/2012 г. със 

същия докладчик. Идентично е положението и по гр. д. № 267/2012 г., 

образувано на 20.03.2012 г. по искова молба по чл. 108 ЗС, разпределено също 

на съдия Стамболиева, оставено без движение с указания, изпълнени на 

02.04.2012 г. последвало е разпореждане от 09.04.2012 г. по чл. 131 ГПК, 

изпълнено на 23.04.2012 г., съобщението - получено на 27.04.2012 г., в 

момента на проверката тече срок за отговор на ответника. На 20.03.2012 г. е 

било образувано и гр. д. № 269/2012 г. на доклад на съдия Димитрова, 

разпореждане по което от 09.04.2012 г. по чл. 131 ГПК, е било изпълнено на 

02.05.2012 г. 

 От описаните по-горе 5 гр. дела може да се направи извод за забавени 

действия от страна на съдебните служители, за което ще бъдат направени 

съответните препоръки. 

По гр. дела № 253/2012 г., № 254/2012 г. (на доклад на съдия Георгиева) 

и № 255/2012 г. (на доклад на съдия Димитрова), съдът е сезиран с искови 

молби и трите от 15.03.2012 г. на „В и К”-Хасково, за дължими суми от 

община, ЕАД и физическо лице. Делата са образувани и разпределени в деня 

на постъпването им, оставени са без движение - за внасяне на допълнителна 

ДТ, след което са изпратени съобщения по чл. 131 ГПК, получени от 

адресатите на 02.05.12 г., 10.04.12 г. и на 24.04.12 г, т.е. тече срок за отговор от 

ответниците. 

Гр. дело № 128/2012 г. е образувано и разпределено на доклад на съдия 

Д. Кирева, в деня на постъпването на искова молба от 15.02.2012 г., с правно 

основание чл. 124, ал. 4, вр. чл. 537, ал. 1 ГПК. С определение от 17.02.2012 г. 

същото е оставено без движение, с указание към ищцата за отстраняване на 

нередовности. Разпореждането от 06.03.2012 г., за изпращане на съобщение по 

чл. 131, ал. 1 ГПК, е изпълнено след седмица – на 13.03.2012 г. Отговор от 

ответната страна, с насрещен иск към ищците, е депозиран на 12.04.2012 г., 
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докладван на съдията на 17.04.2012 г. С разпореждане от тази дата е указано 

изпращането на преписи от отговора, осъществено след 9 дни - на 26.04.2012 г.  

Гр. дело № 222/2012 г. – установителен иск по чл. 415, ал. 1 ГПК, е 

образувано и разпределено на доклад на съдия Димитрова в деня на 

постъпването на исковата молба – 15.03.2012 г. С разпореждане от 16.03.2012 

г. е указано изпращане на препис от молбата по реда на чл. 131, ал. 1 ГПК, 

изпълнено на 29.03.2012 г., получено на 18.04.2012 г. и към момента тече срок 

за отговор на ответника. 

 

От бързите производства - в тази група дела фигурират гр.д. № 116/2012 

г., гр.д. № 355/2012 г., гр. д. № 387/2012 г., гр.д. № 365/2012 г., гр. дело № 

288/2012 г. 

 Гр. дело № 116/2012 г. е образувано по искова молба по чл. 144  СК, от 

09.02.2012 г., разпределено на тази дата, на доклад на съдия Г.Георгиева. С 

разпореждане от 10.02.2012 г. са изпратени съобщения по чл. 131 ГПК, като 

призовката до ответника е върната в цялост, изискана е справка по Наредба № 

14/2009 год. за информация от НБД, на л. 17 по делото е приложена справка от 

30.03.12 г. от системния администратор, резолирана от докладчика на същата 

дата – съобщението да се изпрати на адреса. Това разпореждане, видно от 

отбелязването на изготвения списък на страните, е изпълнено на 12.04.12 г. 

Към момента на проверката върнат отрязък от съобщението няма, въпреки, че 

адресът на страната е в гр. Свиленград. След указание от проверяващите, с 

резолюция от 09.05.12 г., е разпоредено изпращането на повторно съобщение и 

изискване на обяснение от служителя по връчването. 

 Гр. дело № 355/2012 г. и гр. дело № 387/2012 г. са сред малкото 

изключения на своевременно изпълнени разпореждания по администрирането 

на образуваните и все още ненасрочени дела.  Исковата молба по първото от 

тях, с посочено правно основание чл. 142, ал. 1 СК, е постъпила в съда на 

10.04.2012 г., на тази дата е образувано производството, разпределено е на 

доклад на съдия Д.Кирева, обозначено е с жълт стикер, резолирано е за 

връчване на приетата за допустима и редовна искова молба и изпратеното в 

този ден съобщение е получено от ответника на 18.04.2012 г. – тече срокът му 

за отговор. По второто дело съдът е сезиран с  искова  молба по чл. 344, ал. 1, 

вр. чл. 225 КТ, входирана на 25.04.2012 г., в същия ден образуваното 

производство е разпределено на доклад на съдия Димитрова, последната е 

изготвила разпореждане по чл. 131 ГПК на 25.04.2012 г., изпълнено в същия 

ден, а съобщението с приложенията е получено от ответната страна на 

02.05.2012 г. Не така стои въпросът с образуваното също на 10.04.2012 г. гр.д. 

№ 365/2012 г., с искане за изменение на издръжка, по което разпореждането на 

докладчика - съдия Димитрова по чл. 131 ГПК е изпълнено след девет дни.  

 Гр. дело № 288/2012 г. е образувано и разпределено на съдия Ива 

Димитрова в деня на получаването на исковата молба по чл. 150 СК -

02.04.2012 г. С разпореждане от следващия ден молбата е оставена без 

движение, с дадени указания към ищеца за допълнителни данни и 

обстоятелства и едноседмичен срок за изпълнение изпълнени с нарочна молба 
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от 12.04.2012 г. С разпореждане от 17.04.2012 г. са предприети действията по 

чл. 131 ГПК, като съобщението до ответника е върнато в цялост, с данни за 

отказ на родител да го получи, а самият той бил извън страната. Разпоредено е, 

на 25.04.2012 г. ново връчване, а при невъзможност – мерките по чл. 47 ГПК. 

Гр. дело № 828/2010 г. е образувано по искова молба по чл. 108 ЗС, чл. 

124, ал. 1 ГПК и чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ, от 30.12.2010 год., разпределено на доклад 

на съдия Стамболиева. С разпореждания от 03.01.2011 г. и 01.02.2011 г. е било 

оставяно без движение, продължаван е и срокът за изпълнение на указанията. 

С определение № 851/31.10.2011 г., поради неизпълнението им, исковата 

молба е върната на подателя и производството по делото е било прекратено. С 

определение № 31/08.02.2012 г. по ч.гр.д.  на ОС-Хасково, получено в РС-

Свиленград на 14.02.2012 г., прекратителното определение е отменено и 

делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. С 

разпореждане от 15.02.2012 г. докладчикът е указал вписване на исковата 

молба по направено от ищците искане, изпълнено на 18.04.2012 г., удължаван е 

срокът за представяне на актуални оценки и за уточняване на границите на 

имотите, считано от 01.03.2012 г., в з.з. от 18.04.2012 г. е указано изпращане на 

исковата молба до ответните страни, с правото им на отговор. 

 Действията по делото са непоследователни – сменяни са докладчиците – 

разпорежданията от 01.02.11 г. и 23.02.11 г. са на съдия Ива Димитрова, на л. 

96 по делото е приложен протокол за нов избор от 05.07.2011г. – с докладчик 

съдия Г.Георгиева, на 11.10.2011 г. е разпоредено същото да продължи с 

първоначалния докладчик, на л. 142 е приложен друг протокол, от 12.10.2011г., 

с разпределящо лице – Нашкова, която се оказва главен счетоводител – отново 

докладчик е съдия Стамболиева, два пъти е определян и срок за отговор на 

ответните страни, какъвто тече и към момента на проверката. Препоръчително 

е да се  обърне внимание на движението на делото и с оглед датата и годината 

на образуването му, да се вземат мерки за своевременното му насрочване.  

 

На съдия Стамболиева проверяващият екип препоръчва да именува 

актовете си. Същите, въпреки, че са изготвени на компютър, от тях не е видно 

нито характерът на акта, нито кой именно е „съдът”, нито датата на акта, нито 

действието, предприето с него. Такова е и разпореждането по това дело, както 

и други актове, приложени към материалите от проверката – разпореждане от 

02.04.12 г., от 09.04.12 г. , друго от 17.04.2012 г. с дати на гърба, където е и 

името и подписът на съдията. 

 

Гр. дело № 1002/2011 год. е образувано на  30.12.2011 г., по искова 

молба от Г.П.Г. от същата дата - за установяване на трудов стаж, разпределено 

в същия ден на доклад на съдия Д.Кирева, която с определение я е оставила без 

движение с указания за конкретизация на ответните страни и адресите им, 

лицата, с които е работил, начин на заплащане и пр. Двукратно е било уважено 

искане за определяне на допълнителен срок за изпълнение на указанията и с 

разпореждане от 27.03.2012 г. са предприети действия по чл. 131 ГПК – вече е 

получено становище от РУСО-Хасково, чака се отговор от другия посочен от 
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ищеца ответник. Гр. дела № № 304/2012,  357/2012 г., 359/2012 г., 262/2012 г., 

285/2012 г., 289/2012 г. и 393/2012 г. са образувани и разпределени в деня на 

постъпването на исковите молби – през м. април 2012 г., дадени са указания по 

тях, изчаква се едномесечния срок по чл. 131 ГПК за отговор на ответниците и  

на РП-Свиленград по първото дело. 

 

 

ВИСЯЩИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ  

01.01.2011г. 

                     и НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 30.04.2012г 

 

 

 
  

  

  

  

  

   

Висящите, неприключили към 30.04.2012г. граждански дела, образувани 

преди 01.01.2011г. са 12 броя, две от които в архив след І фаза: гр.д. № 

358/2005 г. и гр.д. № 309/2008 г. 

 

Вид дело Номер/Година Съдия докладчик Предмет 

Гражданско дело 309/2008 
Кремена Т. 

Стамболиева 

Чл.390 и сл. 

от ГПК 

Гражданско дело 418/2009 
Добринка Д. 

Кирева 

Чл.59 и чл.86 

от ЗЗД, вр. 

чл.228 от ЗЗД 

Гражданско дело 240/2006 
Ива Т. 

Димитрова 

Чл.233, ал.1 

от ГПК и по 

чл.126а, ал.1, 

б.”в” от ГПК  

Гражданско дело 631/2010 
Ива Т. 

Димитрова 

Чл.32, ал.2 от 

ЗС 

Гражданско дело 801/2010 
Добринка Д. 

Кирева 

Чл.108 и чл. 

109 от ЗС 

Гражданско дело 315/2000 
Кремена 

Стамболиева 
Делба 

Гражданско дело 358/2005 
Кремена 

Стамболиева 
Делба  

Гражданско дело 175/2007 
Кремена 

Стамболиева 
Делба  

Гражданско дело 707/2010 
Добринка Д. 

Кирева 
Делба 

Гражданско дело 770/2010 
Добринка Д. 

Кирева 
Делба 

Гражданско дело 243/2010 
Добринка Д. 

Кирева 

Чл.213, ал.2 и 

чл.215 от КТ 

Гражданско дело 67/2003 
Гергана Р. 

Георгиева 

Чл.252, 254, 

255 ГПК 

(отм.) 
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Гр. дело № 315/2000г., образувано на 04.12.2000г. по иск за делба. На 

17.10.2003г. е постановено решение по І фаза - допускане на делбата, 

обжалвано пред горните инстанции и след решението на ВКС от 18.05.2009г. 

по гр.дело № 376/2007г., с което е оставено в сила решението на ОС-Хасково 

по гр. дело № 260/2006г., делото е върнато в РС-Свиленград за продължаване 

на производството във ІІ фаза по извършване на делбата. С определение от 

31.05.2010г. съдът е спрял производството по делото за посочване на 

постоянен и настоящ адрес на наследници на починалата ответница по 

първоначално предявения иск. След изпълнение указанията на съда, с 

определение от 17.11.2011г. производството по делото е възобновено, 

конституирани са ответниците и същото е насрочено в о.с.з. за 27.12.2011г. С 

молба от 14.12.2011г. на единия ответник се иска отлагане на делото за друга 

дата. В съдебно заседание на 27.12.2011г. съдът не е дал ход на делото и 

същото е отложено за 31.01.2012г., когато исковата молба е оставена без 

движение, с указания до ответниците, които ако не отстранят нередовностите 

делото ще бъде внесено в архив по чл. 69, ал.2 ПАРОАВАС. След изпълнение 

на указанията, с разпореждане в з.з. на 20.02.2012г. делото е насрочено за 

17.04.2012г., допусната е СТЕ и са дадени указания за съделителите. С 

определение от з.з. на 08.03.2012г. съдът е назначил Н.Д. за вещо лице по 

допуснатата СТЕ и на 12.04.2012г. по делото е подадена молба от тримата 

ищци за отлагане на насроченото съдебно заседание за друга дата. 

Заключението по допуснатата СТЕ не е било изготвено на 17.04.2012г., когато 

съдебното заседание е отложено за 23.04.2012г., впоследствие и за 21.05.2012г. 

Към момента на проверката няма данни по делото да е представено 

заключението по допуснатата СТЕ.  

 

  Гр. дело № 67/2003 г. – приключило с определение от 19.03.2003 г. за 

издаване на изпълнителен лист въз основа на запис на заповед, на основание 

чл.237, б.”д” от ГПК /отм./. Обжалвано с частна жалба, по която е образувано 

в.ч.гр.д. № 95/2009г. на ОС-Хасково. След определението на въззивния съд, с 

което частната жалба е оставена без разглеждане, делото е приключило. 

Върнато е в РС-Свиленград и е приложено към гр.д. № 91/2003г., с правно 

основание чл.252 от ГПК /отм./, впоследствие изпратено на ОС-Хасково  по 

подсъдност.   

 

Гр. дело № 240/2006г. е образувано по вещен иск на 16.10.2006г. С 

протоколно определение от 04.07.2007г., производството по делото е спряно на 

основание чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК(отм.), до приключване с влязъл в сила 

съдебен акт по гр.дело № 160/2007г. Определението за спиране е обжалвано с 

частна жалба пред ОС-Хасково, където с определение от 15.08.2007г. по 

гр.дело № 551/2007г. въззивната инстанция оставя в сила определението за 

спиране. С определение в з.з. на 21.04.2012г. производството по делото е 

възобновено след отпадане на пречките за движението му и същото е 

насрочено в о.с.з. на 29.05.2012г. 
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Гр. дело № 175/2007г., образувано по иска за делба между ищец и седем 

ответници. По делото е постановено решение по І фаза - допускане на делбата, 

влязло в сила след постановени по въззивна и касационна жалби решения на 

горните инстанции. Делото е във ІІ фаза – извършване на делбата. С 

протоколно определение от 10.02.2010г. производството по делото е спряно по 

общо съгласие на страните и с определение в з.з. на 23.08.2010г. - е прекратено 

поради изтичане на шестмесечния срок от спирането му, в който нито една от 

страните не е искала възобновяването му. Подадена е частна жалба срещу 

прекратителното определение, по която въззивният съд се е произнесъл с 

определение, с което отменя определението на първоинстанционния съд и 

връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Проведени 

са няколко съдебни заседания, като о.с.з. на 10.01.2012г. и на 13.02.2012г. са 

отложени по молба на вещото лице, о.с.з. на 14.02.2012г. е отложено за 

изготвяне на заключение по допуснатата СТЕ за 14.05.2012г. 

 

Гр. дело № 418/2009г., образувано по облигационен иск на 13.10.2009г. С 

протоколно определение от 02.02.2010г., производството по делото е спряно 

поради висящ преюдициален спор – гр.дело № 160/2007г. по описа на РС-

Свиленград. Към кориците на делото са приложени разпечатки от деловодната 

програма на съда относно движението на преюдициалното дело. С 

определение в з.з. на 04.04.2012г. производството по делото е възобновено 

след отпадане на пречките за движението му и същото е насрочено в о.с.з. на 

10.05.2012г. 

 

Гр. дело № 631/2010г. е образувано по искова молба с правно основание 

чл. 32, ал.2 ЗС и е приключило с решение от 27.04.2012г., за което са 

изпратени съобщения на страните. 

 

Гр. дело № 707/2010г., образувано по иска за делба между ищец и седем 

ответници. Делото е приключило с решение, с което са отхвърлени 

предявените искове, на 25.04.2012г., за което са изпратени съобщения на 

страните. 

 

Гр. дело № 770/2010г. е образувано по иск за делба между ищец и 15 

ответници. Определението по чл. 140 ГПК, с което делото е насрочено в о.с.з. 

за 01.12.2011г. и е представен проекто-доклада по делото, е от 18.10.2011г. 

Следващото съдебно заседание по доказателствата е било насрочено за 

18.01.2012г. и всичките страни, включително и конституираното по делото 3-

то лице помагач, са били уведомени за това заседание. Поради ползван отпуск 

по болест на съдията-докладчик Кирева, делото е отсрочено от 18.01.2012г. за 

22.02.2012г. Страните не са били уведомени своевременно за о.с.з. на 

22.02.2012г. и поради нередовна процедура по призоваване, делото е отложено 

за 05.04.2012г., когато отново е отложено заради неизготвено заключение по 

допуснатата съдебна експертиза за 31.05.2012г. 
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Гр. дело № 243/2010г. е образувано на 20.04.2010г. по реда на бързото 

производство – иск по чл. 344 КТ. Спазен е триседмичния срок за насрочване 

на първото по делото открито съдебно заседание, предвиден по чл. 312,ал.1, т.1 

ГПК. Съдията – докладчик по делото Д. Кирева е назначила комплексна 

автотехническа – счетоводна експертиза и в о.с.з. на 23.11.2011г. е допуснато 

изготвяне на допълнително заключение, на основание чл. 201 ГПК. Делото е 

отложено и насрочено след повече от 9 месеца - едва за 13.09.2012г., въпреки, 

че същото се разглежда по реда на Глава двадесет и пета ГПК – Бързо 

производство. 

 

Гр. дело № 801/2010г., образувано  на 22.12.2010г. по вещен иск С 

определение по чл. 140 ГПК от 22.08.2011г. съдът е насрочил делото в о.с.з. на 

05.10.2011г. – след повече от девет месеца от образуването му. В о.с.з. на 

05.10.2011г. не е даден ход на делото, същото е отложено за 25.01.2012г., 

отново отложено по молба, депозирана по делото на 04.01.2012г. от вещото 

лице Н.Д. Следващото о.с.з. е насрочено за 01.03.2012г., отново отложено за 

18.04.2012г., тъй като на 22.02.2012г. по делото е постъпила молба от в. лице 

Л.Г. за замяната й с друго в.лице, защото страната е изискала специалист – 

инженер-конструктор. На 18.04.2012г. отново е депозирана молба от вещото 

лице Н.Д. за отлагане на делото и същото е отложено по доказателствата за 

07.05.2012г. 

 

В хода на проверката се установи, че още две гр. дела (невключени в 

изготвената от РС- Свиленград справка) са висящи, образувани преди 

01.01.2011г.: 

  

Гр. дело № 327/2007г., образувано на 18.12.2007г. по иск за делба. На 

02.10.2008г. е постановено решение по І фаза - допускане на делбата, влязло в 

сила. В момента на проверката производството продължава във ІІ фаза – 

извършване на делбата. По молба на вещите лица, назначени по допуснатата 

тройна СТЕ, о.с.з. на 10.02.2012г. е отложено за 21.03.2012г. Следващото 

съдебно заседание е насрочено за 15.05.2012г.  

 

Гр. дело № 546/2009г., образувано  на 28.12.2009г. по вещен иск, чл. 108 

ЗС. По делото е постановено решение, обявено на 19.04.2011г. и обжалвано с 

въззивна жалба от 13.05.2011г. Въззивният съд е обезсилил решението на РС-

Свиленград и е върнал делото за ново разглеждане. С разпореждане от з.з. на 

12.01.2012г., делото е насрочено в о.с.з. на 21.02.2012г., когато е отложено по 

молба на ответника от 10.02.2012г. След направен отвод на съдия Димитрова, 

делото е преразпределено на съдия Георгиева, която с разпореждане в з.з. на 

14.03.2012г., е насрочила делото в о.с.з. на  10.05.2012г. 
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ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

За периодите на проверката – 2010г., 2011г. и четиримесечието на 2012г. 

данните за отсрочените цели съдебни заседания са следните: 
 
 

Дата на 

отсрочено

съдебно 

заседание 

Номер/Год

ина 
Съдия докладчик 

Причина за 

отсрочване на 

съдебното 

заседание 

Дата на 

следващото 

съдебно заседание 

9.2.2010 
28/2010 

446/2010 
Добринка  Кирева 

Молба за 

прекратяване 

прекратено 

12.08.2010 г. 

16.6.2010 267/2010 Ива  Димитрова 
По молба за 

прекратяване 
прекратено 

29.6.2010 235/2010 Ива Димитрова 
Молба за 

прекратяване 
прекратено 

6.7.2010 

227/2010 

 

 

 

 

53/2008 

Ива  Димитрова 

Молба за 

прекратяване 

 

прекратено 

 

 

 

 

14.09.2010 г. 

2.11.2010 620/2010 Ива  Димитрова 
Молба за 

прекратяване 
прекратено 

17.12.2010 318/2010 Петър Петров 

Поради 

възникнала 

неотложна 

служебна 

ангажираност 

на съдията-

докладчик 

15.12.2010 г. 

17.12.2010 389/2010 Ива Димитрова 

Поради 

възникнала 

неотложна 

служебна 

ангажираност 

на съдията-

докладчик 

15.12.2010 г. 

12.1.2011 

109/2010 

110/2010 

113/2010 

115/2010 

123/2010 

136/2010 

Ива  Димитрова 

С 

разпореждане 

от 10.11.2011  

19.01.2011 г. 

 

 

 

 

 

4.3.2011 673/2010 Добринка  Кирева 

почивен ден- 

Решение на 

МС 

28.02.2011 г. 

22.3.2011 576/2010 Ива  Димитрова 

Молба за 

оттегляне на 

иска 

прекратено 

12.4.2011 756/2010 Ива Димитрова 
Молба за 

прекратяване 
прекратено 
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10.5.2011 247/2011 Ива  Димитрова 
Молба за 

прекратяване 
прекратено 

6.7.2011 

66/2011 

78/2011 

150/2011 

197/2011 

 

Ива  Димитрова 
Разпореждане 

от 29.06.2011г. 

28.09.2011 г. 

 

21.09.2011 

14.9.2011 392/2011 Добринка  Кирева 
Молба за 

прекратяване 
прекратено  

6.10.2011 587/2011 Добринка  Кирева 
По молба на 

страните 
28.09.2011 г. 

27.10.2011 357/2011 Гергана  Георгиева 
Молба за 

прекратяване 
прекратено  

22.11.2011 466/2011 
Кремена  

Стамболиева 

Молба за 

прекратяване 
прекратено  

28.11.2011 570/2011 
Кремена  

Стамболиева 

р. в з.з. на 

24.11.2011 г. 

Оставено без 

движение 

27.12.2011 1/2011 
Кремена  

Стамболиева 

Определение 

от 29.11.2011г. 

Оставено без 

движение 

29.12.2011 896/2011 Добринка  Кирева 
Молба за 

прекратяване 
прекратено  

18.1.2012 770/2010 Добринка  Кирева 

Поради отпуск 

по болест на 

съдията-

докладчик 

22.02.2012 г. 

19.1.2012 

550/2011 

559/2011 

565/2011 

566/2011 

567/2011 

584/2011 

174/2011 

 

Добринка  Кирева 

Поради отпуск 

по болест на 

съдията-

докладчик 

16.02.2012г. 

30.1.2012 695/2011 
Кремена  

Стамболиева 

Молба за 

прекратяване 
прекратено  

21.2.2012 840/2011 Ива  Димитрова Молба 15.03.2012 г. 

21.3.2012 154/2011 Добринка  Кирева Молба 05.04.2012 г. 

5.4.2012 154/2011 Добринка  Кирева Молба 04.04.2012 г. 

 

Проверката установи честа практика на отсрочване на цели съдебни 

заседания, като сочените от съдиите причини са обективни. Част от делата са 

насрочвани в рамките на месец, а друга част от тях са прекратени по молба на 

страните. Препоръчително е в бъдеще съдебните заседания да не се отсрочват, 

като при възможност се разглеждат от друг състав, в интерес на страните в 

процеса. 

 
                          
                           СПРЕНИ ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 

 

Спрените граждански производства към 30.04.2012 г. са както следва: 
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Номер на делото Съдия-

докладчик 

Дата на 

образуване 

Правно 

основание 

на делото 

Дата на 

спиране 

Правно 

основание за 

спиране 

Гр.д.№783/ 

2010г. 

Д.  Кирева 21.11.2011г. Чл.150, вр. 

чл.142, 

чл.143 СК 

12.01.2012 г. Чл.229,ал.1, т.4 

от ГПК 

Гр.д. 

№306/2009г. 

Д.  Кирева 21.07.2009г. Чл.240, ал.1 

и чл.240, 

ал.2, във вр. 

чл.86 от ЗЗД 

02.06.2010 г. Чл.229,ал.1, т.5 

от ГПК. 

Гр.д. №50/2007г. 

 

Д. Кирева 02.03.2007г. Чл.26 и сл. 

от ЗЗД 

29.07.2008 г. Чл.182,ал.1, 

б.”в”ГПК/отм./ 

 Проверени бяха и трите дела, по които производството е спряно: 

Гр.дело № 783/2010г. - производството е спряно с определение в з.з. на 

12.01.2011г. до приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр.дело № 860/2-11г. 

на РС-Свиленград, образувано по искова молба по СК- за промяна на родителски 

права и присъждане на издръжка. В определението на съдия Кирева е указано на 

основание чл. 230, ал.1 ГПК да се докладва делото на всеки два месеца, като 

едновременно с това се задължава ищеца при отстраняване на пречките за 

движение на делото, да представи надлежни доказателства за това. В кориците на 

делото се съдържа доклад от деловодителя, изготвен на 26.03.2012г., от който е 

видно, че преюдициалното дело не е приключило. 

Гр. дело № 50/2007г. е спряно с протоколно определение от 29.07.2008г., за 

изпълнение на процедурата по чл. 275, ал.1 ГПК (отм.), респeктивно чл. 336 ГПК 

– поставяне на лице под пълно или ограничено запрещение по искане на 

прокурор. Определението за спиране е обжалвано пред въззивната инстанция, 

където с определение от 23.12.2011г. по в.ч.гр.дело № 824/2011г., състав на ОС-

Хасково е оставил в сила определението за спиране на производството на 

първоинстанционния съд. С писмо от 07.02.2012г. са изпратени необходимите 

документи на ОП-Хасково, с молба за изпълнение на процедурата по чл. 336 

ГПК, но към момента на проверката няма отговор или получена информация от 

ОП-Хасково.  

Гр. дело № 306/2009г. е спряно с протоколно определение от 02.06.2010г. 

до приключване производството по образуваната н.преписка в РП-Свиленград с 

влязъл в сила съдебен акт. В определението на съда е указано да се изисква 

информация на всеки 6 месеца от РП-Свиленград. По изпратено на 29.02.2012г. 
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писмо до РП-Свиленград, по делото на 02.03.2012г. е постъпил отговор, че ДП № 

1023/2010г. е спряно и до този момент не е възобновено. Не са отпаднали 

пречките за движението на съдебното производство по гр.дело № 306/2009г. 

Проверката констатира, че книжата по делото не са подредени хронологично, 

според чл. 92,ал.6 ПАРОАВАС. 
 

ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 
 
От изисканата справка  се установи, че делата с отменен ход по същество 

през 2010 год. са общо 16 броя:  
 

За 2010г.: 

 

 

За 2011г.: 
 

 

Номер/ 

Година 

Съдия 

докладчик 

Дата на 

образуване 

Дата на с.з. 

по 

същество 

Дата на 

определението 

за отменяне хода 

по същество 

Дата на насрочване в с.з. 

или дата на постановяване 

на  съдебния акт 

315/2010 Ива Димитрова 31.05.2010 23.08.2010 27.08.2010     07.09.2010 

577/2010 Ива Димитрова 24.09.2010 02.11.2010 02.11.2010     01.12.2010 

314/2010 Ива Димитрова  31.05.2010 03.11.2010 05.11.2010     05.11.2010 

Номер/ 

Година 

Съдия 

докладчик 

Дата на 

образуване 

Дата на с.з. 

по 

същество 

Дата на 

определението 

за отменяне хода 

по същество 

Дата на 

насрочване в 

с.з. или дата на 

постановяване 

на  съдебния 

акт 

97/2010 Ива Димитрова 17.02.2010 02.02.2011 25.02.2011     06.04.2011 

127/2010 Ива Димитрова 01.03.2010 02.02.2011 25.02.2011     06.04.2011 

131/2010 Ива Димитрова  01.03.2010 02.02.2011 25.02.2011     06.04.2011 

98/2010 Ива Димитрова 17.02.2010 09.02.2011 25.02.2011     06.04.2011 

134/2010 Ива Димитрова 01.03.2010 09.02.2011 25.02.2011     06.04.2011 

149/2010 Ива Димитрова  01.03.2010 09.02.2011 25.02.2011     06.04.2011 

150/2010 Ива Димитрова 01.03.2010 09.02.2011 25.02.2011     06.04.2011 

785/2010 Ива Димитрова 17.12.2010 22.03.2011 30.03.2011     30.03.2011 

304/2009 
Добринка 

Кирева  
20.07.2009 12.05.2011 27.05.2011     01.09.2011 

256/2006 
Гергана 

Георгиева 
27.10.2006 05.07.2011 04.08.2011     04.08.2011 

560/2010 Ива Димитрова 15.09.2010 12.07.2011 29.07.2011     29.07.2011 

543/2011 
Гергана 

Георгиева  
28.07.2011  23.12.2011 23.01.2012     06.04.2011 
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Гр. дело № 304/2009г. е изпратено по обжалване в ОС-Хасково с писмо 

изх. № 80/03.02.2012 г. 

 Гр. дело № 256/2006г. е внесено в архив, по правилата на чл.68, ал.2 от 

ПАРОАВАС. 

 Гр. дело № 543/2011г. е обявено за решаване в съдебно заседание на 

30.04.2012г. 

 

 

За 2012г.: 
 

 

За проверявания период същите са 16 бр. – 3 бр. през 2010 г., на доклад 

на съдия Димитрова, през 2011 год. – 12 бр. (9 бр. на съдия Димитрова, 2 бр. на 

съдия Георгиева и 1 дело на съдия Кирева), за 2012 год. – 1 дело на съдия 

Димитрова. 

 

Гр. дело № 315/2010 год. – Бързо производство – иск с вх. № от 

21.05.2010 год. по КТ, за отмяна на уволнение , образувано след 10 дни - на 

31.05.2010 год. Приложен е протокол за случаен избор, с посочен потребител 

Georchev, без подпис, в който фигурират 10 бр. дела - всички на доклад на 

съдия Ива Димитрова. С разпореждане № 726 от 01.06.2010 г. са изпълнени 

изискванията на чл. 131 от ГПК и отговор от ответника - Агенция Митници – 

София, е депозиран на 12.07.2010 г. С определение от 14.07.2010 г. е оставено 

без разглеждане искане по чл. 346 КТ като недопустимо и е прекратено 

производството по делото в тази му част. С определение № 1020/19.07.2010 г. е 

изготвен доклад по делото, оставено е без уважение, възражението за местна 

подсъдност, направено от ответника, приканени са страните към доброволни 

способи за уреждане на спора, допуснати са за събиране доказателства, 

оказано е издаване на поискано удостоверение и пр., като делото е насрочено 

за 09.08.2010. На 06.08.2010 от началник сектор „ПН” – пълномощник на 

ответника Агенция Митници, Митница – Свиленград е постъпила молба за 

отлагане на делото, с обосновка за невъзможност за участие в заседанието. 

Последното е отложено от съдия Кирева - за 23.08.2010 г. Това заседание е 

проведено от докладчика по делото - съдия Димитрова, с приемане на 

доказателствата, допуснато изменение на иска, разпит на свидетел, след което 

съдебното дирене е обявено за приключено. На следващия ден, с входящ № 

7378, от пълномощника на ответника е депозирана молба, с искане за отмяна 

на определението с даден ход по същество на делото и данни в нея за 

многократни проверки за датата на отложеното съдебно заседание и липса на 

информация. След проверка и изискана справка за движението на делото, 

Номер/ 

Година 

Съдия 

докладчик 

Дата на 

образуване 

Дата на с.з. 

по 

същество 

Дата на 

определението 

за отменяне хода 

по същество 

Дата на насрочване в с.з. или 

дата на постановяване на  

съдебния акт 

741/2011 Димитрова 10.11.2011 11.04.2012 17.04.2012     22.05.2012 
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изготвено от деловодителя Будакова /че делото от 09.08 до 23.08.2010 г., не е 

било върнато е гражданското деловодство/, а делото не фигурира в графика на 

заседанието за тази дата, съдия Димитрова е постановила определение № 165 

от 27.08.2010г., с преценката за липсата на уведомяване на ответника за 

отложеното заседание, обективна невъзможност за справка на новата дата, с 

оглед което докладчикът е приел, че са налице условията на чл. 253 от ГПК и е 

възобновил съдебното дирене, с отмяна на определението. На 17.09.2010 год. е 

постановено решение № 182, с отмяна на уволнението, потвърдено с решение 

на Хасковския окръжен съд по гр. дело № 601/2010 г., последното допуснато 

до касационно обжалване и оставено в сила с решение № 451/23.01.2012 г. на 

ВКС. 

Гореописаните данни явно навеждат на несвоевременно изготвяне на 

протокола от съдебното заседание, същият носи датата на самото заседание, а 

фактите говорят за обратното – за неговото антидатиране. В случая 

определението за отмяна на хода по същество е било наложително и 

продиктувано от несвоевременните действия по изготвянето на съдебния 

протокол. 

Гр. дело № 577/2010 год. е образувано на 24.09.2010 год., за развод по 

взаимно съгласие, разпределено на доклад на съдия Димитрова. С 

разпореждане от 27.09.2010 г. исковата молба е оставена без движение, с 

указание за ДТ, изпълнено с молба от 13.10.2010 г., след което делото е 

насрочено за 02.11.2010 г. В това заседание е даден ход на устните състезания, 

приключено е съдебното дирене, като на следващия ден, с определение № 

221/03.11.2010 г. определението за ход по същество е отменено, поради 

открита непълнота в утвърденото споразумение между страните. След 

отлагане на делото и отстраняване на пропуска, е постановено решение № 

248/21.12.2010 г., в сила от тази дата. 

 

Гр. дело № 314/2010 год. е образувано на 31.05.2010 год., по искова 

молба от 26.05.2010 г., разпределено на съдия Димитрова, заедно с още 9 бр. 

дела, всички на неин доклад – т.е. на практика случайно разпределение не е 

извършено.  

С разпореждане от 01.06.2010 г. молбата е оставена без движение за 

внасяне на ДТ и изискване на ч.гр. д  № 168/2010 г. на РС-Свиленград. С 

разпореждане от з.з., № 883/25.06.2010 г., са наредени действия по чл. 131 

ГПК, с подробни указания към ответника. С последващ съдебен акт – 

определение № 1108/24.08.2010 г. е представен на страните проекто-доклад по 

спора, приканени са към спогодба, допуснати са доказателства,  делото е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 28.09.2010 г., когато, поради нередовно 

призоваване не е даден ход, а е отложено за 03.11.2010 г. В това заседание 

спорът е обявен за решаване, като по него е депозирано и възражение за 

недопустимост на иска. С определение № 224/05.11.2010 год., определението 

за даден ход по същество е отменено, възобновено е съдебното дирене и искът 

на дружеството-ищец е оставен без разглеждане, а производството – 

прекратено. На 01.12.2010 г. определението е влязло в сила. 
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През 2011 год. в съда с отменен ход по същество са 12 бр. граждански 

дела. Седем от тях: гр. д №№ 97/2010 г., 127/2010 г., 131/2010 г., 98/2010 г., 

134/2010 г., 149/2010 г.  и  150/2010 г., всички на доклад на съдия Ива 

Димитрова, са образувани на 17.02.2010 г. и  на 01.03.2010 г., по искови молби  

на физически лица, срещу ГД „ГП”- МВР. Същите са оставени без движение, а 

след уточнения на претенциите, връчени копия на ответника, депозирани 

отговори, подробен доклад и детайлно произнасяне по доказателствените 

искания и допусната и изслушана съдебно-икономическа експертиза за 

положен извънреден труд, съдебното дирене е било приключено съответно на 

02.02.2011 г. и на 09.02.2011 г. С нарочни определения от 25.02.2011 г., с 

констатацията за недоизясненост на делата от фактическа страна, съдът е 

възобновил съдебното следствие, допуснал е допълнителна ССчЕ и всичките 7 

бр. дела са били насрочени за 06.04.2011 г., когато са и приключени с даден 

ход по същество. Съдебните решения са постановени на 11.04.2011 г., влезли 

са в сила на 18.05.2011 г., издадени са изпълнителни листи за присъдените 

възнаграждения, разноски и лихви, получени на ръка на 02.06.2011 г. 

Гр. дело № 785/2010 г., е образувано, след връщане за ново разглеждане, 

с решение на ВАС по адм. дело № 1682/2009 г.,ІV-то отделение, на жалбата на 

А.Б.И. от гр. К., срещу решение № 10Б3/18.08.2008 г. на ОСЗГ Свиленград, за 

обезщетяване на наследниците на Б.С.Г със земеделска земя, вместо в 

землището на града, в това на с. С. В изпълнение е постановено решение № 

130/08.09.2009 г., с което жалбата е счетена основателна. Последното е 

отменено с решение № 7/13.12.2010 г. по кас. адм. дело № 9/2010 г. на 

Административен съд – Хасково, в производство по гл. ХІІ АПК, вр. чл. 27а, 

ал. 1 ППЗСПЗЗ, върнато е за ново разглеждане, като са дадени указания по 

прилагането на закона. С определение № 1439/23.12.2010 год. по гр.д. № 

785/2010 г., докладчикът Димитрова е допуснала експертиза за оценка и делото 

е насрочено за 16.02.2011 г., впоследствие отложено по молба на 

пълномощника на ищцата, за 22.03.2011 г., когато е и обявено за решаване. С 

определение № 73/30.03.2011 г. е прието, че жалбата е просрочена – 

определението с което е даден ход по същество е отменено, възобновено е 

съдебното производство, оставена е без разглеждане жалбата и делото е 

прекратено. По частна жалба пред АС-Хасково е било образувано ч.к.адм. д. № 

4/2011 г., с определението по което - № 41/07.07.2011 г., определение № 

73/30.03.2011 г. е било отменено и делото-върнато за продължаване на 

производството. С разпореждане от 15.07.2011 г. делото е насрочено за 

28.09.2011 г., когато е и приключено. С постановеното решение № 

201/05.10.2011 г., решението на ОСЗГ е отменено, отбелязани са и издадените 

изпълнителни листи.  

Гр.дело № 304/2009 г. – делба, е било образувано на 20.07.2009 год., 

разпределено на доклад на съдия Кирева. Молбата е била оставяна без 

движение с указания, изпълнени са изискванията на чл. 131 и чл. 140 ГПК, 

събирани са доказателства, оспорвани са такива, назначена е СТЕ, делото е 

било спирано и възобновено, с насрочване  за 20.07.2010 г., впоследствие 

02.09.2010 г. и т.н., като в с.з. на 12.05.2011 г. е с обявено  за приключено 
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съдебно следствие по първа фаза. В разпечатката от деловодната програма 

делото е отбелязано като „насрочено”.  С определение от  27.05.2011г., това с 

даден ход по същество е отменено, възобновено е съдебното дирене, като  едва 

сега са дадени указания към ищеца за ангажиране на доказателства, които да 

индивидуализират по безспорен начин недвижимите имоти, предмет на спора. 

След нови отлагания, делбата е допусната с решение от 14.12.2011 г., към 

момента делото е в ХОС по въззивна и насрещна въззивна жалба. 

Гр. дело № 560/2010 г. е образувано по искова молба от 15.09.2010 г. 

срещу клон на ООД с. Мустрак, за заплащане на суми от наем по договор за 

ползване на земеделски земи, с издадена заповед по чл. 410 ГПК, на доклад на 

съдия Димитрова. Молбата е оставяна без движение, разменяна е за отговор, 

указвано е уточняване на правния интерес за установителен иск срещу един 

ответник, при издадена заповед за изпълнение срещу друг, последвали са 

уточняващи молби и т.н., докато с в с.з. на 12.07.2011 г. съдебното дирене е 

обявено за приключено. С определение № 583/29.07.2011 г., с преценката, че 

предявеният установителен иск по чл. 422 ГПК е процесуално недопустим, 

поради липса на правен интерес от такъв, при наличие на друг ред – 

осъдителен по чл. 79, ал. 1, вр. чл. 232, ал. 2 ЗЗД, както и поради липсата на 

идентичност между длъжника по заповедното производство и ответника по 

този иск. Затова и определението от о.з. на 12.07.2011 год. е отменено,  искът е 

оставен без разглеждане и производството е прекратено. Така постановеното 

определение е потвърдено с определение на ОС-Хасково по в.ч.гр.д. № 

686/2011г.. 

Гр. дело № 256/2006 г., също фигуриращо в справката за дела с отменен 

ход по същество, е делбено, обявено за решаване от съдия Георгиева на 

05.07.2011 г., което определение, на 04.08.2011 г. е било отменено и делото - 

внесено в архив по чл. 68, ал. 2 ПАРОАВАС. На същия докладчик е и гр. дело 

№ 543/2011 г., образувано на 28.07.2011 г., обявено за приключено на 

23.12.2011 г. С определение от 23.01.2012 г. актът за ход по същество е 

отменен, като са дадени задължителни указания към ищеца по повод подадена 

молба за привличане на подпомагаща страна, след изпълнението на което е 

наредено делото да се докладва за ново насрочване. На 30.03.2012 г., делото е 

обявено за решаване.  

Гр. дело № 741/2011 г., е образувано по искова молба от 10.11.2011 г., 

разпределено в същия ден на доклад на съдия Димитрова, за делба на 

недвижими имоти, възстановени с решение на ПК. Молбата е оставена без 

движение с подробни указания, разпоредено е вписването й, допускани са 

доказателствата, а делото е насрочено в о.з. на 07.03.2012 г., отложено и на 

11.04.2012 г. обявено за решаване. В з.з. на 17.04.2012 г. определението е 

отменено, възобновено е производството, след като е заявен за включване към 

делбената маса още един недвижим имот, за който един от ответниците не е 

уведомен. Делото е насрочено в о.з. на 22.05.2012 г. 
 

При проверката на делата, по които съдът с определение от з.з. е отменил 

определението за даване ход по същество, бе констатирано в някои (конкретно 
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посочени по-горе) случаи недостатъчна предварителна подготовка преди 

насрочването им в открито съдебно заседание и проучване на делата преди 

приключване на съдебното дирене, което води впоследствие до отмяна хода по 

същество и забавяне на съдебното производство. 
 

                               ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

     

 ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО 

  

Проверени бяха ч.гр.дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – заявления за 

издаване на заповед за изпълнение:  

- ч.гр.дело № 318/2011г., ч.гр.дело № 263/2011г., ч.гр.дело № 

454/2011г., ч.гр.дело № 352/2011г., ч.гр.дело № 40/2012г., на доклад на съдия 

Георгиева 

- ч.гр.дело № 39/2011г., ч.гр.дело № 2/2012г., ч.гр.дело № 313/2011., ч. 

гр. дело № 81/2011г., ч.гр.дело № 81/2011г., на доклад на съдия Димитрова;  

- ч.гр.дело № 287/2011г., ч.гр.дело № 54/2012г., на доклад на съдия 

Стамболиева; 

- ч. гр. дело № 3116/2011г., ч.гр.дело № 320/2011г., ч.гр.дело № 

81/2012г., ч.гр.дело № 82/2011г.ч.гр.дело № 87/2011г., на доклад на съдия 

Кирева; 

 

По делата, образувани по реда на заповедното производство, съдът е 

разглеждал заявленията в разпоредително заседание и е издавал заповеди за 

изпълнение в повечето случаи в тридневен срок. Част от проверените дела са 

образувани същия ден, в който заявлението е постъпило в съда или на 

следващия ден, но бе констатирано по други от проверените дела - ч.гр.дело 

№ 313/2011г., ч.гр.дело № 316/2011г., ч.гр.дело № 318/2011г. и ч.гр.дело № 

320/2011г., че не е спазено изискването по чл. 46, ал.1 ПАРОАВАС делата да 

се образуват и разпределят в деня на постъпването на книжата в съда или на 

следващия ден, като същите са образувани три дни след постъпване на 

заявленията в РС-Свиленград. Спазвана е разпоредбата на чл. 418, ал.2 от ГПК, 

според която съдът издава изпълнителен лист, след като провери дали 

документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на 

изпълнение вземане срещу длъжника.  

       

                           ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

В РС-Свиленград през проверяваните периоди минимален брой дела са 

образувани по молби за обезпечение на бъдещ иск, по реда на чл. 390 ГПК. 

Проверени бяха: 

Ч.гр. дело №95/2012г., образувано на 31.01.2012г. по молба от 

30.01.2012г., с която се иска съдът да допусне обезпечение на бъдещ иск чрез 

налагане на запор върху банкови сметки на длъжника. Първоначално, с 

разпореждане от з.з. на 31.01.2012г. молбата е оставена без движение за 
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заплащане на допълнителна такса в размер на 40 лв., както и да уточни 

искането, свързано със съдебните разноски. След изпълнение на указанията, 

видно от молба, депозирана по делото на 13.12.2012г., с определение в з.з. на 

16.02.2012г. съдът е допуснал исканото обезпечение, като е определил 

едномесечен срок за предявяване на исковете, който тече от връчване на 

настоящото определение. На 02.04.2012г. по делото е депозирана предявената 

искова молба;  

  

Гр. дело № 494/2011г., образувано по предявен облигационен иск, 

съдържащ и молба да бъде допуснато обезпечение на бъдещ иск. Делото е 

образувано на 19.07.2011г. и с определение от същата дата, съобразно 

изискването по чл. 395, ал.2 ГПК, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск 

чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти, подробно описани, за 

сумата 22 042.37 лв. Определил е едномесечен срок за предявяване на бъдещия 

иск, считано от издаване на обезпечителната заповед. С определение от 

30.08.2011г. съдът е отменил допуснатото обезпечение, поради непредставено 

доказателство за предявен иск в едномесечния срок, но издадената 

обезпечителна заповед в два екземпляра продължава да се съхранява по 

делото, не е обезсилена към момента на проверката. От предоставената 

разпечатка на деловодната програма е видно, че същата не съдържа подробна 

информация относно движението на делото и издадените съдебни актове – в 

двете определения са описани единствено недвижимите имоти.  

Подобни пропуски правят впечатления и по други дела - напр. по гр. 

дело № 577/2010г., на л.19 се съдържа протокол от с.з., проведено на 

02.11.2010г., от който е видно, че съдебното дирене е приключено и делото е 

обявено за решаване, а в деловодната разпечатка е отбелязано като резултат, 

че съдебното заседание е отложено. По гр. дело № 785/2010г. в о.с.з. на 

28.09.2011г. делото е обявено за решаване, а деловодната разпечатка сочи, че 

делото е насрочено. След тази информация е отбелязано, че има подадена 

молба от 18.10.2011г. за препис от съдебното решение, което не се съдържа в 

разпечатката. Същите пропуски и грешки бяха констатирани по гр.дело № 

304/2011г., гр.дело № 359/2011г. В тази връзка следва да се направи 

съответната препоръка за по-прецизно водене на информацията по делата в 

компютърната деловодна програма на съда. 

 

Останалите две ч.гр.дела № № 557/2010г., 111/2012г. са образувани по 

молби по чл. 207 ГПК за обезпечение на доказателства, при които не бяха 

констатирани слабости. 

 

При проверката бе установено, че съдебните актове са постановени в 

срок.   

Изследвани са кумулативно дадените предпоставки за уважаване на 

молбите по чл. 390 от ГПК . Определян е едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск, който (видно от определението по ч.гр.дело № 95/2012г.) тече от 
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връчване на определението, с което е допуснато обезпечение или от издаване 

на обезпечителната заповед. 

Уместно е съдиите в РС – Свиленград на общо събрание да обсъдят 

различната си съдебна практиката относно определяне на началния момент, от 

който започва да тече срока за предявяване на бъдещия иск. При обсъждането 

би следвало да се вземе предвид Тълкувателно решение №1 от 14.09.2009г. на 

ВКС по т.д. №1/2008г., ОСГТК. В мотивите на решението съдиите от ВКС 

приемат, че по общите правила на ГПК началният момент, от който започва да 

тече срокът за предявяване на бъдещия иск е постановяването на 

определението за допускане на обезпечението – аргумент от чл.396, ал.3 вр. 

ал.1 от ГПК.   

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  

 

Общият брой постановени решения за проверяваните периоди, по съдии: 

 
Съдия 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Гергана 

Георгиева 

2 27 19 

Кремена 

Стамболиева 

5 19 32 

Добринка Кирева 50 47 19 

Ива Димитрова 181 165 48 

Петър Петров 9 0 0 

 

 

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ИЗВЪН СРОКА  

по чл. 235, ал. 5 ГПК 
 

През периода 01.01.2010 година – 31.12.2010 година в Районен съд - 

Свиленград няма постановени решения след едномесечния срок по чл. 

235,ал.5 ГПК.  

Брой постановени решения след едномесечния срок, за периода 

01.01.2011г. – 31.12.2011г.:  
 

Номер на 

делото/ 

година на 

образуване  

Правно 

основание 

Дата, на 

която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

 

Забава  

в  

дни 

Забава, 

съдия - 

докладчик 

318/2010 г. Чл.202, ал.1, 

т.3, вр. 

чл.211 от 

ЗМВР, 

вр.чл.79 от 

ЗЗД 

21.01.2011 г. 23.02.2011 г. 2 дни Петър 

Петров 
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389/2010 г. Чл.124, ал.1, 

вр. чл.415 от 

ГПК 

21.01.2011 г. 23.02.2011 г. 2 дни Петър 

Петров 

634/2010 г. Чл.49 от СК 05.04.2011 г. 09.05.2011 г. 4 дни Гергана 

Георгиева 

102/2009 г. Чл.45 от ЗЗД 13.05.2011 г. 16.06.2011 г. З дни Гергана 

Георгиева 

248/2011г. Цена на иска: 

1500 евро 

23.12.2011г. Няма 

решение 

4 м. и 8 дни Гергана 

Георгиева 

 

Брой постановени решения след едномесечния срок за периода 

01.01.2012г. – 30.04.2012г.:  
 

Номер на 

делото/ 

година на 

образуване  

Правно 

основание 

Дата, на 

която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

 

Забава 

в дни 

към  

30.04.2012 г. 

Забава, 

съдия - 

докладчик 

120/2005 г. Делба на 

недвижими 

вещи 

18.01.2012 Няма 

решение 

 

3 м. и 12 дни 

Гергана 

Георгиева 

68/2009 г. Съдебна 

делба 

18.01.2012 Няма 

решение 

3 м. и 12 дни Гергана 

Георгиева 

516/2011 Облигационен 

иск  

14.03.2012 Няма 

решение 

 

 

1м. и 17 дни 

Гергана 

Георгиева 

526/2011 Облигационен 

иск 

14.03.2012 Няма 

решение 

 

 

1м. и 17 дни 

Гергана 

Георгиева 

532/2011 Облигационен 

иск 

14.03.2012 Няма 

решение 

 

 

1 м. и 17 дни 

Гергана 

Георгиева 

818/2011 Чл. 344 ал.1 

т.1от КТ, чл. 

344 ал.1 т.2, 

чл. 344 ал.1 

т.3 КТ, вр. чл. 

225 КТ 

14.03.2012 20.04.2012 6 дни Гергана 

Георгиева 

819/2011 Чл. 344 ал.1 

т.1от КТ, чл. 

344 ал.1 т.2, 

чл. 344 ал.1 

т.3 КТ 

14.03.2012 20.04.2012 6 дни 

 

 

Гергана 

Георгиева 

647/2011 Чл.232 ал.2 

вр.чл. 79 ЗЗД 

16.03.2012 Няма 

решение 

1м. и 14 дни Гергана 

Георгиева 

962/2011 Чл.19 ал.1, пр. 

последно от 

ЗГР. Чл. 530 -

541 ГПК 

16.03.2012 Няма 

решение 

1м. и 14 дни Гергана 

Георгиева 
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 Видно от изготвената и предоставена справка, през проверяваните 

периоди двама съдии - съдия Гергана Георгиева, която през голяма част е 

изпълнявала и функциите на Административен ръководител – Председател на 

РС-Свиленград - (12 бр.) и съдия Петър Петров (командирован от РС-  

Димитровград - 2 броя), са постановили съдебните актове извън едномесечния 

срок по чл.235, ал.5 от ГПК, като забавата е между 2, 3 дни до 3 месеца. По 

някои дела все още няма постановен съдебен акт, като по  гр.дело № 248/2011г. 

забавата към момента на проверката е повече от 4 месеца, което излиза извън 

разбирането за разумен срок при разглеждане и решаване на делата- изискване 

по чл. 13 ГПК. С оглед, обаче, констатираното несъответствие между датите на 

съдебните решения, посочени в Книгата за открити заседания, датите посочени 

в решенията и датите, на които делата са връщани в канцеларията на съда, 

констатирано и описано по-горе в настоящия акт, то проверяващият екип 

счита, че информацията е неточна, извършените пропуски и нарушения при 

обявяване на съдебните актове са недопустими и в този смисъл ще бъдат 

направени съответните изводи и препоръки.  

 

Похвално е старанието на съдия Ива Димитрова, която е постановила по-

голямата част от съдебните решения по гражданските дела в РС-Свиленград 

през проверяваните периоди: за 2010г. - 181 решения, за 2011г. - 165 решения 

и за 4-те месеца на 2012г. – 48 решения, като всички актове са постановени в 

срока по чл. 235, ал.5 ГПК. 

 

За периодите на извършената проверка, в РС-Свиленград няма 

специализация по материя - съдите са разглеждали граждански и наказателни 

дела, с изключение на съдия Георчев – Административен ръководител на съда, 

който е разглеждал само наказателни дела.  

Видно от предоставените от РС - Свиленград справки,  

- за 2010г. = наказателните дела за разглеждане са били общо 1449 бр., от 

тях свършени са 1163 бр., от които 540 бр. дела с акт по същество или средно 

по 9 съдебни акта по същество месечно на всеки от 5-те съдии, разглеждащи 

наказателни дела; 

                  = гражданските дела за разглеждане са били общо 931 бр., от 

тях свършени са 734 бр., от които 681 бр. дела с акт по същество или средно по 

14 съдебни акта по същество месечно на всеки от 4-те съдии, разглеждащи 

граждански дела; 

- за 2011г. = наказателните дела за разглеждане са били общо 1359 бр., от 

тях свършени са 1198 бр., от които 582 бр. дела с акт по същество или средно 

по 10 съдебни акта по същество месечно на всеки от 5-те съдии, разглеждащи 

наказателни дела; 

                   = гражданските дела за разглеждане са били общо 1200 бр., от 

тях свършени са 1012 бр., от които 926 бр. дела с акт по същество или средно 

по 19 съдебни акта по същество месечно на всеки от 4-те съдии, разглеждащи 

граждански дела. 
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Броят на приключените наказателни дела (НОХД, НЧД и АНХД) и на 

граждански дела, приключени с решение, за 2010г. и 2011г., по съдии е както 

следва: 

 

- съдия Христо Георчев – Председател на съда – 

 за 2010г. - 153 приключени нак. дела / гр. дела – няма или общо 153 бр. 

 за 2011г.  -  49 приключени нак.  дела / гр. дела – няма или общо 59 бр. 

                          

 

- съдия Гергана Георгиева –  

 за 2010г. – 168 приключени нак. дела / гр. дела – 2 приключени с решение 

или общо 170 бр. (без гр.дела, приключени с определение). 

 за 2011г.  -  157 приключени нак.  дела / гр. дела – 27 приключени с 

решение или общо 184 бр. (без гр.дела, приключени с определение). 

 

- съдия Добринка Кирева –  

 за 2010г. – 305 приключени нак. дела / гр. дела – 50 приключени с 

решение или общо 355 бр. (без гр.дела, приключени с определение). 

 за 2011г.  -  221 приключени нак.  дела / гр. дела – 47 приключени с 

решение или общо 268 бр. (без гр.дела, приключени с определение). 

 

                       - съдия Кремена Стамболиева -   

 за 2010г. – 5 приключени нак. дела / гр. дела – 5 приключени с решение 

или общо 10 бр. (без гр.дела, приключени с определение). 

 за 2011г.  -  58 приключени нак.  дела / гр. дела – 19 приключени с 

решение или общо 77 бр. (без гр.дела, приключени с определение). 

 

 - съдия Ива Димитрова  -   

 за 2010г. – 11 приключени нак. дела / гр. дела – 181 приключени с 

решение или общо 192 бр. (без гр.дела, приключени с определение). 

 за 2011г.  -  71 приключени нак.  дела / гр. дела – 165 приключени с 

решение или общо 236 бр. (без гр.дела, приключени с определение). 

 

 

Следователно, независимо, че броят на наказателните дела, образувани в 

РС-Свиленград е по-голям и за двете години, следва да се отбележи, че 

значително по-голям е броят на гражданските дела, приключени със съдебен 

акт по същество средно месечно на един съдия, като за 2011г. той е близо два 

пъти по-голям от средномесечния брой наказателни дела на един съдия, 

приключени със съдебен акт по същество (по 10 наказателни дела  

средномесечно на съдия, приключени по същество и по 19 граждански дела, 

средномесечно на съдия, приключени по същество). 

Проверяващите считат за наложително в РС-Свиленград делата да се 

разпределят равномерно между всички съдии, като се въведе специализация по 

материя. В тази връзка, ще бъде направена и съответната препоръка. 
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ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 

За периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. 
 

Съдия – 

докладчик 

Обжалвани 

съдебни актове 

Потвърдени 

съдебни актове 

Изменени 

съдебни актове 

Отменени 

съдебни актове 

Реше- 

ния 

Опреде- 

ления 

Реше- 

ния 

Опреде- 

ления 

Реше- 

ния 

Опреде- 

ления 

Реше- 

ния 

Опреде- 

ления 

Христо 

Георчев 

1 0 1 0 0 0 0 0 

Гергана 

Георгиева 

3 0 1 0 2 0 0 0 

Кремена 

Стамболиева  

5 0 3 0 1 0 1 0 

Добринка 

Кирева 

8 1 5 1 0 0 3 0 

Ива 

Димитрова  

12 5 7 1 0 0 4 4 

 1 бр. съдебен акт на съдия Ива Димитрова е обезсилен. 

 

За периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. 
 

Съдия – 

докладчик 

Обжалвани 

съдебни актове 

Потвърдени 

съдебни актове 

Изменени 

съдебни актове 

Отменени 

съдебни актове 

Реше- 

ния 

Опреде- 

ления 

Реше- 

ния 

Опреде- 

ления 

Реше- 

ния 

Опреде- 

ления 

Реше- 

ния 

Опреде- 

ления 

Христо 

Георчев 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Гергана 

Георгиева 

3 0 2 0 1 0 0 0 

Кремена 

Стамболиева  

3 1 3 1 0 0 0 0 

Добринка 

Кирева 

24 1 11 0 3 0 10 1 

Ива 

Димитрова  

45 4 29 2 7 0 9 2 

 

За периода 01.01.2012 г. – 30.04.2012 г. 
 

Съдия – 

докладчик 

Обжалвани 

съдебни актове 

Потвърдени 

съдебни актове 

Изменени 

съдебни актове 

Отменени 

съдебни актове 

Реше- 

ния 

Опреде- 

ления 

Реше- 

ния 

Опреде- 

ления 

Реше- 

ния 

Опреде- 

ления 

Реше- 

ния 

Опреде- 

ления 

Христо 

Георчев 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Гергана 

Георгиева 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Кремена 

Стамболиева  

1 6 0 5 1 0 0 1 

Добринка 

Кирева 

0 2 0 2 0 0 0 0 

Ива 

Димитрова  

3 2 1 2 1 0 1 0 
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Видно от направената и предоставена справка относно проверка на 

актовете по реда на инстанционния контрол се констатира, че голямата част от 

постановените съдебни актове от съдиите в РС-Свиленград са потвърдени от 

горните инстанции, което е показател за добро професионално ниво. 

Изключение прави съдия Добринка Кирева, която за 2011г. има 24 обжалвани 

решения, от които 11 решения потвърдени, 3 - изменени и 10 - отменени. 

 

СИГНАЛИ 

 

След приключване на комплексната планова проверка на място в РС-

Свиленград, бяха получени  в ИВСС два сигнала от съдия Стамболиева и 

съдия Кирева – вх. №  Ж-01-463/21.05.2012г. и вх. № Ж-01І19.05.12012г., в 

които се изразява недоволство от действията на И.Ф. Административен – 

ръководител – Председател на РС-Свиленград съдия Георгиева. Твърди се, че 

поради неспазване на реда в съдебната зала по време на заседание на 

11.05.2012г., са били залепени табели на вратите на трите съдебни зали, с 

указания, че не следва да се влиза по време на съдебно заседание в тях и за 

нарушение на реда в залите, ще бъдат налагани глоби. След като на 

14.05.2012г. табелите са били отстранени, съдия Стамболиева и съдия Кирева 

влезли в кабинета на съдия Георгиева – И.Ф. Председател на съда, след което 

се породил конфликт, прераснал в размяна на реплики, обидни думи и заплахи.   

        Проверяващият екип счита, че изложеното по-горе сочи наличие на 

редица слабости и пропуски в ръководната дейност на съда, както и съмнения 

за допуснати нарушения на правилата на Кодекса за етично поведение на 

българските магистрати. В тази връзка, считаме за правилно решението на 

Председателя на Окръжен съд – Хасково съдия Миглена Тянкова, която със 

Заповед № АД-180/ 18.05.2012г. е назначила комисия по професионална етика 

на ОС-Хасково, за извършване на проверка относно фактите и 

обстоятелствата, изложени в жалбите.  

От предоставеното впоследствие становище на назначената комисия е 

видно, че подробно описаните в него предходни действия на съдия Кирева и 

съдия Стамболиева във времето, са довели до възникване и натрупване на 

напрежение в отношението им със съдия Георгиева. Посочено е, че твърдяното 

в двата сигнала, че съдия Кирева и съдия Стамболиева са били заплашвани и 

обиждани, не се е потвърдило от нито един от служителите. Заключението на 

комисията е, че съдия Гергана Георгиева не е допуснала нарушения на 

нормите на Кодекса за етично поведение на българските магистрати. 

Отбелязано е, че е допуснато отклонение от приетите правила за поведение, 

произтичащи от принципа на вежливост и толерантност, като се сочи и  

убеждението, че отклонение от посочените принципи са допуснали и съдия 

Кирева и съдия Стамболиева. 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част на 

настоящия акт е видно, че са налице пропуски, констатирани по делата на 

отделните състави, които се отнасят главно до образуването, разпределението 

и движението на делата. 

След извършената планова проверка на място и с оглед изложеното в 

сигналите на двамата магистрати до Главния инспектор на ИВСС, 

проверяващият екип счита за уместно да направи категоричен извод, че в РС-

Свиленград липсва нормална колегиална атмосфера, необходима за 

функционирането на съда и за утвърждаване авторитета на 

правораздавателната институция, отговорността за което до голяма степен е на 

Административният – ръководител – Председател на съда Христо Георчев. 

Наред с изводите и препоръките, направени заедно с констатациите по 

отделните дела и съдебни състави, може да се направи следното обобщение:  

 

 

Образуване на делата. Оставяне на и.м./м без движение. 

 

 

Създадената организация на работата по образуване на делата не е на 

необходимото ниво. Изискването за образуване на делата в деня на 

постъпването или най-късно на следващия ден, след постъпване на книжата в 

съда, от председателя на съда или от определен от него съдия, съгласно чл. 

46,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.66/18.08.2009г.), не се спазва. Делата се 

разпределят от системния администратор, определен с нарочна заповед на 

председателя на съда, издадена по предвиденото в ал.2 на чл. 46 ПАРОАВАС 

изключение от правилото по ал.1 на същата разпоредба, техническата дейност 

да се извършва от съдебен служител.  В случая, при 5 съдии по щат в РС-

Свиленград, проверяващият екип счита, че не следва да се прилага 

изключението по тази разпоредба, а разпределението да се извършва от 

председател или упълномощен от него съдия, според чл. 46,  ал.1 ПАРОАВАС. 

Допуснато е и нарушение на цитираната разпоредба – една част от 

проверените дела, не са образувани в същия или най-късно на следващия ден 

след постъпването на книжата в съда, а до 3-4 дни по-късно. 

Гражданските дела, включително и делата, образувани по реда на 

бързото производство, са администрирани своевременно при постъпването на 

исковите молби/молби. 

Част от исковите молби са оставяни без движение, като най-често 

причините за това са нередовности в тях, свързани с уточняване на иска и 

заплащане на държавни такси. 
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Движение на делата 

 

Част от проверените дела са разглеждани и приключвали в разумни 

срокове, като изключение правят изрично описаните в акта дела. Съдебните 

заседания са насрочвани в рамките на едномесечен и двумесечен срок.  

Делата, образувани по реда на бързото производство, са насрочват в 

триседмичен срок, според изискването по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК, с 

констатираните в акта пропуски. Не бяха констатирани пропуски и нарушения 

по делата, образувани по молби по реда на ЗЗДт и по ЗЗДН. 

Определенията по чл. 140 от ГПК и разпорежданията по чл. 312 от ГПК, 

постановявани от съдиите в РС-Свиленград са ясни и мотивирани, но по част 

от тях се констатира, че съдът не се е произнасял изчерпателно по всички 

предварителни въпроси.  

В РС-Свиленград няма обособени гражданско и наказателно отделение, 

няма специализация между гражданските и наказателни състави. 

Председателят на съда Христо Георчев, който през по- голямата част от 

проверяваните периоди е бил в отпуск по болест и в годишен платен отпуск, е 

разглеждал само наказателни дела, докато останалите 4-ма съдии разглеждат 

граждански и наказателни дела, при различна, изключително неравномерна 

натовареност. Тези факти и обстоятелства затрудняват работата на съда и 

водят до пропуски и нарушения при образуване, разпределение и движението 

на делата, описани в обстоятелствената част на настоящия акт. 

Установено бе, че не по всички дела, по които са засегнати права и 

интереси на деца, е изискван социален доклад или становище от 

компетентната Дирекция ”Социално подпомагане” по местоживеенето на 

детето, според изискването на чл. 15 от Закона за закрила на детето. 

След инспектиране на делата с отменен ход по същество се налага извод, 

че някои от съдиите не са проучвали достатъчно подробно и в пълнота част от 

разпределените им дела. Въпреки, че броят на тези дела не е тревожно голям, 

отмяната на хода по същество в почти всички случаи се дължи на недобрата 

подготовка на делото за разглеждането му в открито с.з. или до обявяването му 

за решаване. Като последица от това са постановените определения за отмяна 

на хода по същество, поради неизясняване на делото от фактическа страна.  

Наред с обективните предпоставки за отлагане на делата и 

неприключването им в разумен срок, са налице и субективните причини за 

забавяне на съдопроизводството, свързани с несвоевременното в някои случаи 

администриране на делата, неизготвяне в срок на съдебни експертизи и 

неприлагане на дисциплиниращи мерки на страни и вещи лица, причинили 

отлагане на съдебните заседания, недостатъчната предварителна подготовка на 

съдията-докладчик за съдебното заседание, което води до  отлагане на делото 

за друго съдебно заседание или понякога и до отмяна на обявения ход по 

същество. 

Препоръчително е съдебните заседания да се насрочват по възможност в 

рамките на един месец и да не се допуска отсрочване на съдебни заседания, 
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като за целта Председателят на съда да предприеме необходимите мерки и 

адекватни действия, според предвидените в ЗСВ правомощия. 

По отношение на ч.гр.дела, образувани по молби с правно основание чл. 

390 и сл. от ГПК, уместно би било, независимо от малкия им брой, с оглед 

констатираната различна съдебна практика, съдиите на Общо събрание да 

обсъдят, анализират и обобщят практика на съда по обезпечителните 

производства и конкретно при определяне на началната дата, от която започва 

да тече срока за предявяване на бъдещ иск, като би следвало да се вземе 

предвид и Тълкувателно решение №1 от 14.09.2009г. на ВКС по т.д. 

№1/2008г., ОСГТК. В мотивите на решението съдиите от ВКС приемат, че по 

общите правила на ГПК началният момент, от който започва да тече срокът за 

предявяване на бъдещия иск е постановяването на определението за допускане 

на обезпечението – аргумент от чл.396, ал.3 вр. ал.1 от ГПК.   

Вмененото с чл. 86, ал.1 ПАРОАВАС задължение за съдебната 

администрация да осигурява откритост, достоверност и пълнота на 

информацията, събирана и съхранявана от съда не се спазва точно и в пълнота. 

Съдебното деловодство работи със сериозни пропуски, свързани с изготвянето 

в срок на протоколите от съдебните заседания, воденето и поддържането на 

деловодните книги и регистри, хронологичното подреждане на книжата по 

делата, номериране на страниците по делата, попълване на информацията за 

движението и приключването на делата в деловодната програма на съда и 

прочие.  

Не се спазва стриктно разпоредбата на чл. 92, ал.6 ПАРОАВАС, според 

която всички книжа, които постъпват и/или се съставят по делата се 

прикрепват последователно в папката и се номерират. 

За 2010г. дори не е воден Регистър на съдебните решения – нарушение по 

чл. 50, ал. 1,т. 10, чл. 62, ал.4 ПАРОАВАС и чл. 235, ал. 5 ГПК. За 2011 и 

2012г. вместо регистър на съдебните решения, в който се отбелязва номерът на 

делото, датата на отбелязване на решението и диспозитивът на решението, 

според изискването на чл. 62, ал.4 ПАРОАВАС, на проверяващите бе 

предоставен класьор, в който непоследователно се подреждат постановените 

решения, със заличени лични данни. При проверката на произволно избрани 

актове по делата, се установи несъответствия между датата на акта, съдържащ 

се по делото, датата на акта, обявен в книгата за открити заседания и датата на 

връщане на делото в канцеларията на съда – факт, пораждащ съмнения 

относно реалната дата, на която е обявен съдебния акт. Установено бе, че често 

съдебните секретари не подготвят протоколите от откритите съдебни 

заседания своевременно и не се спазва изискването по чл. 65 ПАРОАВАС 

протоколите да се изготвят съобразно изискванията на процесуалните закони и 

чл. 150, ал. 2 ГПК, според който протоколът се предоставя на разположение на 

страните в тридневен срок от заседанието. 

Посочените нарушения, слабости и пропуски в работата на служба 

„Съдебно деловодство” са доказателство, че административното ръководство 
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на съда, в това число конкретно заемащият длъжността административен 

секретар до м. февруари 2011г. - Радостина Живкова, както и действащият 

административен секретар, назначен от м. февруари 2011г. до момента на 

проверката - Ели Данева, не са изпълнявали точно и прецизно задълженията си 

по чл. 10 и чл. 11 ПАРОАВАС. Следва да се отбележи и факта, че в РС- 

Свиленград няма назначен съдебен администратор и функциите му трябва да се 

изпълняват от административния секретар, според чл. 10, ал.3 ПАРОАВАС. 

Може да се направи категоричен извод, че административният секретар през 

трите периода на проверка – (2010г, 2011г. и 2012г.) в РС-Свиленград не е 

изпълнявал ефективно ръководните си функции по отношение на 

администрацията на съда, съгласно правомощията му, предвидени в 

ПАРОАВАС и длъжностната му характеристика. 

Задължително е Административният ръководител – Председател на съда 

да направи необходимото, включително и чрез персонални промени, за 

подобряване работата на служба „Съдебно деловодство”, създаване на 

взаимодействие между съдиите и служба „Съдебно деловодство”, стриктно 

изпълнение задълженията, предвидени в ПАРОАВАС при образуване и 

движение на делата, и водене, попълване и контрол на деловодните книги и 

регистри, и на деловодната програма на съда. 

От изисканите извлечения от деловодната програма по делата, се 

установи, че не всички съдържат подробна и ясна информация за движението 

на гражданските дела. Констатираха се някои пропуски – липса на съдебни 

актове, изпратени и получени по делата  книжа и други документи, грешна 

информация и пр. В тази връзка, е препоръчително да се подобри работата на 

съдебното деловодство, за осигуряване на съответствие между гражданските 

дела и отразеното в деловодната програма - регистриране на подробна 

информация за постъпващите в съда документи за образуване на делата, 

документи, съпровождащи съдебното производство, както и документи, във 

връзка с обжалване на съдебните актове – въззивни жалби, частни жалби, 

молби за отмяна и пр. 

В компетентността на ръководството на съда е да осъществява 

периодичен контрол по движението и съхраняването на гражданските дела. 

Препоръчително е Председателят на съда да се разпореди съответното 

длъжностно лице (административен секретар или друго длъжностно лице) да 

извършва проверка на гражданските дела, като се проверяват всички дела по 

състави и се сверяват с отразеното в деловодната програма по движението на 

съответното дело.  

 

 

Приключване на делата 

 

Обявените за решаване граждански дела са приключвани от съдиите в РС-

Свиленград в рамките на законоустановените срокове по чл. 235,ал.5 ГПК и 

чл. 316 ГПК, като по цитираните по-горе в акта дела са допуснати и просрочия 

–пр. гр.дело № 248/2011г., забавата е повече от 4 месеца, което не 
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кореспондира с изискването по чл. 13 от ГПК делата да се разглеждат и 

решават в разумен срок. Отклонения от законоустановения двуседмичен срок 

по чл. 316 ГПК са допускани и по дела, разглеждани по реда на бързото 

производство и описани в обстоятелствената част на настоящия акт. 

Констатираното по някои дела несъответствие между датите на съдебните 

решения, посочени в Книгата за открити заседания, датите посочени в 

решенията и датите, на които делата са връщани в канцеларията на съда, води 

до основателни съмнения, че данните са неточни, а извършените пропуски и 

нарушения при обявяване на съдебните актове са недопустими.  

Сроковете, определени в процесуалните закони, според чл. 12, ал.2 ГПК, 

са задължителни за съдиите. В тази връзка, с оглед недопускане на просрочени 

съдебни актове и в бъдеще, проверяващият екип счита за уместно да 

препоръча спазване на законоустановения едномесечен срок по чл. 235,ал.5 

ГПК, двуседмичния срок по чл. 316 ГПК - при бързите производства, както и  

прилагане разпоредбата по чл. 337 ЗСВ, според която Председателят на съда да 

не разрешава ползването на платен годишен отпуск преди съответният съдия 

да изготви своите актове и да върне делата, които са му възложени.  

Необходимо е съдиите от РС-Свиленград да отразяват резултата от 

решените дела точно и своевременно в описната книга, според задължението 

по чл. 103, ал.3 ПАРОАВАС и в Книгата за открити заседания, като същия ден 

връщат делото в канцеларията на съда. 

Би било удачно също Административният ръководител на съда да 

обвърже получаването на целевите персонални награди /средства за 

допълнително материално стимулиране/ на всеки магистрат и съдебен 

служител в РС-Свиленград с конкретните, индивидуално постигнати резултати 

през съответната година. В тази връзка, ще бъде направена съответната 

препоръка. 

   Отлично впечатление в хода на проверката направи работата на съдия 

Ива Димитрова, както с оглед подробните, точни и прецизно изготвени актове 

по движението на делата, така и предвид факта, че е разгледала най-голям 

брой граждански дела, с постановени от нея най-много съдебни решения, 

всички в законоустановения срок, а по-голямата част от тях - потвърдени при 

извършената проверка по реда на инстанционния контрол. 

 

Проверяващите считат за наложително, с оглед по-бърз и ефективен 

съдебен процес, равномерно разпределение на образуваните граждански и 

наказателни дела, както и професионално, качествено правораздаване, оценено 

по реда на инстанционния контрол, считано от м. септември 2012г., да се 

създадат две отделения – гражданско и наказателно. В тази връзка, двама от 4-

те съдии в РС-Свиленград (изключая Председателят на съда) да разглеждат 

граждански дела, а частните граждански производства (примерно- заповедните 

производства), с оглед по-големия им обем, да се разпределят между всички 

съдии. 
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 V. П Р Е П О Р Ъ К И 

 

 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 58, АЛ. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ 

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 

 

 

П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

 

 

1. Председателят на РС - Свиленград, в изпълнение на правомощията 

си по ЗСВ, да упражнява постоянен контрол върху работата в съда, 

свързана с осъществяване на административната дейност и 

организацията по образуване, движение и приключване на 

съдебните дела, както и по отношение стриктното спазване 

правилата на Кодекса за етично поведение на българските 

магистрати; 

 

2. Председателят на РС – Свиленград да организира и контролира  

дейността на служба „Съдебно деловодство”, като следи за 

отстраняване на констатираните нарушения и пропуски с 

настоящия акт и за спазване изискванията на ПАРОВАС при 

движение, подреждане и съхранение  на делата; 

 

3. Председателят на РС – Свиленград да създаде организация и 

контролира пълното и точно водене на Регистъра на съдебните 

решения по чл. 235, ал. 5 ЗСВ, според изискванията на чл. 62, ал.4 

ПАРОАВАС. 

 

4. Председателят на РС – Свиленград да отстрани допуснатите 

слабости при образуването и изключително неравномерното 

разпределение на гражданските дела. Да организира, в съответствие 

с изискването по чл. 46, ал.1 от ПАРОАВАС, дейността по 

образуване и разпределение на делата да се извършва от 

председателя на съда или от определен от него съдия, най - късно на 

следващия ден след постъпване на книжата в съда. За целта да бъде 

издадена нарочна заповед, която да определи съдията, който ще 

извършва разпределението на делата, процентът дела, които ще се 

разпределят на всички съдии по щат и която заповед да гарантира 

равномерно разпределение на делата между съдебните състави;  
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5. Председателят на РС – Свиленград да организира и контролира 

стриктното и вярно въвеждане на всички данни в електронната 

деловодна програма на съда, свързани с образуване, 

администриране, движение и приключване на делата; 

 

6. Съдиите от РС – Свиленград в производствата, в които са засегнати 

правата или интересите на дете, да уведомяват  съответната 

Дирекция «Социално подпомагане» по настоящия адрес на детето за 

изпращане на представител в съдебно заседание, който да изрази 

становище или при невъзможност, да се предостави социален доклад 

по делото, съгласно изискването по чл. 15, ал.6 от Закона за закрила 

на детето; 

 

7. Съдиите от РС – Свиленград да осъществяват срочното и 

периодично разглеждане на делата, като използват предвидените в 

ГПК процесуални средства за дисциплиниране на страните и на 

вещите лица; 

 

8. Съдиите от РС - Свиленград да извършват по-задълбочено 

предварително проучване на делата преди насрочването им в 

открито съдебно заседание и преди обявяване ход по същество, с цел 

недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство; 

 

9. Съдиите от РС – Свиленград да спазват законово-предвидените 

срокове по движение на делата и да постановяват съдебните си 

актове в законоустановените сроковете по чл. 316 и чл.  235, ал.5 от 

ГПК, както и да обявяват съдебните актове точно и своевременно, 

съобразно изискванията на ПАРОАВАС;  

 

10.  Председателят на РС – Свиленград да издаде нарочна заповед, с 

която да бъдат обособени две отделения в съда - гражданско и 

наказателно,  да бъдат определени съдиите, които ще разглеждат 

съответно граждански и наказателни дела, с оглед по-бърз и 

ефективен съдебен процес, равномерно разпределение на 

образуваните граждански и наказателни дела и качествено 

правораздаване; 

 

11.  Председателят на РС – Свиленград да издаде нарочна заповед, с 

която да регламентира условията при получаване и неполучаване на 

целеви парични награди (средства за ДМС) на всеки магистрат и 

съдебен служител в РС-Свиленград, като ги обвърже с конкретните, 

индивидуално постигнати резултати през съответната година, 

включително и по отношение на спазване и прилагане на правилата 
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на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, както и 

да осъществява контрол по изпълнението й;  

 

12.  Съдиите от РС – Свиленград на общо събрание да анализират и 

обобщят практиката на съда по: 

=ненасрочените и неприключилите дела, 

образувани преди 01.01.2011г.,  

=обезпечителното производство по отношение 

определянето на началния момент, от който 

започва да тече срока за предявяване на бъдещ 

иск, както и  

= делата, по които се засягат права или интереси 

на деца, с цел спазване на нормативните 

изисквания и защита на правата и законните 

интереси на малолетните и непълнолетните;  

 

13.  Председателят на РС – Свиленград да упражни правомощията си по 

чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на което 

да запознае съдиите и съдебните служители с констатациите, 

изводите и препоръките на настоящия акт. 

 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям 

едномесечен срок (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на 

препоръките по  т.3, т.4, т.9, т.10, т.11, т.12 и т. 13, за препоръките по т.1, т. 2, т. 

5, т. 6, т. 7 и т. 8 от настоящия Акт определям срок постоянен. 

 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на 

РС – Свиленград да предприеме конкретни мерки, за които да уведоми 

писмено, в двумесечен срок от получаване на Акта, Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС за изпълнението на дадените препоръки, като изпрати 

и преписи от протокола от проведеното общо събрание на съда, от издадени 

заповеди, правила и други вътрешни документи. 

 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на Административния 

ръководител - председател на РС-Свиленград, който да запознае с него 

съдиите и съдебните служители. 

 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт препис от 

Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Окръжен съд - 

Хасково. 

                                                                    

                                             ИНСПЕКТОР: 

                                                                       ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 


