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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 
 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 
            

 
 
 
 

 
 

А  К  Т 
 

      ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА 
              
 

                РАЙОНЕН  СЪД – АСЕНОВГРАД 
                            ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 
 
 

 
Контролната планова проверка в Районен съд – Асеновград /АРС/ е 

извършена от 04.03.2010г. до 05.03.2010г. в изпълнение на Заповед № 29 от 
02.03.2010г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет /ИВСС/ от инспектор Милка Итова и експерт Мария Тодорова. 
 

ЗАДАЧА на проверката 
 Преодоляване на слабостите и пропуските, констатирани с Акт за 
резултати от извършена комплексна планова проверка в Районен съд –
Асеновград, в изпълнение на заповед № 20/ 28.01.2009 г. на Главния 
инспектор на ИВСС.  

 
ЦЕЛ на проверката 

 Да се извърши контрол по  изпълнението на препоръките, дадени с 
Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка изх. № 
569/19.02.2009г. на Районен съд –Асеновград, в изпълнение на заповед № 
20/ 28.01.2009 г. на Главния инспектор на ИВСС.  
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ПЕРИОД и ОБХВАТ на проверката 

Проверката включва периода 01.01.2009г. – 01.02.2010г., с обхват 
граждански дела, образувани по общия исков ред, съобразно дадените 
препоръки. 

 
      МЕТОД на проверката 

 непосредствена проверка на граждански дела; 
 анализ на документацията. 

 
ИЗТОЧНИЦИ на информация: 
 Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на 

Районен съд –Асеновград  с изх.№569 /19.02.2009г., в 
изпълнение на заповед № 20/28.01.2009 г. на Главния инспектор 
на ИВСС;  

 допълнителна информация, изискана от председателя на РС-
Асеновград  с писмо изх.№ 374/09.02.2010г. 

 
        Плановата проверка в Районен съд – Асеновград по граждански  дела е 
извършена в периода 04.02.2009 г. - 06.02.2009 г. от инспектор Милка 
Итова и експертите Диана Иванова и Мариела Митева и обхватът й 
включва дейността на Районен съд  - Асеновград по образуването, 
движението и приключването на гражданските дела за периода от 
01.01.2008г. до 31.12.2008г.  

 
 
 
Констатации и препоръки по Акта за извършената 

комплексна планова проверка: 
 
        През 2008г. в Районен съд – Асеновград  са разгледани общо 1719 
броя граждански дела /вкл. – частни граждански дела/, от които 
новопостъпилите са  1440 броя, а останалите неприключени от предишни 
периоди – 279 броя. От всичките разгледани през 2008г., до 31.12.2008г. са 
приключени 1427 броя, от които 1109 броя /77,7%/  - в тримесечен срок. 
        Образуваните по общия исков ред граждански дела през 2008г. са 918 
броя / 278 броя висящи към 01.01.2008г. и 640 броя постъпили през 
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годината/. От тях в края на годината са приключени 629 броя,  от които в 
тримесечен срок – 311броя или 49,4 %. 
        От общо свършените 629 броя граждански дела, образувани по общия 
исков ред, с решение са приключени 492 броя  и  с определение – 137 
броя. 
        През 2008г. са образувани и 801 броя частни граждански дела. Към 
01.01.2008г. е имало едно неприключено частно гражданско дело, или за 
разглеждане  - 802 броя общо,  от които в тримесечен срок са свършени 
798 броя дела или 99,5 %. 
        Със съдебен акт през 2008г. са приключени общо 1278 броя 
граждански дела /вкл. частни граждански/.  Обжалвани са постановените 
съдебни актове по 206 броя дела или 16,1 %. Изцяло са отменени 12 броя 
или 5,8% от обжалваните съдебни актове, а потвърдените решения са 55 
броя или 26,7 % от обжалваните съдебни актове. Констатирано е, че тези 
показатели говорят за добрата правораздавателна дейност на съдиите от 
Асеновградския районен съд, разглеждащи граждански дела. 
 
         Извършена е проверка на гражданските дела, по които 
производствата са спрени. По 14 броя граждански дела, образувани преди 
01.01.2008г. в АРС производствата са били спрени. От тях на основание 
чл.182, ал.1, б.”г” ГПК/отм./ - 13 броя и на основание чл.182, ал.1, б.”а” 
ГПК/отм./ - 1 брой. Констатирано е, че спрените на основание чл.182, ал.1, 
б.”г” ГПК/отм./ граждански дела не са администрирани своевременно, като 
не е изисквана периодично информация от съда, разглеждащ 
преюдициалното дело или пък делата не са докладвани на съдията-
докладчик. Още по време на проверката са възобновени производствата по 
делата, по които е имало постъпила информация за окончателното 
приключване на преюдициалния спор. 
 
        Констатирано е, че висящите, неприключили граждански дела, 
образувани до 01.01.2008г. в АРС са 34 броя, от които към датата на 
проверката едно е обявено за решаване. В голямата си част/15 броя/  делата 
са образувани през 2007г. Отлагането на делата и неприключването им в 
тримесечен срок  е по обективни причини. Преобладават делата  по 
облигационни, вещни и делбени искове, предполагащи събирането на 
многобройни и разнообразни доказателства и по-продължително 
разглеждане. 
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        Констатирано е, че недостатъчното предварително проучване на гр.д. 
№950/2007г. преди насрочването му в съдебно заседание е причина за 
отмяна на хода на делото по същество и оставяне на производството без 
движение, което е забавило разглеждането му. 
        При проверката на гр.д. №253/1999г. е констатирано, че въпреки 
постъпила през 2003г. частна жалба срещу определението за прекратяване 
на производството поради недопустимост на иска, новият съдия докладчик 
е разглеждал делото и е събирал доказателства до 2005г., когато след 
обявяване на делото за решаване е констатирал, че производството по 
делото е прекратено, отменил е хода по същество и е администрирал 
частната жалба срещу определението за прекратяване на производството. 
По-горната инстанция е отменила обжалваното определение и е върнала 
делото за продължаване на съдопроизводствените действия.  
Производството по делото е оставяно без движение три пъти и то след 
даване ход по същество. Поради констатираните пропуски  разглеждането 
на делото в една инстанция е продължило извън разумните срокове. 
 
        При комплексната проверка са констатирани отводи от разглеждане 
на делото по 12 броя дела само през 2008г. По четири от делата отвод са 
направили всички съдии в АРС. 
 
        От обявените за решаване през 2008г. дела, съдебните актове, 
постановени след едномесечния срок  са по 90 броя дела. С най-много 
просрочени съдебни актове са съдиите Мария Караджова /38 броя дела/ и 
Невена Кабадаиева /35 броя дела/.  В болшинството от случаите 
просрочието над един месец е с няколко дни. В случаите на по-дълго 
просрочие делата са с правна сложност. 
 
        От проверените  образувани и свършени частни граждански дела за 
периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г., е констатирано че молбите с малки 
изключения се разглеждат в предвидените процесуални срокове и при 
образуването на делата се спазва местната подсъдност. Проверени са 
предимно дело, образувани по молби за издаване на изпълнителни листове 
по чл.237 ГПК/отм./ 
 
         Образуваните дела по заповедни производства за периода от 
01.03.2008г. до 30.01.2009г. в АРС са общо 332 броя. След проверка на 
част от делата на случаен принцип е констатирано, че:  в някои случаи не  
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е спазен 3-дневния срок по чл.411, ал.2 ГПК за издаване на заповед за 
изпълнение; спазвано е изискването на чл.415, ал.2 ГПК, спазвано е 
изискването по чл.416 ГПК, като върху заповедта за изпълнение се 
отбелязва издаването на изпълнителния лист, както и на чл.418 ГПК за 
отбелязване факта на издаване на изпълнителния лист и върху документа 
по чл.417 ГПК. Констатирани са нарушения на чл.47 и чл.116 
ПАРОАВАС/отм. ДВ бр.66/18.08.2009г./, а именно:  не се оставя копие на 
издадения изпълнителен лист; не се отбелязва, че изпълнителният лист е 
получен от страната и на коя дата е получен; не се записва името и 
качеството на лицето, получило изпълнителния лист. 
 
 
        На основание чл.58, ал.2 ЗСВ, Инспекторатът към ВСС е дал 
следните препоръки: 

1. Препоръчва на председателя на Районен съд – Асеновград, във 
връзка със задължението му по чл.80, ал.1, т.1 ЗСВ, да 
упражнява постоянен контрол върху дейността на служба 
„Деловодство” и да предприеме необходимите мерки за 
подобряване работата и повишаване професионалната 
квалификация на служителите в него, с цел отстраняване и 
недопускане на констатираните с акта пропуски и спазване 
изискванията на ПАРОАВАС относно неприключените дела и 
заповедните производства. 

2. Препоръчва на председателя на Районен съд – Асеновград да 
упражни правомощията си, предвидени в ЗСВ за ритмично 
администриране на спрените производства по гражданските 
дела, както и за отстраняване на констатираните слабости 
по движението на гр.д. №253/1999г. по описа на АРС и 
приключването му в разумен срок. 

3. Препоръчва на съдиите от Районен съд – Асеновград да 
постановяват съдебните актове и особено по отношение на 
актовете, постановени  по искове, които не са сложни от 
правна и фактическа страна в срок, съобразно изискването на 
чл.235, ал.5 ГПК. 

4. Председателят на Районен съд – Асеновград да продължи и в 
бъдеще добрата организация на работа, създадена в Районен 
съд – Асеновград. 
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КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 
ПРОВЕРКА: 

 
Във връзка с контролната проверка на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет в Районен съд –Асеновград и с оглед  изпълнение на 
препоръките, дадени с Акт изх. №569/19.02.2009г. за резултати от 
извършената от 04.02.2009г. до 06.02.2009 г. комплексна планова 
проверка в Районен съд –Асеновград, обхващаща периода 01.01.2008г. - 
31.12.2008г., в изпълнение на Заповед № 20/28.01.2009г. на Главния 
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, бяха изискани с 
писмо изх.№ 374/09.02.2010г. и подготвени следните справки: 

1. Справка за съдиите, разглеждащи граждански дела за периода 
01.01.2009г. - 01.02.2010г.;  

2. Справка за брой дела, приключени с решение от разгледаните в 
открито съдебно заседание, по месеци, с обобщен сумарен резултат за 
периода януари 2009г.-декември 2009г., по съдии; 

3. Справка за висящите, неприключени към 01.02.2010г. 
граждански дела, образувани преди 01.01.2009г., съдържаща номера на 
съответното дело, дата на образуване, правното основание, въз основа 
на което е образувано делото, съдия-докладчик; 

4. Справка за делата, по които производството е спряно , 
съдържаща номер на съответното дело, дата на образуване, дата на 
спиране, правното основание за спиране, съдия-докладчик; 

5. Справка за делата с отменен ход по същество и върнати в 
съдебно заседание за период януари 2009г. –януари 2010г., съдържаща 
номер на съответното дело, дата на образуване, дата на с.з. по 
същество, дата на определението за отменяне хода по същество, дата на 
насрочване в с.з., дата на обявяване на съдебния акт, съдия; 

6. Справка за всички съдебни актове за периода 01.01.2009 г. –  
01.02.2010 г., постановени след едномесечния срок, по съдии, с 
посочване на правното основание, въз основа на което е образувано 
съответното дело. В справката следва да е отразена датата, на която е 
завършено разглеждането на делото, датата на обявяване на акта в 
книгата за открити заседания и съдията - докладчик, както и общия 
брой на постановените актове и общия брой на постановените актове 
извън законоустановения срок за посочения период по съдии. 

 



 7

Въз основа на изготвените справки и извършената на място в 
Районен съд – Асеновград проверка по дела, констатациите са 
следните: 

1. Съдии, разглеждащи граждански дела в Районен съд – 
Асеновград 

За периода, обхванат  от  контролната проверка граждански дела в 
Районен съд – Асеновград са разглеждали съдиите: Иван Калибацев – 
председател на Районния съд /разглежда частни граждански дела за 
издаване на разрешение за сключване на граждански брак, считано от 
15.07.2009г./, Даниел Луков  /разглежда частни граждански дела за 
издаване на разрешение за сключване на граждански брак, считано до 
14.07.2009г./, Мария Караджова, Мария Терзиева, Мирослава 
Андонова, Невена Кабадаиева и Ивайло Георгиев.  
        Съдиите Иван Калибацев  - настоящ председател на АРС и Даниел 
Луков - бивш председател на АРС разглеждат наказателни дела. 
        Гражданските дела и през този проверяван период се разпределят от 
зам. председателя на районния съд – съдия Мария Пейчева. 
       Приложение №1 – Справка №1, подписана от административния 
ръководител на РС – Асеновград. 
 
        2. Проверка на изпълнението на препоръката по т.1 от Акта за 
извършена комплексна планова проверка, касаеща организацията на 
дейността  и контрола  във връзка с неприключените дела и 
заповедните производства. 
        От неприключените, образувани до 01.01.2008г. 34 броя граждански 
дела, към датата на извършване на контролната проверка са свършени 13 
броя дела, а висящите  са 21 броя, предимно делбени производства и по 
вещни искове. 
        От образуваните през 2008г. граждански дела, неприключени към 
извършване на проверката са 21 броя дела, от които по 6 броя дела 
производствата са спрени,  а  9 броя са образувани по иск за делба. 
        На случаен принцип са проверени следните дела: 
Гр.д. №61/2006г. – Образувано на 30.01.2006г. по постъпила в същия ден 
искова молба с предявен иск по чл.19, ал.3 ЗЗД. Докладчик – съдия 
Терзиева. С разпореждане от 30.01.2006г. исковата молба е оставена без 
движение с указания за отстраняване на констатираните нередовности – 
липсват скица, данъчна оценка за недвижимия имот и не е внесена 
дължимата д.т. С определение от 22.02.2006г. производството по делото е 
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прекратено и исковата молба – върната, поради неизпълнени в срок 
указания по отстраняване на нередовностите. С определение  
№639/16.03.2006г. по ч.гр.д. №615/2006г. Пловдивският окръжен съд, VІІ 
гр. с-в  отменя определението на АРС за прекратяване и връща делото за 
предприемане на действия по надлежното и редовно съобщаване на 
разпореждането от 30.01.2006г., с което исковата молба е оставена без 
движение. С разпореждане от 10.04.2006г. производството по делото 
отново е оставено без движение до внасяне на дължимата д.т. и за 
уточнения по петитума на иска. След отстраняване на нередовностите с 
молба от 13.04.2006г., с разпореждане от същата дата съдът насрочва 
делото в о.с.з. на 23.05.2006г. В шестото по ред с.з. на 15.12.2006г. 
производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б.”г” 
ГПК/отм./ до решаване на гр.д. № 1127/2006г. по описа на АРС. 
Периодично са извършвани справки по движението на преюдициалното 
дело, което по въззивна жалба е изпратено в ПОС и по касационна жалба – 
във ВКС. След като по справка от ВКС е установено, че делото на 
21.05.2009г. е върнато на ПС, с разпореждане от 03.06.2009г. е изискано от 
ПОС. От преюдициалното дело по описа на АРС, съгласно разпореждане 
от 09.06.2009г.  са приложени заверени преписи от решенията на всички 
инстанции и с определение от з.з. на 12.06.2009г. производството по 
делото е възобновено и о.с.з. е насрочено на 24.07.2009г., когато не е даден 
ход на делото поради нередовна процедура – чл.41, ал.5 ГПК/отм./ В 
следващото с.з. е допусната допълнителна СТЕ  и поради неявяване на 
назначеното вещо лице с.з. на 10.11.2009г. е отложено.  Все по причина 
неизпълнение на задълженията от страна на вещото лице са отложени още 
две с.з. и последното насрочване на делото е за 10.03.2010г. 
Гр.д. №425/2001г. – Образувано на 16.07.2001г. Производството е за делба 
във втората фаза – по извършването й. Докладчик  - съдия Терзиева. 
Решение №87/28.07.2002г. по допускане на делбата е изменено частично с 
решение от 27.09.2004г. по гр.д. №2778/2002г. по описа на ПОС, ГО, VІІ 
гр.с-в и делото е върнато в АРС на 12.11.2004г. Първото о.с.з. след 
допускане на делбата е насрочено за 01.02.2005г. Ход на делото не е даден 
в две с.з. поради нередовна процедура по призоваването. В с.з. на 
03.06.2005г. се установява, че е починал съделител-ответник и съдът 
задължава ищците да представят удостоверение за наследници и данните 
им за конституиране и призоваване. В с.з. на 27.09.2005г. съдът спира 
производството по делото  на основание чл.182, ал.1, б.”б” ГПК/отм./ и 
задължава ищците в 6-месечен срок да изпълнят  задължението си по 
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чл.183, ал.2  ГПК/отм./. С определение от 10.04.2006г. съдът на основание 
чл.184 ГПК/отм./, като може би е имал предвид чл.183, ал.3 ГПК/отм./  
прекратява производството по делото. На 19.04.2006г. в съда постъпва 
молба от ищцовата страна, с която са изпълнени задълженията по чл.183, 
ал.2 ГПК и се иска насрочване на делото. Съдът с разпореждане от същата 
дата оставя молбата без уважение. Определението за прекратяване на 
производството не е обжалвано, но с молба от 27.10.2009г. ищците молят 
производството да бъде възобновено и делото – насрочено. Едва след тази 
молба съдът възобновява производството, конституира наследниците на 
починалия съделител-ответник, допуска СТЕ и насрочва делото в о.с.з. на 
19.01.2010г. Като не е взел предвид, че се касае до производство за делба 
след влязло в сила решение по допускането й, съдът е постановил 
нищожно определение за прекратяване на производството. Във връзка с 
това и поради бездействие както от страна на съда, така и от страна на 
ищците, производството по делото е забавено с три години и половина. 
След конституиране на наследници и на други починали страни, в с.з. на 
26.02.2010г. ход на делото е даден и е прието заключението на вещото 
лице. За установяване идентификаторите на проектните дялове по 
заключението на в.л. делото е отложено за 07.04.2010г. 
Гр.д. №929/2008г. – Образувано на 20.08.2008г. Предявен е иск по чл.14, 
ал.4 ЗСПЗЗ. Докладчик – съдия Кабадаиева. Производството по делото е 
оставяно без движение три пъти. 
Гр.д. №1321/2008г. – Образувано на 03.12.2008г. Докладчик –съдия 
Терзиева. С определение в с.з. на 09.10.2009г. производството по делото е 
спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК. До решаване на гр.д. 
№851/2008г. и гр.д. №274/2009г., и двете по описа на АРС. С определение 
от 22.12.2009г. по в.ч.гр.д. №2958/09г. по описа на ПОС определението на 
АРС за спиране на производството е отменено като незаконосъобразно 
поради липса на преюдициалност.  Съдопроизводствените действия в АРС 
са продължени и след отлагане на с.з. на 11.02.2010г., делото е насрочено 
за 18.03.2010г. 
         
        Извършена е проверка и на делата върнати в съдебно заседание след 
отмяна на хода по същество за периода от 01.01.2009г. до 01.02.2010г. 
Общият им брой е 21, като 8 са образувани през 2009г., 9 – през 2008г., 3 – 
през 2007г. и 1 – през 2005г. 
        На случаен принцип са проверени: 
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Гр.д. №1175/2008г. – Образувано на 31.10.2008г. по постъпила в същия 
ден искова молба- облигационен иск по чл.82 ЗЗД. Докладчик – съдия 
Караджова. С разпореждане в з.з. на 03.11.2008г. по чл.131 ГПК книжата се 
изпращат на ответника за писмен отговор в едномесечен срок. Писменият 
отговор на ответника постъпва в съда на 03.12.2008г. /съобщението и 
книжата връчени на 04.11.2008г./ и с определение от з.з. на 11.12.2008г. по 
чл.140 ГПК, което е с изискуемото съдържание, пълно и добре 
мотивирано, съдът насрочва делото в о.с.з. на 21.01.2009г.  В заседанието 
съдът прави  доклад по делото и се произнася по доказателствата. 
Назначеното в това с.з. вещо лице  е освободено с определение от з.з. на 
09.03.2009г. и е назначено друго вещо лице, което поради краткия срок не 
изпълнява задача и с.з. на 22.04.2009г. е отложено. В с.з. на 27.05.2009г. 
съдът приема заключението на вещото лице и обявява делото за решаване, 
както и датата за обявяване на решението. В предвидения в ГПК срок е 
подадена молба за поправка на протокола  и с определение от 04.06.2009г. 
съдът отменя определението за даване на ход по съществото на делото и 
насрочва с.з. за 24.06.2009г., когато делото е обявено отново за решаване. 
Постановеното на 07.08.2009г. решение №310 е влязло в сила. 
Гр.д. №673/2008г. – Образувано на 23.05.2008г. по постъпила в същия ден 
искова молба. Предявени са искове за присъждане на неизплатени суми  от 
ползван отпуск по майчинство  и обезщетение за неизползван полагаем се 
годишен платен отпуск по КТ. Докладчик – съдия Андонова. С 
определение от з.з. на 23.05.2008г. съдът намира исковата молба за 
нередовна и я оставя без движение до отстраняване на констатираните и 
конкретно посочени нередовности. След постъпване на молба от 
05.06.2008г., с която нередовностите са отстранени, с определение по 
чл.131 ГПК в з.з. на 06.06.2008г. съдът изпраща книжата на ответника за 
писмен отговор  в едномесечен срок. Съобщението и книжата са връчени 
на 09.06.2008г., а писменият отговор постъпва на 18.06.2008г. С 
определение по чл.140 ГПК, в з.з. на 19.06.2008г., съдът  прекратява 
производството частично по приетите от него за недопустими искове и 
насрочва за разглеждане в останалата част в о.с.з. на 11.07.2008г. По 
делото са проведени пет с.з. и на 17.03.2009г. е обявено за решаване. С 
определение от з.з. на  31.03.2009г. съдът отменя определението за даване 
ход на делото по същество  поради постъпила в срока за произнасяне 
молба, с която се представя ново доказателство за новонастъпило 
обстоятелство. Делото е обявено за решаване на 28.04.2009г. и 
постановеното на 28.05.2009г. решение е влязло в сила. 
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Гр.д. №1367/2008г. – Образувано на 16.12.2008г. по постъпила на същата 
дата искова молба. Предявен е иск по чл.108 ЗС. Докладчик – съдия 
Кабадаиева. С разпореждане от 18.12.2008г. съдията оставя исковата молба 
без движение  за посочване и уточняване на обстоятелствата, на които се 
основават претенциите, за представяне на скици и удостоверения за 
данъчни оценки и за внасяне на дължимата д.т. Производството е оставяно 
без движение последователно още пет пъти, тъй като с подадените 
допълнителни молби не са отстранени в цялост констатираните 
нередовности. Процедурата по размяна на книжата е открита чак през 
м.април 2009г. с определението по чл.131 ГПК. С определение по чл.140 
ГПК от з.з. в закрито заседание на 31.07.2009г., което е с изискуемото 
съдържание, подробно и мотивирано, съдът насрочва делото в о.с.з. на 
05.10.2009г. Две с.з. са отложени поради нередовна процедура по 
призоваването, а едно с.з. е отложено като е дадена възможност на вещото 
лице да изготви заключението си. Делото е обявено за решаване на 
15.02.2010г. С определение от 18.02.2010г. протоколното определение за 
даване ход на делото по същество е отменено, за да бъдат събрани 
допуснати с определение от 15.02.2010г., преди даване ход на устните 
състезания,  доказателства. О.с.з. е насрочено за 17.03.2010г. 
Гр.д. №701/2009г. – Образувано на 10.06.2009г. по постъпила на 
09.06.2009г. искова молба. Предявени обективно съединени искове с 
правно основание чл.236, ал.2 ЗЗД, чл.92 ЗЗД и евентуално предявени 
искове с правно основание чл.79 вр. чл.232 ЗЗД и чл.86 ЗЗД,  чл.45, чл.59 
от ЗЗД и чл.86  ЗЗД. Докладчик – съдия Андонова. С разпореждане от 
10.06.2009г. исковата молба е оставена без движение до отстраняване на 
посочените нередовности. След отстраняването им, с определение по 
чл.131 ГПК от з.з. на 19.06.2009г.  книжата са изпратени на ответника за 
писмен отговор и са му връчени лично на 22.07.2009г. В законния 
едномесечен срок не постъпва отговор и съдът с определение по чл.140 
ГПК, в з.з. на 28.08.2009г. насрочва делото на 02.10.2009г., когато го 
обявява за решаване. На 19.10.2009г. от ответника постъпва възражение за 
местна подсъдност на предявените искове, с оглед на обстоятелството, че 
фирмата му на едноличен търговец  е със седалище и адрес на управление 
в гр.София, по която молба съдът се произнася с определение от з.з. на  
10.11.2009г., когато  оставя без уважение направеното възражение за 
местна подсъдност като несвоевременно направено. С определение от 
29.10.2009г. съдът на основание чл.253 ГПК отменя протоколното си 
определение от 02.10.2009г.за приключване на устните състезания и за 
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даване ход на делото по същество. Приема, че ответната страна не е била 
надлежно призована за първото по делото с.з., с оглед разпоредбата на 
чл.56, ал.2 ГПК. За поправка на допуснатата грешка о.с.з. е насрочено на 
27.11.2009г., когато делото е обявено отново за решаване и постановеното 
на 28.12.2009г. решение №547 е влязло в сила.  
Гр.д. №31/2009г. – Образувано на  12.01.2009г. по постъпила на същата 
дата в съда молба за защита по ЗЗДН.Докладчик – съдия Терзиева. С 
определение от 12.01.2009г. съдът нарежда издаването на заповед за 
незабавна защита и оставя без движение молбата до отстраняване на 
констатирани нередовности  и уточняване на обстоятелства. Въпреки, че 
уточняваща и допълваща молба не постъпва, съдът насрочва делото в о.с.з. 
на 06.03.2009г., когато страните не се явяват, редовно призовани и го 
обявява за решаване. На 16.03.2009г. постъпва молба от молителката за 
оттегляне на молбата за защита по ЗЗДН и съдът с определение от 
17.03.2009г. отменя определението си за даване ход на делото по същество 
и го насрочва в с.з. на 06.04.2009г., като на ответника се изпраща и препис 
от молбата за оттегляне на първоначалната молба, за становище. 
Производството по делото е прекратено с определение от 06.04.2009г., 
влязло в сила. 
Гр.д. №1435/2008г. – Образувано на 30.12.2008г. по постъпила същия ден 
молба за изменение презиме и фамилно име на родено през 2005г. дете. 
Докладчик – съдия Кабадаиева. Делото е обявено за решаване на 
24.03.2009г., а на 27.03.2009г.   в съда постъпва молба , с която искането в 
частта за изменение на презимето на детето се оттегля. С определение от 
30.03.2009г. съдът отменя определението си за даване ход на делото по 
същество  и го насрочва на 27.04.2009г., като преди това съгласно 
разпореждане от 27.03.2009г. на ответните и заинтересовани страни са 
изпратени преписи от молбата за становище.  По делото е постановено 
решение №198 от 27.05.2009г. 
Гр.д. №524/2009г. – Образувано на 30.04.2009г. по постъпила в съда на 
29.04.2009г. искова молба. Предявен е иск по чл.99, ал.1 СК/отм./. 
Докладчик – съдия Караджова. След размяна на книжата, с определение по 
чл.140 ГПК  от з.з. на 30.06.2009г. съдът насрочва делото в о.с.з. на 
07.09.2009г., приема споразумението  между страните и обявява делото за 
решаване. С определение от з.з. на 18.09.2009г. съдът отменя протоколното 
си определение за даване ход на делото по същество, тъй като в срока за 
произнасяне констатира, че  приетото споразумение  за уреждане на 
производните от прекратяване на брака лични и имуществени отношения 
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между страните включва и недвижими  имоти, за които не са представени 
удостоверения за данъчни оценки и скици. Насрочва делото в с.з. на 
19.10.2009г. и го обявява за решаване в следващото с.з. на 18.11.2009г., 
когато ответника представя и документи за собственост. Решението е 
постановено на 05.01.2010г. 
Гр.д. 321/2005г. – Образувано на  07.04.2005г. Производството е за делба 
на земеделски имоти. Докладчик – съдия Терзиева. С решение от 
14.03.2006г. съдът допуска извършване на делбата. На 15.05.2006г. се 
произнася с допълнително решение по чл.193 ГПК/отм./. След влизане в 
сила на решението, което е обжалвано пред ПОС и ВКС, първото с.з. след 
допускане на делбата е насрочено за 23.09.2008г. В петото по ред с.з. на 
10.02.2009г. делото е обявено за решаване.  С определение от з.з. на 
06.03.2009г. съдията отменя протоколното си определение за даване ход на 
делото по същество. В срока за произнасяне, на 19.02.2009г., постъпва 
молба от двамата ответници, с която в законоустановения срок по чл.151 
ГПК/отм./ молят протоколът от с.з. на 10.02.2009г. да бъде поправен и 
допълнен. Делото е насрочено в о.с.з. на 10.04.2009г. Поради отсъствие на 
докладчика – съдия Терзиева по болест, за докладчик е определена съдия 
Андонова. С определение от з.з. на  01.06.2009г. съдия Андонова  на 
основание  чл.13, ал.1 вр. чл.14, ал.1 ГПК/отм./, поради наличието на 
основанията, визирани в  чл.12, ал.2 ГПК/отм./ - страните по делото са й 
съседи, се отстранява от разглеждането му. Разглеждането на делото се 
продължава от съдия Терзиева, като на 13.01.2010г. страните постигат 
спогодба и производството е прекратено. 
        Приложение №2 – Справка №3 за висящите, неприключили към 
01.02.2010г. граждански дела, образувани в АРС преди 01.01.2009г. и 
справка №5 за делата с отменен ход по същество за периода от 
01.01.2009г. до 01.02.2010г., подписани от административния 
ръководител на Асеновградския районен съд, определение и протокол по 
гр.д. №1175/2008г., три определения по гр.д. №673/2008г., определение по 
гр.д. №1367/2008г., две определения по гр.д. №701/2009г., определение по 
гр.д. №524/2009г., три протокола, две молби и две определения по гр.д. 
№321/2005г. 
 
        Във връзка с проверка на изпълнението на препоръките по отношение 
на констатираните при комплексната планова проверка пропуски и 
нарушения по делата, образувани по глава Тридесет и седма от ГПК – 
ЗАПОВЕДНО  ПРОИЗВОДСТВО на случаен принцип бяха проверени 
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следните дела: ч.гр.д.№1615/2009г., №1618/2009г., №1697/2009г., 
№1698/2009г., №1699/2009г. 
        Спазвани са разпоредбите на чл.406 ал.3 от ГПК като се прави 
надлежна бележка върху заповедта за изпълнение с печат за издаване на 
изпълнителния лист и сумата, за която е издаден. Спазвано е и изискването 
на чл.418 ал.2 от ГПК като е правена надлежна бележка за издадения 
изпълнителен лист върху документа и заповедта за изпълнение. При 
проверените дела има нарочна молба от молителя, с която е искано 
връщане на оригинала на документа, като по делото е приложено 
ксерокопие на документ с отбелязването върху оригинала на издаването на 
изпълнителния лист. Отбелязвано е получаването на изпълнителния лист 
от съответния служител с дата, печат и подпис. 
        В изпълнение на дадените препоръки и с оглед направените в акта за 
резултати от извършена проверка през 2009г. констатации за допусканите 
през проверявания период пропуски и нарушения при обработване на 
документите по заповедните производства, административният 
ръководител-председателят на РС –Асеновград е издал заповед 
№24/23.02.2009г. относно задълженията на съдебните  деловодители  в 
служба „Гражданско деловодство” и секретар-протоколистите по 
граждански дела за нанасяне на датирани бележки върху съдебния акт в 
заповедното производство, върху молбите за получаване на заповед за 
изпълнение и изпълнителен лист, както и оставяне на копие от 
изпълнителния лист и заповедта за изпълнение в съответното гражданско 
дело с направена надлежна забележка. 
         
        3. Проверка на изпълнението на препоръките по т.2 от акта с 
резултати от извършената през 2009г. комплексна планова проверка  
за ритмично администриране на спрените производства по 
граждански дела. 
        Създадени са Вътрешни правила за организацията на работата по 
образуването и движението на гражданските дела в районен съд – 
Асеновград, като специално място е отделено на производството по спрени 
дела. С нарочна заповед №24/23.02.2009г.са определени конкретни 
задължения на съдебните служители  по отношение администрирането на 
спрените граждански дела. 
        Към датата на контролната проверка производството е спряно по 18 
броя граждански дела. От тях  едно  гр.д. №789 е образувано през 1996г. и 
спряно през 2002г. до решаване на преюдициално дело по описа на АРС, 
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образувано през 2002г., едно дело е образувано през 2001г. и спряно през 
2002г.до решаване на т.д. по описа на ПОС, едно дело е образувано през 
2002г. и спряно през 2003г. на основание чл.182, ал.1, б.”г”К/отм./ до 
изготвяне на план за обезщетение на собствениците и четири дела са 
образувани и спрени през 2005г., всички на основание чл.182, ал.1, б.”г” 
ГПК/отм./ до решаване на преюдициално дело по описа на АРС. 
Останалите дела са образувани през 2008г. и 2009г., като по четири от тях 
производството е спряно през м.януари 2010г. 
        На случаен принцип са проверени следните дела: 
Гр.д.№438/2001г.,обр. на 20.07.2001г., предявен иск  с правно основание 
чл.232, ал.2 вр. с чл.87 ал.1 и чл.86 от ЗЗД. Ответникът е предявил 
насрещен иск за незаплатена ел.енергия  за обезщетение на движими вещи, 
дадени за отговорно пазене с нарочен приемо-предавателен протокол. С 
определение от 13.11.2001г. съдия Велмира Николова е отказала искане за 
спиране на производството по делото на основание чл.182 б”г” от 
ГПК/отм./. По-късно след разглеждане на делото в няколко поредни 
заседания и събиране на доказателства е спряно производството по делото 
с определение от 18.06.2002г. на основание чл.182 б.”г” от ГПК/отм./ до 
приключване на т.д.№801/2000г. по описа на ПОС. Предмет на това дело е 
обявяване нищожността на приватизационен договор с предмет движимите 
вещи предмет на насрещния иск. Администрирано е ритмично като 
периодично са изисквани справки за преюдициалното дело. След 
плановата проверка извършена от ИВСС през 2009г. и дадена препоръка, 
че не следва да се изисква цялото дело, без нарочно определение за 
допускане на преюдициалното дело като доказателство, е изисквана 
справка за движението на преюдициалното дело. 
 По това дело е забавено производството по делото по първоначално 
предявения иск, тъй като производството по делото е спряно по 
преюдициално дело от значение за насрещния иск. Идеята на разпоредбата 
на чл.104 от ГПК/отм./ е приемане за разглеждане на насрещен иск, който 
не затруднява движението на производството по първоначалния, а в случая 
безспорно е, че спирането по насрещния иск е препятствало движението на 
производството по първоначалния иск, което е следвало да се съобрази от 
съдията докладчик. 
Гр.д.№1440/2008г. обр. на 30.12.2008г., спряно на основание чл.229, ал.1 
т.4 от ГПК на 14.01.2010г. Извършвани са периодични справки за 
преюдициалното дело.  При образуването на исковата молба, обаче, с три 
различни във времето разпореждания е оставяна без движение исковата 
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молба, за уточнение размера на лихвата, за индивидуализация на имота и 
последното за посочване цената на иска и внасяне на ДТ, което е следвало 
да се извърши при по-задълбочено проучване на исковата молба с една 
резолюция при първоначалното й постъпване. 
Гр.д.№19/2002г., образувано на 13.06.2002г. по жалба срещу решение на 
ПК. Спряно на 28.10.2003г. на основание  чл.182 б.”г” от ГПК/отм./  до 
изготвяне на плана за обезщетяване одобрен от Министерство на 
земеделието. Предмет на делото е решение на ПК, с което определя 
обезщетяване с имот или компенсационни бонове. Не е изяснен предмета 
на обжалване по жалбата на жалбоподателя, а и разпоредбата на чл.182 
б”г” от ГПК е изрична, че производството се спира на това основание, 
когато има образувано дело в съд, решението по което би имало значение 
за правилното решаване на спряното дело, каквото не е бъдещото 
произнасяне на МЗ. Справките до МЗ са изисквани периодично, но до 
настоящия момент плановете за обезщетяване със земя от Общинския 
поземлен фонд  все още не са изготвени. Едва с разпореждане от 
2.03.2010г. съдията е задължил жалбоподателя да уточни искането си и 
предмета на обжалване. 
Гр.д.№853/2005г. обр. на 16.09.2005г. с правно основание чл.51 от ЗЗД. 
Спряно на основание чл.182 б.”г.” от ГПК/отм./ до приключване на 
преюдициални дела. Изисквани са периодично справки, като в момента 
делата се намират във ВКС и производството по тях не е приключило със 
съдебно решение. 
Гр.д.№1037/2008г. обр. на 12.09.2008г,. спряно на основание чл.229 ал.1 
т.4 от ГПК. Извършвани са периодични справки за движението на 
преюдициалното дело, като е прилагана деловодна справка от програмата. 
В момента преюдициалното дело е висящо по въззивна жалба пред ПОС. 
Гр.д.№1120/2005г. обр. на 23.12.2005г. Спряно на 17.02.2006г. на 
основание чл.182 б.”г” от ГПК. Преюдициалното дело е насрочено пред 
ВКС за 8.06.2010г. като са извършвани периодични справки за него. 
Гр.д.№1180/2009г. обр.  на 30.09.2009г. с правно основание чл.135 от ЗЗД. 
Спряно на основание чл.229 ал.1, т.1 от ГПК по общо съгласие на страните 
на 28.10.2009г. Към момента не е изтекъл предвидения в ГПК 6 м. срок за 
по-нататъшно администриране на производството. 
Гр.д.№1054/2009г. обр. на 27.08.2009г. с правно основание чл.200 от КТ. 
Спряно на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК на 15.01.2010г. извършвани са 
периодични справки. 
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Гр.д.№1312/2008г. обр. на 2.12.2008г. за делба. Спряно е на 18.12.2008г. на 
основание чл.229 ал.1 т.3 от ГПК.-  за предприемане на  процесуални 
действия за отстраняване на пречките за движението  на делото като се 
изпрати препис на РП Ловеч за преценяване на предпоставките за 
предявяване на иск по чл.336 от ГПК. Със същото определение е 
отхвърлено искането за назначаване на особен представител като е прието, 
че не са налице предпоставките на чл.29 от ГПК, тъй като няма данни 
лицето да е недееспособно. Следват 10 писма до РП Ловеч за това дали са 
предприети действия по чл.336 от ГПК, като отговорът винаги е, че РП 
Ловеч не е инициирала производство по чл.336 от ГПК. Изисквани са и 
периодични справки  от съдията дали лицето все още е настанено за 
принудително лечение с диагноза шизофрения в лечебно заведение. 
Гр.д.№851/2008г. обр. на 22.07.2008г. с правно основание чл.108 от ЗС 
спряно на 28.01.2010г. до приключване на преюдициално дело. 
 
        За проверка е изискано гр.д. №253/1999г., по отношение на което е 
дадена изрична препоръка в т.2 от акта за резултати от плановата 
проверка през 2009г. за отстраняване на констатираните по 
движението му слабости и за приключването му в разумен срок. 
        В с.з. на 23.01.2009г. ход на делото не е даден поради нередовно 
призоваване на новоконституираните ответници. Заседанието на 
06.03.2009г. също е отложено без да е даден ход на делото по същата 
причина. След извършена справка за постоянен и настоящ адрес на 
непризования ответник и изрични указания до връчващия призовките при 
служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” при СГС, с.з. на 
10.04.2009г. също е отложено без да е даден ход на делото, пак поради 
нередовно призоваване на новоконституиран ответник. В с.з. на 
26.05.2009г. делото е обявено за решаване. С определение от з.з. на 
07.07.2009г. е отменено протоколното определение за даване ход на делото 
по същество. С определение №810/07.07.2009г.  производството по делото 
е прекратено поради недопустимост  на предявените искове. Изпратени са 
съобщения до всички страни по делото, администрирани са молби за 
преписи, повторени са нередовни съобщения. На 02.10.2009г. постъпва 
частна въззивна жалба срещу определението, която се администрира 
своевременно. На 18.11.2009г. жалбата с делото са изпратени по 
компетентност на Пловдивския окръжен съд. С определение от 
18.02.2010г., постановено по в. ч.гр.д. № 3015/2009г. по описа на ПОС, V 
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гр. с-в определението на АРС за прекратяване производството по гр.д. 
№253/1999г. е потвърдено. 
        Проверката по движението на делото е извършена по разпечатка от 
електронната  деловодна програма на АРС и справка по телефона в ПОС. 
        Приложение №3 – Справка №4 за делата, по които производството 
е спряно, подписана от административния ръководител на АРС и 
разпечатка от деловодната програма за движението на гр.д. 
№253/1999г. по описа на АРС, 29 броя копия от молби, справки, 
определения и писма по гр.д. №1312/2008г. по описа на АРС.  
  
        4. Извършена бе контролна проверка и по делата, по които 
съдиите-докладчици са се отвели от разглеждането им, тъй  като 
въпреки липсата на изрични препоръки, в акта с резултати от 
комплексната планова проверка през 2009г. се съдържат определени 
констатации. 
        За периода от 01.01.2009г. до 01.03.2010г. отводи са направени по 10 
броя граждански дела, като съдия Андонова се е отвела от разглеждането 
на най-голям броя дела. По три от делата всички съдии от РС – Асеновград 
са се отвели от разглеждането им.   
        От проверените дела с отменен ход по същество се установи наличие 
на основанията, визирани в чл.22 от ГПК като съдиите са мотивирали 
подробно отводите си. По две от делата – гр.д.№1100/2009г. и 
гр.д.№682/2009г. съдия  Мирослава Андонова не  е  мотивирала отвода.  
         
        5. Производства по обезпечение на бъдещ иск 
 
        Прегледани са всички образувани ч.гр.д. по молби за обезпечаване на 
бъдещ иск, с които е допуснато исканото обезпечение. 
        По ч.гр.д.№762/2009г. същия ден на постъпване на молбата е 
допуснато обезпечение на бъдещ иск от съдия Невена Кабадаиева като не е 
определен началният момент, от който  започва да тече определения срок 
за предявяване на бъдещия иск. Съобщението до молителя е връчено на 
6.07.2009г., като на 10.08.2009г. с нарочно определение съдията е отменил 
определението, с което е допуснато обезпечение  поради непредставяне на 
доказателства за предявяване на иска в срок, на основание чл.390 ал.2 от 
ГПК. 
        По ч.гр.д.№1671/2009г.обр. на 15.12.2009г. с определение от 
15.12.2009г. съдия Мирослава Андонова е допуснала обезпечение на 
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бъдещ иск. Определила е срок за предявяване на бъдещия иск 25 дни 
считано от датата на допускане на обезпечението като  молителят е 
предупреден, че при непредставяне на доказателства за предявяване на 
иска, обезпечението ще бъде отменено. На 17.12.2009г. е издадена 
обезпечителна заповед. На 18.12.2009г. са  получени обезпечителна 
заповед и определението на съда. Изпратено е съобщение за изготвено 
определение и е получено от молителя на 22.12.2009г. На 7.01.2010г. е 
постъпила молба от молителя на основание чл.402 от ГПК с искане за  
отмяна на обезпечението, тъй като сумите са почти изплатени. На 
2.03.2010г., след като са разменени книжата по чл.402 от ГПК, е отменено 
допуснатото обезпечение. 
        По ч.гр.д.№1535/2009г. обр. на 30.11.2009г. с определение от 
30.11.2009г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск, определена е гаранция 
и е посочено, че моментът, от който тече определеният срок за предявяване 
на бъдещия иск е моментът на връчване на обезпечителната заповед. 
Преди изтичане на срока за предявяване на бъдещия иск, молителят е 
подал молба по чл.402 от ГПК, като с определение от 2.03.2010г. е 
отменено допуснатото обезпечение. 
        По  ч.гр.д.№1035/2009г. е допуснато обезпечение, определен е срок от 
1 м. за предявяване на иска без да е посочен началният момент, от който 
този срок започва да тече. Съобщението за изготвено определение е 
връчено на 1.09.2009г. и с определение от 5.10.2009г. е отменено 
определението за допускане на обезпечение поради непредставяне в срок 
на доказателства за предявяване на бъдещия иск. 
        По ч.гр.д.№55/2009г. съдия Мария Терзиева е допуснала обезпечение 
на бъдещ иск, без да посочи сумата и предмета на бъдещия иск като е 
посочен само размера, до който се запорират сметките в банката.                
        Съдиите се произнасят същия ден по молбите за обезпечаване на 
бъдещия иск. Спазват се правилата на родовата и местната подсъдност. 
        Останалите изброени в справката дела са за обезпечаване на 
доказателства и са извън предмета на настоящата проверка. 
        Приложение №4 – Справка за образуваните през 2009г. в Районен съд 
– Асеновград частни граждански дела за обезпечение на бъдещ иск. Копия 
от определения и обезпечителни заповеди по проверените и изброени по-
горе ч.гр.д. 
 
        6. Проверка на изпълнението на дадените в т.3 от акта за 
резултати от извършена планова комплексна проверка през 2009г. в 
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АРС препоръки до всички съдии, разглеждащи граждански съдии по 
отношение спазване на определения в чл.235, ал.5 ГПК инструктивен 
срок за постановяване и обявяване на съдебните решения. 
        През 2009г. съдия Мария Караджова е провела 77/седемдесет и седем/ 
открити съдебни заседания, в които е приключила с решение 
разглеждането на 169 броя граждански дела. В същия период 
постановените съдебни решения след изтичане на предвидения 
процесуален срок по чл.235, ал.5 ГПК са 46 броя. Забавата е от няколко 
дни до един месец. 
        През 2009г. съдия Мирослава Андонова е провела 67/шестдесет и 
седем/ открити съдебни заседания, в които е приключила с решение 
разглеждането на 131 броя граждански дела. В същия период след 
изтичане на предвидения процесуален срок по чл.235, ал.5 ГПК е 
постановено  едно съдебно решение, като забавата е от десет дни.           
        През 2009г. съдия Невена Кабадаиева е провела 55/петдесет  и пет/ 
открити съдебни заседания, в които е приключила с решение 
разглеждането на 124 броя граждански дела. В същия период 
постановените съдебни решения след изтичане на предвидения 
процесуален срок по чл.235, ал.5 ГПК са 5 броя. Забавата е под един месец.  
        През 2009г. съдия Мария Терзиева е провела 40/четиридесет / открити 
съдебни заседания, в които е приключила с решение разглеждането на 111 
броя граждански дела. В същия период постановените съдебни решения 
след изтичане на предвидения процесуален срок по чл.235, ал.5 ГПК са 7 
броя, като забавата само по едно от тях е от един месец, а за останалите  -   
различен брой  дни под един месец. 
        През 2009г. съдия Ивайло Георгиев е провел 8/осем/ открити съдебни 
заседания, в които е приключил с решение разглеждането на 11 броя 
граждански дела. Няма постановени съдебни решения след изтичане на 
предвидения процесуален срок по чл.235, ал.5 ГПК.   
        Приложение №5 – Пет броя справки №2 за всеки от съдиите, 
разглеждащи граждански дела за броя дела, приключени с решение от 
разгледаните в о.с.з. за периода от м.януари 2009г. до м. декември 2009г., 
Пет броя справки №6 за всеки от съдиите, разглеждащи граждански 
дела за общия брой постановени решения и за броя решения, постановени 
след изтичане на едномесечния срок по чл.235, ал.5 ГПК. 
 
ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА 
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      Прави добро  впечатление на проверяващите, че датата на входиране на 
исковата молба съвпада с датата на образуване на делото. Подобрена е 
организацията на дейността по движението на гражданските дела. Делата 
се докладват своевременно на съдиите. Междинните съдебни актове по 
уредените с ГПК нови процедури  се постановяват своевременно от 
съдите, съдебните заседания се насрочват в кратки срокове, максимум до 
два месеца. Правят се ежемесечни проверки и се следят постоянно 
неприключените дела, образувани преди 01.01.2009г. При проверката на 
делата с отменен ход по същество се констатира, че в преобладаващия 
брой случаи това се  е наложило по обективни причини, а не толкова 
поради пропуски или грешки на съда.  По нито едно от проверените дела с 
отменен ход по същество  не се констатира и обездвижване на 
производството или исковата молба. Дейността по предварителната 
подготовка по делата е подобрена.        
       Изпълнени са препоръките по отношение гр.д. №253/1999г., което е 
приключено с потвърдено от въззивната инстанция определение за 
прекратяване на производството поради недопустимост на предявените 
искове. 
        В изпълнение на дадените препоръки всички дела,  по които 
производството е спряно, са администрирани ритмично и периодично са 
правени справки по движението на преюдициалното дело. При отпадане на 
причините за спиране на производството, то е възобновявано 
своевременно. Изискват се и се прилагат заверени преписи от решенията 
по приключените преюдициални дела. Само при изрично определение на 
съдията, разглеждащ делото за прилагане са изисквани приключили 
преюдициални дела. 
        В изпълнение на дадените препоръки по отношение отстраняване на 
пропуските и нарушенията на чл.47 и чл.116 ПАРОАВАС/отм./, сега 
действащите разпоредби на чл.49, ал.2 и чл.131 ПАРОАВАС, констатирани 
по заповедните производства, са издадени нарочни заповеди на 
административния ръководител на АРС, чрез които конкретно са 
разписани задълженията на съдебните деловодители и секретар-
протоколистите. 
        Нарочна заповед на административния ръководител е издадена и за 
конкретните задължения на съдебните служители по делата, по които 
производствата спрени. 
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        Утвърдени са и Вътрешни правила за организацията на работата по 
образуването и движението на гражданските дела в Районен съд – 
Асеновград. 
        При отстраняване от разглеждане на делото, съдиите подробно 
мотивират отводите си, като не се констатират необосновани и формални 
отводи. Констатирано е едно единствено изключение – гр.д.№1100/2009г. 
и гр.д.№682/2009г., по които  съдия  Мирослава Андонова не  е  
мотивирала отвода.  
        Установено е, че част от съдебните актове за 2009г. са постановени 
извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 ГПК, но в разумен срок предвид 
чл.13 ГПК. Констатираните забави не надвишават един месец. В това 
отношение безспорно е подобрила работата си съдия Невена Кабадаиева, 
която през 2008г. е постановила 35 съдебни решения след изтичане на 
срока по чл.235, ал.5 ГПК, докато през 2009г. постановените със забава 
съдебни решения са само 5 броя. Въпреки големия брой забавени съдебни 
решения и през 2009г., съдия Мария Караджова също е положила усилия 
за подобряване на работата си в това отношение. Допуснатите забави при 
постановяване на актовете по приключените от нея дела са кратки, освен 
това следва да се има предвид, че тя е приключила с решение и най-голям 
брой граждански дела през 2009г. и е провела най-много открити съдебни 
заседания. 
        Своевременно се разглеждат и решават частните граждански дела по 
молбите за обезпечение на бъдещ иск. Съдиите служебно следят и 
прилагат правилата относно родовата и местната подсъдност. Определя се 
срок за предявяване на обезпечения бъдещ иск и при непредставяне на 
доказателства за предявяването на иска в определения срок, съдиите 
служебно отменят обезпечението, съобразно разпоредбата на чл.390, ал.3 
ГПК. Констатира се различна практика на съдебните състави при 
определяне на началния момент, от който започва да тече срока за 
предявяване на бъдещия иск.    
 
На основание чл. 58, ал.2 ЗСВ ИВСС дава следните ПРЕПОРЪКИ: 
 
1.Председателят на Районен съд – Асеновград да продължава и в 
бъдеще упражняването на постоянен контрол върху дейността на 
служба „Деловодство”с цел спазване на изискванията на ПАРОАВАС 
относно неприключените, спрените и заповедните производства. 
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2.Председателят на Районен съд – Асеновград, съобразно 
правомощията си по чл.80,ал.1,  т.9 ЗСВ  да свика Общо събрание на 
съдиите с цел анализиране, обобщаване и уеднаквяване  на практиката 
на съда по производствата за обезпечаване на бъдещ иск. 
 
3.Съдиите от Районен съд – Асеновград и особено съдия Мария 
Караджова  да продължат и в бъдеще усилията си за постановяване на 
съдебните решения в срока по чл.235, ал.5 ГПК. 
 
          Срокът за изпълнение на препоръките по т.т. 1 и 3 е постоянен. 
          Определя едномесечен срок, считано от датата на получаване на 
настоящия акт за изпълнение на препоръката по т.2 от акта. 
          На основание чл.58, ал.4 ЗСВ, председателят на Районен съд –
Асеновград да уведоми Главния инспектор на Инспектората към ВСС за 
изпълнението на препоръките. 
 
          На основание чл.58, ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия акт за 
резултати от извършена проверка да се изпрати на председателя на 
Районен съд –Асеновград, който да запознае с него съдиите, разглеждащи 
граждански дела. 
 
          На  основание чл.54, , ал.1, т.5 ЗСВ екземпляр от акта да се изпрати 
на Висшия съдебен съвет. 
 
                                                 
                                                      ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                                / МИЛКА ИТОВА / 
 
   
 
 
 
 


