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ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 
 

В РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 
 

Проверката в РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА по гражданските дела е извършена 
в изпълнение на Заповед № 86/07.06.2010г. 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 комплексна планова проверка 
от ИВСС в Софийски апелативен район. 

Проверката бе извършена в периода 21.06.2010г. – 25.06.2010г. от инспектор 
МИЛКА ВАРНОВА - ИТОВА и експерт ДИАНА ИВАНОВА. 

 
Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд - Враца по 

образуването, движението и приключването на гражданските дела за периодите  
01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. и 01.01.2010г. – 31.05.2010г.  

Районен съд - Враца (ВРС) е поместен в съдебната палата, където са 
осигурени много добри материални условия за упражняване правомощията на 
съдиите, за дейността на съдебните служители, както и за ефективно обслужване 
на гражданите.  

 
 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИВНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ. 
СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 
Ръководство на Районен съд - ВРАЦА - председател на съда – НАДЯ 

ГЕОРГИЕВА ПЕЛОВСКА - ДИЛКОВА – всъпила в длъжност на 10.11.2005г., 
зам. председател – ПЕТЯ ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА - ЧУКАЧЕВА, встъпила в 
длъжност на 21.12.2005г. и  общо 12 брой съдии по щат. Обособени са две 
отделения – гражданско отделение със 7 бр. съдии и наказателно отделение със 7 
бр. съдии. През 2009г., съобразно решение на общото събрание на съдиите от 
гражданското отделение от 18.10.2006г., при разпределението на делата е 
съществувала относителна специализация на съставите, обхващаща следните 
видове дела: развод и недействителност на брака, вещни искове, облигационни 
искове, искове по КТ, непозволено увреждане, делби, издръжка и др. искове по 
СК. Считано от 01.01.2010г. гражданските дела се разпределят между всички 
съдии от гражданското отделение при зададен равен процент натовареност-100%. 

РС - Враца разполага с електронна деловодна програма САС”Съдебно 
деловодство”, която е въведена от  01.01.2009г. 

В съда работят 8 деловодители, разпределени, както следва: в гражданско 
деловодство – 3 бр., наказателно деловодство – 3 бр., изпълнително деловодство – 
2 бр., а  в служби „Регистратура” – 2 бр. и „Архив” – 1 бр. съдебни служители. 

При проверката бе констатирано, че гражданските дела се завеждат и 
образуват по реда на ПСАРОАВАС (отм. ДВ  бр.66/2009г.) и ПАРОАВАС (обн. 
ДВ бр.66/2009г.). Върху всеки приет в съда документ -  искови молби /молби/, на 
първата страница се отбелязва регистрационен номер и дата на постъпване на 
документа в съда. След предаване на председателя на съда, делата се образуват и 
разпределят на съответния докладчик, като в някои случаи бе констатирано 
забавяне в рамките на три-четири и повече дни след постъпване на книжата в съда. 

Протоколите от съдебно заседание са добре структурирани и четливо 
изписани, но книжата, които постъпват или се съставят по някои от проверените 
дела, не се прикрепват последователно в папките, а някои са номерирани частично. 

При проверка на делата, образувани по общия исков ред, по които бяха 
изискани и извлечения от деловодната програма се установи, че не всички 
съдържат подробни данни, свързани с движението на съответните дела - указания, 
резолюции и съдебни актове, изпратени и получени по делата  книжа и други 
документи. В тази връзка, е препоръчително да се подобри работата на съдебното 
деловодство, с оглед осигуряване на съответствие между гражданските дела по 
състави и съдии 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 РС- Враца се водят следните деловодни книги и регистри: азбучен 

указател, описна книга, книга за открити заседания, книга за закрити и 
разпоредителни заседания, регистър по чл.235, ал.5 ГПК, книга за получени и 
върнати призовки и други съдебни книжа, книга за веществени доказателства, 
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книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и определения по 
Глава 29 НПК. В служба “Регистратура” се водят следните книги: входящ и 
изходящ дневник; регистър на заявления за достъп до обществена информация; 
разносна книга. 

Регистърът на съдебните решения по чл. 235,ал.5 от ГПК се води във ВРС от 
месец март 2008г. 

 
ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
В Районен съд- Враца -  7 бр. съдии разглеждат граждански дела, съгласно 

заповед №96/27.10.2004г., включително и председателя и зам.председателя. 
Съдиите, разглеждащи граждански дела през периода януари 2009г. – май 

2010г.(съгласно заповед № 61/04.04.2007г.) са както следва: 
съдия Неделин Йорданов – ІІ граждански състав; 
съдия Биляна Росалинова – ІІІ граждански състав; 
съдия Маргарита Пешева -  ІV граждански състав; 
съдия Петя Вълчева – V граждански състав; 
съдия Надя Пеловска – VІ граждански състав; 
съдия Миглена Раденкова – VІІ граждански състав; 
съдия Емил Кръстев – VІІІ граждански състав. 
От м. юни 2006г. се прилага принципа на случайния избор чрез програмата 

Law Choice, предоставена от Висшия съдебен съвет. Делата се разпределят при 
спазване принципа на случайния избор от Председателя на ВРС, съгласно  
Вътрешни правила за случайното разпределение на делата в Районен съд-Враца, с 
изключение на молби за разрешения за теглене на детски влог, отказ от 
наследство, назначаване на особен представител,  които се разпределят „по 
дежурство”, съгласно утвърдения от председателя на съда график на дежурствата 
за 2009г. и 2010г.(със заповед № 387/06.11.2008г.). Председателят на съда е 
разглеждал граждански  дела при 50 % натовареност. 

При отсъствие на председателя, делата се разпределят от заместник 
председателя, съгласно Вътрешни правила за случайното разпределение на делата 
в Районен съд-Враца. 

Съгласно заповед № 384/28.08.2007г. на председателя на РС-Враца е 
определен редът за завеждане на искови молби/ молби в служба “Регистратура” и 
тяхното предаване за разпределение на делата от председател, а при отсъствието 
му – от зам.председател на съда. 

При прилагането на програмата за случайно разпределение на делата е 
констатирано равномерно натоварване. 

Натовареност на съдиите, разглеждащи граждански дела – 
За 2009г.: = по показател „брой постъпили дела”: 

 общо – 41 бр.- по щат; 
                        41 бр. - действителна натовареност; 

 средно месечното постъпление на база 12 месеца – 41 бр. дела на един 
съдия. 
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Действителната натовареност на база постъпили и разгледани гр. дела за 
2009г. е 47 бр. дела средно месечно на един съдия. 

 
През 2009 г. насрочените гр. дела в открито заседание са били 1449 бр., а 

отложените дела в открито съдебно заседание – 495 броя. 
               = по показател „брой свършени дела”: 
Общо 3585 бр. свършени гр. дела, от които – 1141 бр. граждански дела по 

общия исков ред /с решение 970 бр. и с определение – 171 бр./ и  2444 бр. ч. гр. 
дела  - 

              43 бр. - по щат (общ брой св. дела : 12 месеца : брой съдии по щат); 
              43 бр.- действителна натовареност.  
Действителната натовареност на база свършени гр. дела за 2009г. е 43 бр. 

дела средно месечно на един съдия. 
 
ІІІ. ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
А.ОБЩИ ДАННИ 
Общ брой дела 
През 2009г. в Районен съд – Враца са постъпили 3446 бр. граждански дела 

(включително адм. дела, дела върнати от горна инстанция, други дела, заповедни 
производства, ч.гр.дела), от които 992 бр. гр. дела по общия исков ред и 2454 бр. 
частни гр.дела.  

Към 01.01.2009г. неприключилите дела от предишни периоди са били 304 
бр., от които 254 броя граждански дела по общ исков ред (в това число делбите, 
предадени в архив -  4 броя) и 50 броя ч. гр. дела.   

Или всичко за разглеждане през 2009г. са били 3750 бр. дела.  От тях, 
свършените са всичко 3420 бр. (926 броя дела по общ исков ред и 2491 броя ч. гр. 
дела). В срок до 3 месеца са свършени 2963 бр. дела - 86 %.  

За периода 01.01.2010г.-31.05.2010г. данните са следните:  
Към 01.01.2010г. висящи са били 330 бр.дела, образувани преди тази дата, от 

които 320 броя дела по общия исков ред и 10 броя ч.гр. дела. 
За периода 01.01.2010г.-31.05.2010г. в РС-Враца са постъпили 2346 бр.дела, 

от които 531 броя по общия исков ред и 1815 броя ч.гр. дела или всичко за 
разглеждане 2676 бр.дела (в това число делбите, предадени в архив -  4 броя). От 
тях свършени са 2226 бр. дела или 83 %.  

 Висящи към 31.05.2010г. са останали 450 бр.дела. 
 
Граждански дела по общия исков ред 
За 2009г: 
Висящите към 01.01.2009 г. гражданските дела по общия исков ред са  254 

броя. През 2009г. са постъпили за разглеждане 992 броя граждански дела по 
общия исков ред или общо за разглеждане през 2009г. са били 1246 броя  
граждански дела по общия исков ред.  

Делата са разпределени по съдии както следва:  
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съдия Неделин Йорданов – висящи към 01.01.2009г. – 44 броя; постъпили 
149 бр.дела или общо за разглеждане 193 броя, свършени са 131 бр. дела 
(130 бр.с решение и  1 бр. с определение);  
съдия Биляна Росалинова – висящи към 01.01.2009г.-34 броя, постъпили 169 
бр. дела или общо за разглеждане 203 броя, свършени са 154 бр. дела ( 106 
бр. с решение и  48 бр. с определение);  
съдия Маргарита Пешева –висящи към 01.01.2009г. 24 броя, постъпили  154 
бр.дела или общо за разглеждане 178 броя ,  свършени са 131 ( 102 бр.с 
решение и  29 бр. с определение);  
съдия Петя Вълчева – висящи към 01.01.2009г. - 60 бр., постъпили 164 бр. 
дела или общо за разглеждане 224 броя, свършени са 161 бр. дела ( 125 бр.с 
решение и  36 бр. с определение);  
съдия Надя Пеловска – висящи към 01.01.2009г. 25 броя, постъпили 67 бр. 
дела или общо за разглеждане 92 броя, свършени са 81 бр. дела ( 60 бр.с 
решение и  21бр. с определение);  
съдия Миглена Раденкова – висящи към 01.01.2009г. 29 броя, постъпили 149 
броя или общо за разглеждане 178 броя,  свършени са 134 бр. дела ( 104 бр.с 
решение и  30 бр. с определение);  
съдия Емил Кръстев – висящи към 01.01.2009г. – 38 броя, постъпили 140 бр. 
дела или общо за разглеждане 178 броя, свършени са 134 бр. дела ( 122 бр.с 
решение и  12 бр. с определение). 
Общо свършените дела по общия исков ред за 2009г. са 926 бр.,  от които в 

срок до три месеца са 519 бр. или 56 %. От тях с решение са свършени 749 бр. и  с 
определение - 177 бр. 

За 2010г.:                      
Към 31.05.2010г. данните са следните:  
Висящите към 01.01.2010 г. гражданските дела по общия исков ред са 320  

броя. За периода 01.01.2010г.-31.05.2010г. са постъпили за разглеждане 531 броя 
граждански дела по общия исков ред или общо за разглеждане са били  851 броя  
граждански дела по общия исков ред.  

От постъпилите за периода 01.01.2010г.-31.05.2010г. дела по общия исков 
ред, към 31.05.2010г., приключените са 203 бр.дела. 

Делата са разпределени по съдии както следва:  
съдия Неделин Йорданов – висящи към 01.01.2010г.- 62 бр., постъпили- 83 
бр. дела или общо за разглеждане 145 бр., свършени са  62 бр. дела (55 бр.с 
решение и  7 бр. с определение);  
съдия Биляна Росалинова – висящи към 01.01.2010г. – 49 бр., постъпили 67 
бр. дела общо за разглеждане  116 бр., свършени са 73 бр. дела (63 бр. с 
решение и  10 бр. с определение);  
съдия Маргарита Пешева – висящи към 01.01.2010г. – 47 бр., постъпили 87 
бр.дела общо за разглеждане – 134 бр., свършени са 52 бр. дела (50 бр. с 
решение и  2 бр. с определение);  
съдия Петя Вълчева – висящи към 01.01.2010г. – 63  бр., постъпили 87 
бр.дела или общо за разглеждане – 150 бр., свършени са 78 бр. дела (64 бр. с 
решение и  14 бр. с определение);  
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съдия Надя Пеловска – висящи към 01.01.2010г. – 11 бр., постъпили 44 бр. 
дела или общо за разглеждане – 55 бр., свършени са 27 бр. дела (20 бр. с 
решение и  7 бр. с определение);  
съдия Миглена Раденкова – висящи към 01.01.2010г. – 44 бр.,постъпили 79 
бр.дела или общо за разглеждане – 123 бр., свършени са 60 бр. дела (50 бр. с 
решение и  10 бр. с определение);  
съдия Емил Кръстев – висящи към 01.01.2010г. – 44 бр.,  постъпили 84 
бр.дела или общо за разглеждане – 128 бр., свършени са 73 бр. дела (61 бр. с 
решение и  12 бр. с определение).  
 
Частни граждански дела 
През 2009г. са постъпили общо 2454 бр. частни гр.дела (включително 

обезпечения, заповедни производства и др.). Към 01.01.2009г. е имало  50 бр. 
висящи неприключили ч. гр. чела по състави, както следва: 

Съдия Неделин Йорданов – 14 броя ч. граждански дела; 
Съдия Биляна Росалинова- няма; 
Съдия Маргарита Пешева – едно ч. граждански дело; 
Съдия Петя Вълчева – 11 броя ч. граждански дела; 
Съдия Надя Пеловска – 7 броя ч. граждански дела; 
Съдия Миглена Раденкова – 2 броя ч. граждански дела; 
Съдия Емил Кръстев – 15 броя ч. граждански дела. 
Всичко за разглеждане през 2009г. са били 2504 бр. ч. граждански дела.     
През 2009г. са свършени 2494 броя ч.гр.д. , от които в срок до 3 месеца са 
свършени 2494 бр. дела, или 100%. 
Делата са разпределени по съдии, както следва: съдия Неделин Йорданов – 

постъпили 350 бр.ч.гр.дела, свършени са 359 бр. дела; съдия Биляна Росалинова – 
постъпили 374 бр.ч.гр.дела, свършени са 372 бр. дела; съдия Маргарита Пешева – 
постъпили 344 бр.ч.гр., свършени са 345 бр. дела; съдия Петя Вълчева – 
постъпили 336 бр.ч.гр., свършени са 347 бр. дела; съдия Надя Пеловска -  
постъпили 317 бр.ч.гр., свършени са  321 бр.ч.гр.дела; съдия Миглена Раденкова -  
постъпили 361 бр.ч.гр., свършени са  363 бр.ч.гр. дела; съдия Емил Кръстев – 
постъпили  372 бр.ч.гр.,  свършени са  387 бр.ч.гр. дела. 

 
Към 31.05.2010г. данните са следните:  
Към 01.01.2010г. е имало висящи 10 броя ч. гр.дела, образувани преди 

посочената дата. По състави делата са разпределени както следва: 
Съдия Неделин Йорданов  - 5 бр. частно граждански дела; 
Съдия Биляна Росалинова – 2 бр. частно граждански дела; 
Съдия Надя Пеловска – 3 бр. частно граждански дела. 
 
За периода 01.01.2010г. – 31.05.2010г. са постъпили и образувани  общо 1815 

броя ч. гр. дела. Заедно с висящите, образувани преди 01.01.2010г. ч. гр.дела 
общо за разглеждане са били 1825 броя, от които свършени са общо 1801 броя 
ч.гр. дела. 

По съдии постъпилите, съответно свършени ч.гр. дела са както следва: 
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 съдия Неделин Йорданов – постъпили 280 бр. ч.гр.дела, свършени са 283 бр. 
дела, съдия Биляна Росалинова – постъпили 282 бр. ч.гр.дела, свършени са 283 бр. 
дела, съдия Маргарита Пешева - постъпили 282 бр. ч.гр.дела, свършени са 279 бр. 
дела, съдия Петя Вълчева – постъпили 279 бр. ч.гр.дела, свършени са 276 бр. дела, 
съдия Надя Пеловска – постъпили 132 бр. ч.гр.дела, свършени са  134 бр. дела, 
съдия Миглена Раденкова – постъпили 278 бр. ч.гр.дела, свършени са  269 бр. 
дела, съдия Емил Кръстев – постъпили 282 бр. ч.гр.дела, свършени са 277 бр. 
дела. 

Останали висящи към 31.05.2010г. ч.гр.дела са били – 24 броя. 
 
Инстанционен контрол 
През 2009 г. са приключили общо 3585 бр. гр. дела със съдебен акт  

(включително и ч.гр.дела). От тях обжалвани дела са 307 бр. или 8,58 %. От 
обжалваните и върнати отменени изцяло са 53 бр. или 37,59 %, а потвърдените 
актове са по 88 бр.дела или  62,41 %. 

 
Б. ВИСЯЩИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 

1.01.2009 г. 
Висящите, неприключили към 31.05.2010г. образувани преди 01.01.2009 г. 

(включително и делата, по които производството е спряно) са  25 броя, от които 9 
бр.дела са спрени. Делата са образувани в периода 2000г. – 2008г. Към момента 
на проверката, от тях са приключили 2 бр. дела. 

Отделно от общия брой неприключили към 31.05.2010г. дела, образувани 
преди 01.01.2009г., 3 бр. дела са предадени в архив след приключване на І фаза по 
допускане на делбата. 

 
Неприключилите към момента на проверката гр.дела по съдии са  както 

следва: съдия Неделин Йорданов – 7 бр.дела, от които  1 бр. делба в архив; съдия  
Биляна Росалинова – 1 дело; съдия Маргарита Пешева – 2 бр.дела; съдия Петя 
Вълчева -  7 бр.дела, от които 2 бр. делби в архив; съдия Надя Пеловска – няма 
неприключили дела; съдия Миглена Раденкова – 3 бр.дела; съдия Емил Кръстев – 
6 бр.дела.  

Бяха изискани всички висящи неприключили дела, образувани преди 
01.01.2009г., с изключение на делбените производства. При проверката бе 
установено, че производството по проверените дела е спряно и констатациите са 
описани в т.В. Висящо е единствено гр.дело № 2097/2008г. Делото е образувано 
на 18.11.2008г. по иск с правно основание чл. 124 от ГПК. Делото е отлагано 
няколко пъти, като е предоставена възможност на пълномощника на една от 
страните да уточни задачите на вещото лице, назначено по допусната съдебна 
експертиза. На 18.06.2010г. делото е обявено за решаване и към момента на 
проверката – 25.06.2010г. съдебният акт не е постановен. 

Причините за отлагане на делата и неприключването им в тримесечен срок 
са основно в характера на производството по делата, образувани по искове за 
делба на имот. От общо 34 броя дела, образувани преди 01.01.2009г., 29 броя са 
делби, при които се констатира трудности при призоваване на относително голям 
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брой съделители, изготвяне на заключения на вещи лица и скици от съответните 
компетентни органи. 

 
В. НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА   

             ДЕЛА, ПО КОИТО ПРОИЗВОДСТВОТО Е СПРЯНО 
1.  Ненасрочените дела към 31.05.2010г. са общо 151 бр. (без делбите в 

архив), по съдии, както следва:  
съдия Неделин Йорданов – 26 бр.дела; съдия Биляна Росалинова- 17 бр.дела; 

съдия  Маргарита Пешева – 33 бр. дела; съдия Петя Вълчева – 19 бр. дела; съдия 
Надя Пеловска – 8 бр. дела; съдия Миглена Раденкова – 20 бр. дела; съдия Емил 
Кръстев – 28 бр. дела. 

На случаен принцип бяха проверени следните дела: 
- гр.дело № 3408/2009г. Исковата молба по чл. 108 от ЗС е постъпила в съда 

на 08.12.2009г., делото е образувано на 23.12.2009г. и с разпореждане по чл. 131, 
ГПК от същата дата препис от исковата молба и доказателствата са изпратени на 
ответника за отговор. С разпореждане от 08.02.2010г. делото е оставено без 
движение за представяне на адрес за призоваване на ответник или удостоверение 
за постоянен и настоящ адрес на същия. Следва процедура по призоваване на 
ответниците. След залепване на уведомлението, съдът с определение от 
12.04.2010г. е допуснал правна помощ, определил е възнаграждение за особен 
представител и се е разпоредил да се уведоми АК-Враца за определяне на 
адвокат. С разпореждане от 25.05.2010г. е назначен особен представител и на 
основание чл. 131 от ГПК препис от исковата молба и приложенията са му 
изпратени за отговор в едномесечен срок.; 

- гр.дело № 3409/2009г.  - облигационен иск, постъпил в съда на 19.12.2009г. 
Делото е образувано на 23.12.2009г., разпределено на съдия Маргарита Пешева и 
на същата дата е постановено размяна на книжа на основание чл. 131 от ГПК. По 
делото е представена справка, че ответникът е починал и съдът с резолюции от 
27.04.2010г., от 18.05.2010г. и от 22.06.2010г. е изисквал в двуседмичен срок  да 
се представи удостоверение за наследници на починалия ответник, вместо да спре 
производството по делото и да задължи ищеца, съгласно чл. 230,ал.2 от ГПК, в  
шестмесечен срок да посочи неговите правоприемници и адресите им и при 
неизпълнение да прекрати делото; 

- гр.дело № 2484/2009г. - иск по чл. 75 от СК(отм.) за лишаване от 
родителски права  постъпил в съда на 30.09.2009г., делото е образувано едва на 
06.10.2009г. и разпределено на съдия Маргарита Пешева. В изисканата по делото 
деловодна разпечатка е допусната грешка, като е отбелязано, че делото е 
образувано по иск за издръжка. Ищецът желае майката на родените от брака три 
деца (през 2001г., 2002г. и 2003г.) да бъде лишена от родителски права. 
Разпореждането на съда по чл. 131 от ГПК е от  06.10.2009г. Съобщението до 
ответницата е върнато в цялост на 14.06.2010г. В приложеното писмо от 
кметството е посочено, че лицето не живее на посочения адрес в селото, а е в 
Италия. Резолюцията на съда по чл. 47, ал.6 от ГПК е от 21.06.2010г. С 
определение от 21.06.2010г. съдът е приел представените доказателства, 
разпоредил е, че на основание чл. 47,ал.6 от ГПК следва да се назначи особен 
представител на ответницата при депозит от 100 лв. вносим от ищеца, указал е да 
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се уведоми АК- Враца след внасяне на депозита, допуснал е до разпит двама 
свидетели, разпоредил е да се уведоми ДСП-Враца за представяне на социален 
доклад и е насрочила делото чак за 21.09.2010г. Проверяващите считат за 
недопустимо в продължение на половин година исковата молба да не е 
администрирана. Няма данни през този шестмесечен срок делото да е докладвано 
от деловодител за изпращане на нови съобщения въпреки, че са засегнати 
интересите на три малолетни деца. Наложително е служба „Деловодство” да 
изпълнява задълженията си по ПАРОАВАС и да докладва ежемесечно за 
ненасрочените дела, а съдия Пешева да пренасрочи делото за по-ранна дата и да 
го приключи своевременно, с цел защита интересите на децата; 

- гр.дело № 3343/2009г., иск за изменение на издръжка, постъпил в съда на 
14.12.2009г. Делото е образувано и разпределено на съдия М.Пешева на 
16.12.2009г. Не е спазено изискването по чл. 92, ал.5 от ПАРОАВАС делото да 
бъде обозначено със жълт етикет. Разпореждането по чл. 131 от ГПК е от 
16.12.2009г. След връщане съобщението до ответника на 16.12.2009г., съдът с 
резолюция от 28.12.2009г. е указал да се приложи чл. 47,ал.1 от ГПК. 
Препоръчително е да се попълва контролен лист по съответните дела, от който да 
е видно кога делото е докладвано на съда и дали той своевременно е предприел 
следващите се процесуални действия. В конкретния случай, резолюцията на съда 
е след 12 дни и няма данни да е докладвано на съдията веднага след връщане на 
съобщението. Съобщението със залепеното уведомление е с дата 05.01.2010г. 
Върху молба от 21.01.2010г. с посочен съдебен адрес за връчване на книжата, е 
поставена резолюция на съда от 08.03.2010г. да се уведоми ищеца, че ответникът 
е в чужбина. По молба от 16.03.2010г. е издадено съдебно удостоверение на 
ищеца, за да се снабди с адреса на ответника, тъй като същият е в Италия. На 
24.03.2010г. следва ново разпореждане на съда по чл. 47 от ГПК върху 
удостоверението за постоянен адрес на ответника въпреки, че още върху първото 
съобщение на 16.12.2009г., неполучено от ответника, е било отбелязано, че 
ответника е в чужбина и е поставена резолюция за връчване чрез залепяне на 
уведомлението по реда на чл. 47, ал.1 от ГПК. На 01.04.2010г. е залепено 
уведомлението на входната врата на ответника, след което следва резолюция на 
съда за справка за адреса на ответника от 14.06.2010г. На 14.06.2010г. е изготвена 
исканата справка по реда на Наредба № 14 от 18.11.2009 г. за реда и начина за 
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни 
"Население", издадена от министъра на правосъдието и министъра на 
регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 94 от 27.11.2009г.). 

Производството по делото е забавено въпреки, че се разглежда по реда на чл. 
310 от ГПК – бързо производство по иск за издръжка. С определение от 
16.06.2010г. съдът е насрочил делото за 06.07.2010г. – близо седем месеца след 
постъпване на исковата молба в съда. С друго определение от 16.06.2010г. е 
допусната правна помощ на ответника, като е определен депозит 50 лв. от 
сметката на съда и е изпратено искане до АК-Враца за определяне на адвокат; 

- гр.дело № 3413/2009г. – отрицателен установителен иск с правно основание 
чл. 124 от ГПК е подаден в съда на 21.12.2009г. Делото е образувано и 
разпределено на съдия М.Пешева на 23.12.2009г. Производството по делото е 
прекратено на 23.12.2009г. и изпратено по подсъдност на СРС, който повдига 
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препирня за подсъдност пред СГС, тъй като не е направено възражение по чл. 
119,ал.3 от ГПК. С определение от 19.02.2010г. СГС е определил за местно 
компетентен ВРС и делото е върнато на 11.05.2010г. Разпореждането на съда по  
чл.131 от ГПК е от 13.05.2010г. и до момента на проверката 25.06.2010г. – повече 
от един месец изпратените съобщения не са върнати и няма данни делото да е 
докладвано на съда за изпращане на нови съобщения; 

- гр. дело № 1670/2009г. – искова молба за делба, постъпила в съда на 
06.07.2009г., делото е образувано и разпределено на съдия Емил Кръстев на 
08.07.2009г. Разпореждането по чл. 131 от ГПК е от 08.07.2009г. На върнатото 
съобщение е отбелязано на 08.07.2009г., че ответникът не е намерен на адреса. 
Резолюцията на съда от 10.07.2009г. е ищецът да представи актуален адрес на 
ответника. С молба от 14.07.2009г. ищецът е поискал да бъде издадено съдебно 
удостоверение за постоянен и настоящ адрес на ответника. Съдебното 
удостоверение е издадено на 20.07.2009г. На същата дата е представена молба с 
доказателства за адрес на ответника. Разпореждането за връчване книжата на 
ответника за отговор е от 21.07.2009г., което не е отбелязано в изисканата 
разпечатка по делото от деловодната програма на съда. На 06.08.2009г. е 
подписано съобщението от ответника и отговорът е постъпил по делото на 
19.08.2009г. Резолюцията на съда върху отговора е от 19.08.2009г. - за изпращане 
на съобщение до другия ответник. Съобщението е върнато по делото с 
отбелязване от 15.09.2009г., че не може да се връчи поради ремонт на сградата. 
Резолюцията на съда от 18.09.2009г. е за посочване адреса на другия ответник, 
което също не е отразено в деловодната програма по делото. Издадено е съдебно 
удостоверение на ищеца и от писмото от 16.10.2009г. е видно, че адреса е същия. 
Следващото разпореждане на съда е от 19.01.2010г. - за ново призоваване на 
ответника и да се изискат обяснения  от връчителя за невърнатото съобщение, 
изпратено до ответника. Уведомлението е залепено на входната врата на 
ответника на 10.04.2010г. и с определение от 03.06.2010г. е допусната правна 
помощ на ответник, като е уведомен АК-Враца за определяне на процесуален 
представител; 

- гр.дело № 1691/2009г. – иск по СК, постъпил в съда на 08.07.2009г., делото 
е образувано и разпределено на съдия Е.Кръстев на 09.07.2009г. Разпореждането 
на съда по чл. 131 от ГПК е от 10.07.2009г.  С определение от 29.10.2009г. 
производството по делото е прекратено поради неотстраняване на нередовностите 
на исковата молба в посочения срок с разпореждане от 29.09.2009г., с което 
делото е оставено без движение. Окръжен съд – Враца с определение от 
22.01.2010г. е отменил определението на ВРС и е върнал делото за продължаване 
на съдопроизводствените действия. С определение от  25.03.2010г. е допусната 
правна помощ на ответник по делото и с определение от 16.06.2010г. е 
определено възнаграждение за особения представител и е указано делото да се 
докладва след определяне на адвокат от АК-Враца. 

По проверените, ненасрочени дела бе констатирано, че не е видно кога са 
докладвани призовките, съобщенията и подадените молби на съдията-докладчик 
и в случаите на  забавяне на съдебното производство не може да се прецени дали 
причината е в служба „Деловодство” или разпорежданията и определенията на 
съда не са постановени своевременно. В тази връзка, е препоръчително да се 
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водят контролни листове по делата, в които да се отбелязва датата, съдебния 
служител и съдията, на който е докладван съответния постъпил документ. 

 
2. Спрените производства по делата са общо 23 броя, на основание чл. 182, б. 

“г” от ГПК /отм./ - 6 бр., на основание чл. 229, ал.1 от ГПК – 11 бр., на основание 
чл. 637, ал.1 ТЗ вр. чл.229, ал.1, т.7 от ГПК - 6 бр. 

 
 
Спрените производства съм 17.06.2010г. по съдии са, както следва:                                                                                          

Вид 
дело 

Номер/ 
Година 

Дата на 
образуване 

Съдия 
докладчик 

Основание за 
спиране 

Дата на 
спиране 

Гр. дело 1054/2001 27.4.2001 ЕМИЛ 
КРЪСТЕВ 

Чл.182,б.”г” 
ГПК/отм/ 20.2.2003 

Гр. дело 1520/2004 22.6.2004 МИГЛЕНА 
РАДЕНКОВА 

Чл.182,б.”а” 
ГПК/отм/ 24.2.2010 

Гр. дело 1142/2006 22.6.2006 МИГЛЕНА 
РАДЕНКОВА 

Чл.182, б.”г” 
ГПК/отм/ 27.9.2006 

Гр. дело 1895/2006 12.10.2006 ЕМИЛ 
КРЪСТЕВ 

Чл.182,б.”г” 
ГПК/отм/ 15.3.2007 

Гр. дело 409/2007 12.3.2007 ЕМИЛ 
КРЪСТЕВ 

чл.182,б.”г” 
ГПК/отм/ 20.9.2007 

Гр. дело 455/2008 29.2.2008 НЕДЕЛИН  
ЙОРДАНОВ 

Чл.182,б.”г” 
ГПК/отм/ 5.2.2010 

Гр. дело 1894/2008 10.11.2008 МАРГАРИТА 
Ц. ПЕШЕВА 

Чл.229,ал.1, 
т.5 ГПК 27.1.2009 

Гр. дело 2009/2008 24.11.2008 МАРГАРИТА 
Ц. ПЕШЕВА 

Чл.229,ал.1, 
т.5 ГПК 31.3.2009 

Гр. дело 2398/2008 30.12.2008 МИГЛЕНА 
РАДЕНКОВА 

Чл.229,ал.,т.4 
ГПК 28.1.2009 

Гр. дело 65/2009 13.1.2009 НЕДЕЛИН  
ЙОРДАНОВ 

Чл.229, ал.1, 
т.4 ГПК 18.9.2009 

Гр. дело 399/2009 23.2.2009 МАРГАРИТА 
Ц. ПЕШЕВА 

Чл.229, ал.1, 
т.4 ГПК 15.9.2009 

Гр. дело 1182/2009 15.5.2009 ПЕТЯ П. 
ВЪЛЧЕВА 

Чл.637, ал.1 
ТЗ 
вр.чл.229,ал.1
т.7 ГПК 

8.10.2009 

Гр. дело 1558/2009 22.6.2009 МИГЛЕНА 
РАДЕНКОВА 

Чл.637, ал.1 
ТЗ вр.чл.229, 
ал.1, т.7 ГПК 

11.8.2009 

Гр. дело 1674/2009 8.7.2009 ПЕТЯ П. 
ВЪЛЧЕВА 

Чл.637, ал.1 
ТЗ вр. чл.229, 
ал.1, т.7 ГПК 

8.10.2009 

Гр. дело 1795/2009 22.7.2009 ПЕТЯ П. 
ВЪЛЧЕВА 

Чл.637, ал.1 
ТЗ вр. чл.229, 
ал.1, т.7 ГПК 

22.10.2009 

Гр. дело 2122/2009 21.8.2009 МИГЛЕНА 
РАДЕНКОВА 

Чл.637, ал.1 
ТЗ вр.чл.229, 
ал.1, т.7 ГПК 

21.10.2009 

Гр. дело 2260/2009 7.9.2009 НЕДЕЛИН З. 
ЙОРДАНОВ 

Чл.637, ал.1 
ТЗ вр. чл.229, 
ал.1, т.7 ГПК 

16.10.2009 
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Гр. дело 2700/2009 23.10.2009 МИГЛЕНА 
РАДЕНКОВА 

Чл.229, ал.1 , 
т.1 ГПК 11.11.2009 

Гр.дело 2752/2009 27.10.2009 НЕДЕЛИН  
ЙОРДАНОВ 

Чл.229, ал.1, 
т.4 ГПК 9.4.2010 

Гр. дело 3265/2009 9.12.2009 ПЕТЯ П. 
ВЪЛЧЕВА 

Чл.229, ал.1, 
т.1 ГПК 9.2.2010 

Гр. дело 409/2010 1.2.2010 ЕМИЛ 
КРЪСТЕВ 

Чл.229,ал.1,т.
4 ГПК 2.2.2010 

Гр. дело 489/2010 12.2.2010 ЕМИЛ 
КРЪСТЕВ 

Чл.229, ал.1, 
т.4 ГПК 22.4.2010 

Гр. дело 243/2010 22.01.2010 НЕДЕЛИН 
ЙОРДАНОВ 

Чл.229, ал.1, 
т.1 ГПК 14.02.2010 

 
Съдия Биляна Росалинова и съдия Надя Пеловска нямат дела, по които 

производството е спряно. 
 
На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела, по които 

производството е спряно: 
- гр.дело № 1054/2001г. – иск по чл. 32 от ЗС. Делото е изпратено във ВРС от 

РС-Мездра след отвод на съдиите и образувано под нов номер на 27.04.2001г. 
Производството по делото е спряно с протоколно определение от 20.02.2003г. на 
основание чл. 182, ал.1, б.”г” от ГПК(отм.) до приключване на гр. дело №  
186/1993г. на РС-Враца (допусната е грешка в протокола, тъй като видно от 
книжата по делото, преюдициалното дело е по описа на РС-Мездра, а не на РС-
Враца). Изискана е информация за движението на гр.дело № 186/1983г. на МРС, в 
отговор на което на 21.06.2006г. съдът е уведомен, че не може да изпрати 
изисканото дело, тъй като не е приключило с влязъл в сила съдебен акт и същото 
е спряно до приключване на гр.дело № 786/2002г. по описа на ВРС. Следващото 
писмо за информация е изпратено, като е посочен грешен номер на делото – 
гр.дело № 183/1993г. на МРС, вместо гр.дело № 186/1993г. и в отговор от 
05.03.2007г. МРС уведомява съда, че исканото дело е с друг предмет и страни, 
поради което същите следва да се уточнят. След изпращане на повторно писмо, 
по делото е получен отговор от МРС от 02.04.2007г., че преюдициалното дело е 
висящо. След тази дата няма данни в продължение на повече от три години  
делото да е докладвано от деловодител на съдията-докладчик и да са изисквани 
периодични справки за движението на преюдициалното дело. В хода на 
проверката бе извършена справка в РС-Мездра, от която е видно, че 
преюдициалното дело не е приключило и е изпратено на ОС-Враца по жалба от 
30.03.2009г.;  

- гр.дело № 1795/2009г.- делото е образувано по искова молба с правно 
основание чл. 86 от ЗЗД, постъпила в съда на 22.05.2009г. Отговорът от ответника 
е постъпил по делото на 24.08.2009г. и с определение от 14.09.2009г. съдебното 
заседание е насрочено за 22.10.2009г. (в рамките на 1.5 месеца). По делото на 
05.10.2009г. е постъпило писмо от временния синдик, че  дружеството – ответник 
е в производство по несъстоятелност, считано от 25.09.2009г. – т.д. № 60/2009г. 
на ВрОС. Производството по делото е спряно с протоколно определение от 
22.10.2009г. на основание чл. 637,ал.1 от ТЗ. Изпратени са съобщения на 
страните, неприсъствали в съдебното заседание и съобщенията са подписани 
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съответно на 02.11.2009г. и на 03.11.2009г. След спиране на производството по 
делото липсва информация за движението на производството по несъстоятелност 
в ОС-Враца. След извършената проверка по препоръка на проверяващите, бе 
изпратено писмо за справка до ОС-Враца дали е приключило производството по 
т.дело № 60/2009г. на ОС-Враца и в същия ден е получен отговор, че 
производството по делото не е приключило. С решение от 16.06.2010г. е 
постановено започване осребряване на имуществото. Необходимо е да се изиска 
информация от ОС-Враца относно това дали вземането е включено в списъка на 
приетите от синдика вземания или не, с оглед различните хипотези на чл. 637 от 
ТЗ; 

- гр.дело № 2009/2008г., искова молба по СК, постъпила в съда на 
19.09.2008г. Делото е образувано на 24.11.2008г. и разпределено на случаен 
принцип на съдия М.Пешева. С определение от 31.03.2009г. производството по 
делото е спряно на основание чл. 229,ал.1,т.5 от ГПК и делото е изпратено в 
цялост на РП-Враца. При проверката се установи, че делото все още е в РП-Враца 
и след неговото изискване, по препоръка на проверяващите, с писмо от 
22.06.2010г. делото бе върнато заедно с материалите по прокурорската преписка. 
С определение от 22.06.2010г. производството по делото е възобновено и е 
насрочено за 21.09.2010г. Необходимо е пр.преписка да бъде върната на РП-
Враца, тъй като е изпратена в оригинал. Производството по делото е забавено 
неоснователно дълго, повече от една година, без да е изисквана информация от 
РП-Враца и в нарушение на чл.88, ал.1 и ал.3 от ПАРОАВАС(отм.), 
несвършеното дело е изпратено в оригинал и служба „Деловодство” не е следила 
за своевременното му връщане; 

- гр.дело № 1894/2008г., облигационен иск. Делото е разпределено на съдия 
М.Пешева и образувано на 10.11.2008г. След постъпване отговора на ответника 
на 07.11.2008г., с определение по чл. 140 от ГПК, делото е насрочено за 
02.12.2008г. Производството по делото е спряно с протоколно определение от 
27.01.2009г. на основание чл. 229,ал.1,т.5 от ГПК. По делото е представена 
служебна бележка от РП-Враца от 07.11.2008г. за образувано досъдебно 
производство с искане за спиране на производството по гражданското дело. 
Изисквани са справки от РП-Враца, в отговор на които от 15.01.2010г. е посочено, 
че досъдебното производство не е приключило. Следващото писмо по делото от 
РП-Враца е от 04.06.2010г. и видно от него досъдебното производство е 
приключило с постановление за прекратяване на наказателното производство от 
23.12.2009г. Резолюцията на съда е едва от 07.06.2010г. (два месеца по-късно) и 
гласи да се изпрати писмо до ищеца дали желае съдебното производство да 
продължи, вместо да възобнови служебно производството по делото. Изпратени 
са съобщение и писмо до ищеца, подписано от него на 14.06.2010г. Към момента 
на проверката няма депозиран отговор по делото от ищеца. След препоръка на 
проверяващите, производството по делото е възобновено с определение в з.з. от 
22.06.2010г. и е насрочено за 06.07.2010г.; 

- гр.дело № 2700/2009г., образувано на 23.10.2009г. по молба по ЗЗДН и 
разпределено на съдия М.Раденкова. По делото е издадена заповед за незабавна 
защита при спазване на 24-часовия срок, предвиден в ЗЗДН. Делото е насрочено 
за 11.11.2009г., когато е спряно по взаимно съгласие на страните, изразено с 
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молба от 10.11.2009г. – чл. 229,ал.1,т.1 от ГПК. Страните, неприсъствали в с.з., са 
уведомени съответно на 18.12.2009г. и на 23.12.2009г. Към момента на 
проверката – 22.06.2010г. шестмесечният срок не бе изтекъл, с оглед 
евентуалното прекратяване на съдебното производство;  

- гр.дело № 1895/2006г.- образувано по иск за делба на 12.10.2006г. С 
протоколно определение от 15.03.2007г. производството по делото е спряно на 
основание чл. 182,ал.1, б.”г” от ГПК(отм.) до приключване на гр.дело 
№2353/2006г. на ВРС. Към делото са приложени две листчета, съдържащи 
конкретни дати за проверки с текст „спряно” или „изтича 6 м. срок” или „ВОС”. 
На 17.06.2010г. е отбелязано „на ВОС по компетентност. няма връщане”. Не е 
ясно кой е извършил проверките и по кое дело, липсва подпис и име на 
деловодител. В хода на проверката по препоръка на проверяващите бе изискана 
информация за движението на преюдициалното дело, при което се установи, че 
същото е образувано по иск по ЗСПЗЗ и същото е изпратено на 30.06.2009г. по 
въззивна жалба в ОС-Враца; 

- гр.дело № 1142/2006г.- образувано на 22.06.2006г. по иск за делба с вх. № 
от 08.06.2006г. и разпределено на съдия М.Раденкова. С определение в з.з. на 
28.09.2006г. производството по делото е спряно на основание чл. 182,ал.1,б.”г” от 
ГПК(отм.) до приключване на гр.дело № 1351/2006г. на ВРС. По делото се 
съдържат справки на листче, без име и подпис, с дати от 2008г., че 
преюдициалното дело не е върнато от ВрОС, където е изпратено по жалба. 
Следващата резолюция на съда е едва от 25.01.2010г. и гласи да се изиска справка 
дали е приключило преюдициалното дело. Преюдициалното дело е изпратено от 
ОС-Враца на 06.04.2010г., но производството по делото е възобновено едва след 
два месеца – с разпореждане на съда от 18.06.2010г., съдебното заседание е 
насрочено за 01.09.2010г. и са изпратени съобщения на страните. 

 
Г. ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 
Делата с отменен ход по същество и върнати в съдебно заседание, за 

проверявания период януари 2009г. – май 2010г. са,  както следва: 
- за 2009г. – съдия Неделин Йорданов – 1 дело, съдия Биляна Росалинова - 

1 дело; съдия Петя Вълчева – 4 бр. дела,  съдия Надя Пеловска -  2 бр. 
дела, съдия Миглена Раденкова -  2 бр. дела, съдия Емил Кръстев – 4 бр. 
дела, съдия Маргарита Пешева –няма . 

- за 2010г. – съдия Неделин Йорданов – 1 дело, съдия Биляна Росалинова – 
3 бр. дела, съдия Надя Пеловска – 2 бр. дела, съдия Миглена Раденкова – 
2 бр. дела, съдия Маргарита Пешева - няма, съдия Петя Вълчева – няма, 
съдия Емил Кръстев – няма. 

Бяха проверени произволно избрани дела, по които съдът е отменил 
определението, с което е дал ход на делото по същество. 

При проверката се констатира, че по част от делата е налице недостатъчна 
предварителна подготовка преди насрочването им в открито съдебно заседание и 
проучването им преди даване ход по същество, което е довело до отмяна хода по 
същество, насрочване на с.з. за допълнително изясняване на фактическата и 
правна страна на съдебните спорове (гр.дело № 1690/2009г., гр.дело 356/2009г., 
гр.дело №1805/2008г., гр.дело № 61/2009г., гр.дело № 1895/2008г., гр.дело № 
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2243/2008г., гр.дело № 1393/2008г., гр.дело № 1556/2009г., гр.дело № 1555/2009г., 
гр.дело № 880/2010г., гр.дело № 2655/2009г.). По друга част от проверените дела, 
съдът е отменил определението, с което е дал ход по същество и е оставил без 
движение производството по делото за отстраняване нередовности на исковата 
молба (гр.дело № 2331/2008г., гр.дело № 971/2009г., гр.дело № 3173/2009г., 
гр.дело № 250/2010г.), което е довело съответно до забавяне на съдебното 
производство. В тази връзка, е необходимо да се даде препоръка за внимателно и 
задълбочено проучване на делата при постъпването им в съда и преди 
съответното съдебно заседание. 

 
Д.  ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 310 ОТ ГПК 
     ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 
     ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 
1. За 2009 г.: 
- по чл. 310 от ГПК са общо 71 бр., от които свършени са 71 бр. (с решение 

45 бр. и с определение 26 бр.). 
Делата по реда на бързото производство, разпределени по съдии, са както 

следва: 
Съдия Неделин Йорданов – 5 бр.дела, от които свършени са 5 бр. (с решение 

4 бр. и с определение 1 бр.); 
Съдия Биляна Росалинова – 24 бр.дела, от които свършени са 24 бр. (с 

решение 19 бр. и с определение 5 бр.); 
Съдия Маргарита Пешева – 14 бр.дела, от които свършени са 14 бр. (с 

решение 6 бр. и с определение 8 бр.); 
Съдия Петя Вълчева – 7 бр.дела, от които свършени са 7 бр. (с решение 3 бр. 

и с определение 4 бр.); 
Съдия Надя Пеловска –  5 бр.дела, от които свършени са 5 бр. (с решение  3 

бр. и с определение 2 бр.); 
Съдия Миглена Раденкова – 3 бр.дела, от които свършени са 3 бр. (с решение 

2 бр. и с определение 1 бр.); 
Съдия Емил Кръстев  – 6 бр.дела, от които свършени са 6 бр. - с решение; 
 
- по Закона за закрила на детето(ЗЗДт) са общо 107 бр., от които свършени са 

107 бр. (с решение 94 бр. и с определение 13 бр.). 
Делата по ЗЗДт, разпределени по съдии, са както следва: 
Съдия Неделин Йорданов  – 19 бр.дела, от които свършени са 19 бр. (с 

решение 18 бр. и с определение 1 бр.); 
Съдия  Биляна Росалинова – 2 бр.дела, от които свършени са 2 бр. - с 

решение; 
Съдия  Маргарита Пешева – 18 бр.дела, от които свършени са 18 бр. - с 

решение; 
Съдия Петя Вълчева  – 18 бр.дела, от които свършени са 18 бр. (с решение 15 

бр. и с определение 3 бр.); 
Съдия  Надя Пеловска – 12 бр.дела, от които свършени са 12 бр. (с решение 

10 бр. и с определение 2 бр.); 
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Съдия  Миглена Раденкова – 19 бр.дела, от които свършени са 19 бр. (с 
решение 13 бр. и с определение 6 бр.); 

Съдия  Емил Кръстев – 19 бр.дела, от които свършени са 19 бр. (с решение 
18 бр. и с определение 1 бр.); 

 
- по Закона за защита от домашното насилие(ЗЗДН), са общо 15 бр., от които 

свършени са 15 бр. (с решение 8 бр. и с определение 7 бр.). 
Делата по ЗЗДН, разпределени по съдии, са както следва: 
Съдия Неделин Йорданов – 2 бр.дела, от които свършени са 2 бр. (с решение 

1 бр. и с определение 1 бр.); 
Съдия Биляна Росалинова – 5 бр.дела, от които свършени са 5 бр. (с решение 

2 бр. и с определение 3 бр.); 
Съдия Маргарита Пешева – 4 бр.дела, от които свършени са 4 бр. (с решение 

2 бр. и с определение 2 бр.); 
Съдия Петя Вълчева – 1 бр.дела, от които свършени са 1 бр. - с решение; 
Съдия Надя Пеловска – няма разпределени дела по ЗЗДН. 
Съдия Миглена Раденкова  – 2 бр.дела, от които свършени са 2 бр. (с 

решение 1 бр. и с определение 1 бр.); 
Съдия Емил Кръстев  – 2 бр.дела, от които свършени са 2 бр. (с решение 1 

бр. и с определение 1 бр.); 
 
2. За периода 01.01.2010 г. – 31.05.2010г. 
- по чл. 310 от ГПК са общо 38 бр., от които свършени са 21 бр. (с решение 

19 бр. и с определение 2 бр.) 
Делата, по реда на бързото производство, разпределени по съдии, са както 

следва:  
Съдия Неделин Йорданов – 5 бр.дела, от които свършени са 4 бр. (с решение 

3 бр. и с определение 1 бр.) ; 
Съдия Биляна Росалинова – 5 бр.дела, от които свършени са 4 бр. (с решение 

3 бр. и с определение 1 бр.) ; 
Съдия Маргарита Пешева – 8 бр.дела, от които свършени са 4 бр. - с 

решение; 
Съдия Петя Вълчева – 5 бр.дела, от които свършени са 3 бр. - с решение; 
Съдия Надя Пеловска – 4 бр.дела, от които свършени са 2 бр. - с решение; 
Съдия Миглена Раденкова  -  5 бр. дела, няма свършени. 
Съдия Емил Кръстев  – 6 бр.дела от които свършени са 4 бр. - с решение; 
 
- по Закона за закрила на детето (ЗЗДт) са общо 64 бр. от които свършени са 

58 бр. (с решение 52 бр. и с определение 6 бр.) 
Делата по ЗЗДт, разпределени по съдии, са както следва: 
Съдия Неделин Йорданов – 10 бр.дела от които свършени са 9 бр. - с 

решение; 
Съдия Биляна Росалинова – 11 бр.дела, от които свършени са 11 бр. - с 

решение; 
Съдия Маргарита Пешева – 9 бр.дела, от които свършени са 9 бр. - с 

решение; 
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Съдия Петя Вълчева – 10 бр.дела, от които свършени са 10 бр. (с решение 9 
бр. и с определение 1 бр.); 

Съдия Надя Пеловска – 4 бр.дела, от които свършени са 2 бр. (с решение 1 
бр. и с определение 1 бр.); 

Съдия Миглена Раденкова – 10 бр.дела, от които свършени са 9 бр. (с 
решение 7 бр. и с определение 2 бр.); 

Съдия Емил Кръстев – 10 бр.дела, от които свършени са 8 бр. (с решение 6 
бр. и с определение 2 бр.); 
 

- по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), са общо 5 бр., от които 
свършени са 5 бр. (с решение 2 бр. и с определение 3 бр.) 

Делата по ЗЗДН, разпределени по съдии, са както следва: 
Съдия Неделин Йорданов – 1 дело,  свършено с определение; 
Съдия Биляна Росалинова – 1 дело, свършено с решение;  
Съдия Петя Вълчева –  2 бр.дела, от които свършени са 2 бр. - с определение;  
Съдия Емил Кръстев – 1 дело, свършено с решение.  
Съдия Маргарита Пешева, съдия Надя Пеловска и съдия Миглена Раденкова 

нямат разпределени дела по ЗЗДН. 
 
Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на 

бързото производство – искове по СК за издръжки и изменение на издръжки, по 
ЗЗДН и по ЗЗДт: гр.дело № 2765/2009г., гр.дело № 3081/2009г., гр.дело 
№ 242/2010г., гр.дело № 454/2010г., гр.дело № 339/2010г., гр.дело № 179/2009г., 
гр.дело № 1697/2009г., гр.дело № 818/2010г., гр.дело № 166/2010г., гр.дело № 
418/2009г., гр.дело № 1657/2009г., гр.дело № 1918/2009г., гр.дело № 438/2010г., 
гр.дело № 3035/2009г., гр.дело № 117/2009г., гр.дело № 2777/2009г., гр.дело № 
1705/2010г., гр.дело № 3081/2009г., гр.дело № 1607/2010г., гр.дело № 1656/2010г., 
гр.дело № 76/2009г. 

От проверените дела, разглеждани по реда на бързото производство,  може 
да се направят следните изводи: 

Спазват се изискванията по чл. 311,ал.1 от ГПК, с някои изключения. Съдът е 
извършвал проверка в деня на образуване на делата. По разпореждане на съда от 
същата дата, исковите молби са изпращани на ответниците за отговор в 
едномесечен срок, с някои изключения (гр.дело № 166/2010г., гр.дело 1697/2009г. 
гр.дело № 454/2010г., по които разпореждането на съда по чл. 131 от ГПК  е 3,5, 7 
дни след образуване на делото). 

С определение или разпореждане, съдът се е произнасял своевременно, при 
изтичане срока за отговор или при постъпване на отговора на ответника по 
делото. Не е спазван триседмичния срок за насрочване на делата – изискване по 
чл. 312,ал.1,т.1 от ГПК, с изключение на гр.дело № 1697/2009г., при което 
разпоредбата е спазена.  

По гр.дело № 166/2010г. – искова молба за издръжка, постъпила в съда на 
15.01.2010г. Делото е разпределено на съдия М.Пешева. Разпореждането по 
чл.131 от ГПК е от 19.01.2010г. Съобщението е подписано от ответника на 
21.01.2010г. С определение от същата дата, съдът е насрочил делото за 
09.02.2010г. (без да изчака срока за отговора на ответника) и е отменил 
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разпореждането по чл. 131 от ГПК. В с.з. на 09.02.2010г. страните редовно 
призовани не се явяват и тъй като съдът е констатирал, че не е дадена възможност 
на ответника за отговор в едномесечен срок, не дава ход на делото и разпорежда 
на основание чл. 131 от ГПК препис от исковата молба с доказателствата да се 
изпратят на ответника за отговор. В проведеното на 13.04.2010г. съдебно 
заседание е даден ход по същество на делото и решението е постановено на 
13.04.2010г.  

По проверените дела са издадени и изпълнителни листове, извършено е 
отбелязване върху постановените решения, но не се съхраняват по делата преписи 
от издадените изпълнителни листове, съобразно изискването на чл. 47, ал.1 от 
ПАРОАВАС (отм. ДВ бр.66/2009г.) и чл.49, ал.2 от действащия ПАРОАВАС. 
Цитираната разпоредба задължава служба „Деловодство” да оставя преписи от 
изходящите документи, които се съхраняват към съответните съдебни дела или 
папки, като на преписите деловодителите отбелязват имената на лицата, 
подписали съответния документ и номерът, под който са изведени. 

 
Съдът не във всички случаи е постановявал  решенията в двуседмичен срок, 

съобразно изискването по чл. 316 от ГПК. От свършените дела по реда на бързото 
производство, 61 решения са постановени в двуседмичен срок, съгласно чл. 316 
от ГПК, а останалите – в едномесечен срок. 

 
Констатирано бе, че по дела образувани по искови молби за издръжки на 

деца, компетентната ДСП е била призовавана, с изключение на гр.дело 
№454/2010г., разпределено на съдия Пеловска, по което въпреки молбата, 
подадена от адвоката на ищцата да се призове ДСП за следващото съдебно 
заседание, дирекцията не е призована и не е представила социален доклад за 
малолетното дете. Препоръчително е да се спазват разпоредбите на Закона за 
закрила на детето и по всички дела, по които се засягат права или интереси на 
дете,  съдът да  изисква становище или социален доклад от дирекция "Социално 
подпомагане" по настоящия адрес на детето, с цел защита на правата и законните 
интереси на малолетните и непълнолетните.  
        По проверените 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 
№ 418/2009г., гр.дело № 438/2009г, гр.дело № 3035/2009г.). 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. 
Констатирано бе, че по делата не е била уведомявана компетентната ДСП за 
представяне на становище или социален доклад (гр.дело № 3035/2009г.). 

По този вид дела, съдът се е произнасял с решение в открито съдебно 
заседание, съгласно изискването по чл. 15,ал.1 от ЗЗДН.  
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При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДт бе констатирано, че 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 страните, и се изпълнява незабавно. Решенията са 
постановявани в рамките на една седмица след обявяване на съответното  дело за 
решаване. 
  

Е. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
     ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО 
Образуваните и свършените частни граждански дела за 2009г. са общо 2469 

бр. дела, а за периода 01.01.2010г.- 31.05.2010г. – 1815 бр., от които 1791 бр. са 
свършени. 

 От тях, образуваните ч.гр.дела по реда на заповедното производство за 
2009г. са 2236 бр.  (по чл. 413 от ГПК вр. с чл.410 от ГПК – 1275 бр. ч.гр.д.; - по 
чл. 417 от ГПК - 961 бр. ч.гр.д). От образуваните ч.гр.дела по реда на заповедното 
производство, в тридневен срок са постановени 2215 бр. актове, а останалите - в 
срок от 1 до 3 месеца – 21 броя, тъй като съдът е оставял без движение 
заявленията за внасяне на държавна такса. 

За периода 01.01.2010г.- 31.05.2010г. образуваните ч.гр.дела по реда на 
заповедното производство са 1721 бр. (по чл. 413, ГПК вр. с чл.410 ГПК – 1312 
бр. ч.гр.д.; - по чл. 417, ГПК - 409 бр. ч.гр.д). От образуваните ч.гр.дела по реда на 
заповедното производство, в тридневен срок са постановени 1715 бр. актове, а 
останалите - в срок от 1 до 3 месеца – 6 броя, тъй като съдът е оставял без 
движение заявленията за внасяне на държавна такса. 

Проверени бяха ч.гр.дела по чл. 417 от ГПК – заявления за издаване на 
заповед за изпълнение въз основа на запис на заповед: ч.гр.дело № 3192/2009г., 
ч.гр.дело № 1282/2010г., ч.гр.дело № 84/2010г., ч.гр.дело № 911/2010г., ч.гр.дело 
№ 2159/2010г., ч.гр.дело № 4/2010г., ч.гр.дело № 832/2009г., ч.гр.дело № 
2440/2010г., ч.гр.дело № 1503/2010г., ч.гр.дело № 1533/2010г., ч.гр.дело № 
1830/2009г., ч.гр.дело № 1008/2010г., ч.гр.дело № 2332/2010г., ч.гр.дело № 
2067/2009г. 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. Делата са образувани между 1 и 
4 дни след постъпване на заявленията в съда. 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. За издаването на изпълнителния лист са 
правени надлежни бележки върху представените документи – запис на заповед, 
които се съдържат в оригинал по делата, както и върху заповедите за изпълнение.  

По делата не се съхраняват преписи от издадените изпълнителни листове, 
съобразно изискването на чл. 47, ал.1 от ПАРОАВАС (отм. ДВ бр.66/2009г.) и 
чл.49, ал.2 от действащия ПАРОАВАС.  
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      За 2009г. по молби (по СК - с искания за разрешения / издаване на заповеди, 
по ЗН, ГПК) са образувани и свършени 233 бр.ч.гр. дела, а за периода 01.01.2010г. 
– 31.05.2010г. – 94 бр. ч.гр.дела. Молбите са разглеждани в закрити заседания. 
По-голямата част от съдебните актове са постановени в тридневен  срок от 
подаване на молбите в съда.  

Проверени бяха ч.гр.дела, образувани по чл.73, ал.2 от СК(отм.) и чл. 130 от 
СК  - ч.гр.дело № 1693/2009г., ч.гр.дело № 551/2010г., ч.гр.дело № 2650/2010г., 
ч.гр.дело № 2281/2010г., ч.гр.дело № 3434/2009г. Констатирано бе, че по молби за 
разрешаване разпореждане с недвижими имоти, съдът е образувал ч.гр.дела и е 
изисквал становище от компетентната ДСП, а по молбите за разрешаване теглене 
на детски влог, съдът не е образувал ч.гр. дела (а ги е водил като преписки) и не е 
изисквал становище на ДСП по местоживеенето на детето. Издадена е заповед на 
председателя на съда от юни 2010г., съобразно която молби с искане на 
разрешение за теглене на детски влог следва да се образуват като ч.гр.дела.  

При проверката не бе констатирано забавяне на производството. 
 
Ж. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 
За 2009г. гр. дела с влязло в сила определение по молби за обезпечение на 

бъдещи искове са общо 18 бр., от които по  6 бр. дела е допуснато обезпечение на 
бъдещ иск, по 10 бр. дела молбите са оставени без уважение и 2 бр. дела са 
изпратени по подсъдност в ОС-Враца. Съдебните актове са постановени в срок, 
съгласно приложената справка. 

За периода 01.01.2010г.- 31.05.2010г. гражданските дела с влязло в сила 
определение по молби за обезпечение на бъдещи искове са общо 9 бр., от които 
по едно дело е допуснато обезпечение на бъдещ иск, по 5 бр. дела молбите са 
оставени без уважение и 3 бр. дела са изпратени по подсъдност в ОС-Враца. 
Съдебните актове са постановени в срок, видно от изготвената и представена 
справка. 

При проверката бе констатирано, че съдът следи за спазване на родовата и 
местната подсъдност, прекратява делата и ги изпраща по подсъдност на местно-
компетентния или родово-компетентния съд. По ч.гр.дело № 11/2010г., ч.гр.дело 
№ 455/2010г., ч.гр.дело № 1956/2010г., ч.гр.дело № 878/2009г. производството по 
делата е прекратено и същите са изпратени по подсъдност на ОС-Враца. 

Съдиите са изследвали кумулативно-дадените предпоставки за уважаване на 
молбите по чл. 390 от ГПК и при недопустимост на иска са ги отхвърляли. 

Ч.гр.дело № 175/2009г. – допуснато е обезпечение на бъдещ иск, като е 
определена парична гаранция. Съдът служебно е следил за предявяване на 
бъдещия иск и с определение от 11.05.2009г. е отменил допуснатото обезпечение, 
тъй като не е внесена гаранция и не са представени доказателства за предявяване 
на бъдещия иск. 

Ч.гр.дело № 685/2009г. – съдът е приел, че тъй като не са представени 
доказателства за образуване на изпълнително дело и липсва възможност за 
обездвижване на производството, е отхвърлил молбата по чл. 390 от ГПК. 
Определението е отменено от ОС-Враца с определение от 31.07.2009г. и е 
допуснато обезпечение чрез спиране на изпълнението. Няма данни по делото да е 
представена гаранция, но изпълнителното дело е спряно. В случая не е 
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представено обезпечение от частния жалбоподател, нито е определено такова от 
ОС-Враца. 

Ч.гр.дело № 71482009г.- съдът е допуснал обезпечение  чрез налагане на 
запор върху б. сметки на длъжника. Посочено е правното основание на бъдещия 
иск и е определен размера, до които е наложен запора. Определена е гаранция, и 
след внасянето й е издадена обезпечителната заповед. Констатирано бе, че 
книжата по делото не са прикрепени в тяхната последователност, тъй като 
определението на съда е от 26.03.2009г., съобщението е връчено на молителя на 
31.03.2009г. и е номерирано като 20 стр., а на 21 стр. следва молбата на ответника 
по чл. 402 от ГПК от 15.06.2009г., с приложени доказателства. Обезпечителната 
заповед от 27.03.2009г. е получена на 28.05.2009г., приложена е след тази молба 
от 15.06.2009г. и е номерирана като 29 стр. По делото не са представени 
доказателства от молителя за предявяване на бъдещ иск, но с определение от 
25.06.2009г. съдът е отменил допуснатото обезпечение на основание чл. 402 от 
ГПК. Определението е потвърдено от ОС-Враца по подадената частна жалба. 

Ч.гр.дело № 2719/2009г.- допуснато е обезпечение на бъдещ иск чрез 
наложена възбрана след внасяне на гаранция. Посочен е предмета на бъдещия 
иск. Определен е едномесечен срок за предявяване на иска, който тече за 
молителя от влизане на определението в сила. По делото са представени  
доказателства за предявен бъдещ иск. 

Ч.гр.дело № 175/2009г. Делото е образувано на 27.01.2009г. и с определение 
от 30.03.2009г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор на 
банкови сметки. Посочен е размерът, до който се налага запора и е определена 
парична гаранция. С определение от 11.05.2009г. е отменено допуснатото 
обезпечение на бъдещ иск, тъй като не е внесена гаранция и не са представени 
доказателства за предявяване на бъдещия иск. 

Ч.гр.дело № 1791/2009г.- образувано на 21.07.2009г. С определение от 
05.08.2009г. е допуснато обезпечение чрез възбрана и спиране на изпълнението на 
заповед. Определена е гаранция. По делото са представени доказателства за 
предявен бъдещ иск от молителя. 

Ч.гр.дело № 639/2009г. – образувано на 17.03.2009г. С определение от 
18.03.2009г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез възбрана на имот. 
Връчено е съобщение на молителя, но не е получена обезпечителната заповед и 
не са представени доказателства за предявен бъдещ иск. Въпреки това, 
допуснатото обезпечение не е отменено. 

Ч.гр.дело №2526/2009г. – допуснато е обезпечение на бъдещ иск, като в 
определението е посочено и правното основание  на иска. Определена е и 
гаранция. Допуснатото обезпечение е отменено по реда на чл. 402 от ГПК. 

Ч.гр.дело № 72/2010г. – допуснато е обезпечение на бъдещ иск чрез налагане 
на запор върху б. сметки на длъжника. По делото са представени доказателства за 
предявен бъдещ иск. 
        По всички проверени дела, по които е допуснато обезпечение на бъдещ иск, 
съдиите са определили срок за предявяване на бъдещия иск един месец. В 
определенията на съда не е посочван началния момент, от който този срок започва 
да тече, с изключение на ч.гр.дело № 2719/2009г., по което съдът е определил 
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начален момент, от който тече едномесечния срок „считано от влизане в сила на 
определението” за молителя. 

Уместно е съдиите в РС – Враца на общо събрание да обсъдят съдебната 
практиката относно определяне на началния момент, от който започва да тече 
срока за предявяване на бъдещия иск, като имат предвид различната практика, 
констатирана от ИВСС при извършените в други съдилища тематични проверки 
по обезпечителните производства. Констатирани са следните различия при 
определяне на началния момент на срока за предявяване на бъдещ иск и те са 
следните: 
                1. датата на постановяване на определението, с което е допуснато 
обезпечение, като съдиите се аргументират с разпоредбата на чл.395, ал.2 ГПК; 
                2. датата на издаване на обезпечителната заповед съгласно чл.395, ал.3 
ГПК, тъй като едва тогава може да се пристъпи към осъществяване на правата по 
определението, с което е допуснато обезпечението; 
                 3. датата на връчване на обезпечителната заповед /в много съдилища 
издаването на обезпечителната заповед се удостоверява с дата и печат от съдебен 
служител, която дата предхожда датата на връчване на обезпечителната заповед/; 
                 4. датата на връчване на съобщението за изготвеното определение, като 
в тези случаи съдиите се аргументират с разпоредбата на чл.396 ГПК; 
                 5. датата на влизане в сила на определението, с което е допуснато 
обезпечението на бъдещия иск за молителя – констатирано в настоящия акт; 
                 6. по-ранната дата  измежду датата на връчване на обезпечителната 
заповед и датата, на която е съобщено изготвеното определение, с което е 
допуснато обезпечение; 
                 7. датата на влизане в сила на определението, с което е допуснато 
обезпечение на бъдещ иск  - Приемане на датата на влизане на определението за 
допускане на обезпечението в сила, без да се конкретизира по отношение на 
молителя или по отношение на  длъжника – бъдещ ответник, не само води пак до 
две възможни различни дати, респ. два различни начални момента, но допуска 
възможност за нерегламентирано продължаване на срока за предявяване на 
бъдещия иск и невъзможност за служебна проверка на обстоятелството дали този 
иск е предявен в определения срок. И това е така, защото постановеното 
определение за допуснато обезпечение се съобщава от съда  на молителя- бъдещ 
ищец, докато длъжникът – бъдещ ответник узнава за него едва след връчване на 
уведомлението от съдебния изпълнител за наложената обезпечителна мярка. От 
тези две различни дати текат и съответните срокове за обжалване на 
определението от страна на молителя, респ. – от страна на ответника. 
Задължението да се представят доказателства за предявен бъдещ иск съгласно 
разпоредбата на чл.390, ал.3 ГПК е на молителя, а той не би могъл да знае кога 
определението за допуснатото обезпечение е влязло в сила за ответника. 
 
           В някои съдилища е възприета практика, когато определението за 
допускане на обезпечение е постановено в деня на постъпване на молбата, 
началният момент да се определя като датата на постановяване на определението, 
а когато определението е постановено на по-късен етап /когато не е спазена 
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разпоредбата на чл.395, ал.2 ГПК/, началният момент да се свързва с датата на 
съобщаване  за изготвеното определение, с което се допуска обезпечение. 
           При обсъждане на практиката относно определяне на началния момент, 
свързан със срока за предявяване на бъдещия иск, 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.   

 
З. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА 
 
За 2009г. съдебни актове, постановени по гр. дела в РС-Враца са общо 745 

броя. От тях, в едномесечен срок са постановени 706 бр., а след едномесечния 
срок са постановени 39 бр. съдебни актове, като забавата е в рамките на от 3 дни 
до 1 месец и 22 дни. Постановените актове по съдии са, както следва: 

- съдия Неделин Йорданов – 130 бр.решения, от които 2 бр. извън 
едномесечен срок; 

- съдия Биляна Росалинова – 106 бр.решения, от които няма извън 
едномесечен срок; 

- съдия Маргарита Пешева – 102 бр.решения, от които няма съдебни 
актове, постановени извън законоустановения едномесечен срок. 

- съдия Петя Вълчева – 123 бр.решения, от които 23 бр. извън 
законоустановения едномесечен срок. 

- съдия Надя Пеловска – 60 бр.решения, от които 9 бр.  извън 
законоустановения едномесечен срок. 

- съдия Миглена Раденкова – 102 бр.решения, от които 5 бр.  извън 
законоустановения едномесечен срок. 

- съдия Емил Кръстев – 122 бр.решения, от които няма съдебни актове, 
постановени извън законоустановения едномесечен срок. 

 
     За 2010 има просрочени 2 бр.съдебни акта на съдия Маргарита Пешева. 
Забавата е в рамките на 15 дни след законоустановения едномесечен срок, поради 
ползван от съдията отпуск по здравословни причини. 

  
Към момента на проверката 22.06.2010г. няма просрочени съдебни актове. 
 
ІІІ. Въз основа на изложените констатации от извършената проверка, 

ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ прави следните 
изводи: 

 
От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част на 

настоящия акт е видно, че голяма част от делата са образувани и приключили в 
разумни срокове.  

Констатираните конкретни пропуски по цитираните проверени дела на 
отделни състави се отнасят основно до движението на делата. 
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Наред с изводите, 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. 
 
Създадена е добра организация на работата по образуване на делата, 

постъпващи в Районен съд-Враца. 
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.38,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ 
бр.9/29.01.2008г., отм.бр.66/18.08.2009г.), респективно чл. 46,ал.1 от ПАРОАВАС 
(обн. ДВ бр.66/18.08.2009г.), не винаги е спазвано, като в някои случай делата са 
разпределяни от председателя на съда в рамките на 3-4 дни след постъпване на 
книжата в съда. 

От януари 2010г. няма специализация между гражданските състави и 
всички граждански дела се разпределят между 7-те съдии в гражданско отделение 
на случаен принцип, с изключение на молби за разрешения за теглене на детски 
влог, отказ от наследство, назначаване на особен представител,  които се 
разпределят „по дежурство”, съгласно утвърдения със заповед на председателя на 
съда график на дежурствата за 2010г. 

Гражданските дела, включително и делата, образувани по реда на бързото 
производство, са администрирани своевременно при постъпването на исковите 
молби/молби, с констатираните в акта изключения. 

Част от исковите молби/молбите са оставяни без движение, като най-често 
причините за това са нередовности на подадените молби, свързани с уточняване 
на иска и заплащане на държавни такси. 

 
Движение на делата 
 

Част от проверените дела са разглеждани и приключвали в разумни срокове, 
с изключение на 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, с констатираните в акта изключения. 

Не във всички случаи са спазвани разпоредбите на ПАРОАВАС /обн., ДВ 
бр.9/29.01.2008г., отм. ДВ бр.66/18.08.2009г./ и ПАРОАВАС /обн., ДВ 
бр.66/18.08.2009г./ всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните 
дела, да са прикрепвани последователно в папките и са номерирани от съдебните 
служители. Спрените производства не се администрирани, проверявани и 
докладвани периодично от деловодителите. В част от проверените дела, по които 
съдът е спрял производството, в диспозитива на определенията не се съдържат 
съответните номера на преюдициалните дела и съдът, пред който същите са висящи 
или са посочени грешно. 

Установено бе, че по делата /издръжки, изменени на издръжки, ч.гр.дела по 
чл. 73 от СК(отм.) е изискван социален доклад от компетентната АСП ДСП по 
местоживеенето на детето, съгласно чл. 15 от ЗЗДт, с констатираните в акта 
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пропуски по някои дела за издръжка, както и при молбите за разрешение за 
теглене на детски влог. 

Определенията по чл. 140 от ГПК и разпорежданията по чл. 312 от ГПК, 
постановявани от съдиите в ПРС са ясни и мотивирани, с изключение на актовете 
на ІV гр. състав, при проверката на които се установи, че съдът не се е произнасял 
изчерпателно по всички предварителни въпроси, съобразно предвидените 
процесуални правила.  

По някои дела се констатира недостатъчна предварителна подготовка преди 
насрочването им в открито съдебно заседание и проучване на делата преди даване 
ход по същество, което води впоследствие до отмяна хода по същество и забавяне 
на съдебното производство. 

 
Основните причини за отлагане на делата и неприключването им в 

тримесечен срок са комплексни, като част от тях са следните: 
 делата, по които производството е спряно, не са администрирани 

своевременно, съобразно изискването по чл. 97 от ПАРОАВАС (отм. 
ДВ бр.66/2009г.) служба „Деловодство” да извършва ежемесечно 
проверка за ненасрочените дела и да ги докладва на председателя; 

 непрецизно подреждане, организиране и контрол върху движението 
на делата в служба „Деловодство” предвид задълженията, 
регламентирани с чл. 48 от ПАРОАВАС (отм. ДВ бр.66/2009г.) - 
голяма част от делата са администрирани лошо, няма данни, че са 
докладвани своевременно на съдията-докладчик за предприемане на 
необходимите действия; 

 несвоевременно администриране на делата от съответния съдия –
докладчик. 

Служба "Съдебно деловодство" (видно от констатациите по част от делата) 
не спазват изискванията по чл. 101, чл.105 и чл. 106 от ПАРОАВАС незабавно да 
преглеждат върнатите призовки, а неправилно връчените, както и невръчените да 
докладват същия ден на съдията докладчик, да следи за своевременното връчване 
на книжата по делата и изтичане на сроковете за обжалване, ежемесечно да 
извършва проверка на делата, които не са насрочени и да докладва резултата на 
административния ръководител на съда. 

 
След направените препоръки от проверяващите в хода на извършената 

проверка, бяха „раздвижени” част от проверените граждански дела - 
възобновяване на производствата, администриране на делата, изискване на 
информация относно висящ преюдициален спор или наказателно 
производство, постановяване на съответните съдебни актове по делата, при 
които бяха установени пропуски и забава на производството, като 
конкретните констатации и предприети действия са отразени в 
констативната част на настоящия акт.  

 
Необходимо е ръководството на съда да създаде по-добра организация за 

взаимодействие между съдиите и служба „Деловодство”.  
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С оглед разграничаване на отговорността за евентуално забавяне на 
производството по делото, препоръчително е ръководството да регулира 
дейността, като при докладване на делото на съдия- докладчик, върху молбите и 
други документи, включително и върху призовките, да се поставя подпис и дата, 
както и да се въведе отбелязване на контролен лист, от който да е видно кога е 
докладвано делото. 

В компетентността на ръководството на съда е да осъществява периодичен 
контрол по движението и съхраняването на гражданските дела. Препоръчително е 
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 на съда. След проверката би могло да се изготвя доклад, като спрените 
дела, делата, оставени без движение и ненасрочените дела да се докладват от 
определен деловодител на съответния съдия. След изтичане на всеки календарен 
месец, отговорният деловодител да представя на съответния съдия – докладчик 
месечно сведение за делата. В този смисъл следва да се даде и съответната 
препоръка. 

 
Приключване на делата 
 

Обявените за решаване граждански дела са приключвани от съдиите във ВРС 
в разумни срокове. Съдебните актове са постановени в рамките от един до два 
месеца, като изключенията са посочени в акта. 

По голяма част от проверените дела, включително и делата, образувани по 
реда на бързото производство, съдът е посочвал деня, в който ще обяви 
решението си. Когато решенията не са постановявани в определения ден, за това 
са изпращани съобщения на страните.  

 
Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 от 

Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава 
следните  

 
 
                                          ПРЕПОРЪКИ: 

 
1. Препоръчва на председателя на РС - Враца, в изпълнение на 

правомощията му по ЗСВ, да упражнява постоянен контрол върху 
дейността на служба „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. Да предприеме необходимите мерки, с цел подобряване 
работата на служба „Деловодство” и особено по отношение на 
изпълнение на задълженията им ежемесечно да извършват проверка на 
делата, които не са насрочени и да докладват резултата на 
административния ръководител на съда; 
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2. Препоръчва на председателя на РС – Враца, в съответствие с 
изискването по чл. 46,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.66/18.08.2009г.), 
делата да се образуват и разпределят от председателя на съда или от 
определен от него съдия, най - късно на следващия ден след постъпване 
на книжата в съда; 

 
3. Препоръчва на председателя на РС – Враца да упражни правомощията 

си за контрол на дейността по администриране на спрените 
производства по гражданските дела, с оглед срочното им 
възобновяване, ако са  отстранени пречките за движението им; 

 
4. Препоръчва на председателя на РС – Враца да създаде организация по 

стриктното прилагане на чл.97,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.66 от 
18.08.2009г.), съгласно който несвършените дела не се прилагат към 
други дела и не се изпращат на други учреждения;  

 
5. Препоръчва на съдиите от РС – Враца 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; 

 
6. Препоръчва на председателя на РС - Враца да упражни правомощията 

си по чл. 327 от ЗСВ и предприеме необходимите административни 
мерки, във връзка с констатираните пропуски и несвоевременното 
администриране на проверените дела, разпределени на ІV граждански 
състав – съдия Маргарита Пешева, водещи до неоснователно забавяне 
на съдопроизводството; 

 
7. Препоръчва на съдиите от РС – Враца да продължават добрата си 

практика да постановяват съдебните актове в срока по чл.  235, ал.5 от 
ГПК, както и да спазват двуседмичния срок по чл. 316 от ГПК, по 
делата, разглеждани по реда на бързото производство; 

 
8. Препоръчва на председателя на РС - Враца 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 с констатациите, изводите и препоръките на 
настоящия акт и   

- да се анализира и обобщи практика на съда  
=по спрените производства,  
=ненасрочените дела,  
=обезпечителното производство по отношение 
определянето на началния момент, от който започва да 
тече срока за предявяване на бъдещ иск, както и  
=по делата (и особено по тези, с по- голям имуществен 
интерес), по които се засягат права или интереси на 
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деца, с цел спазване на нормативните изисквания и 
защита на правата и законните интереси на 
малолетните и непълнолетните.  

 
На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, препоръките следва да 

се изпълнят в срок от един месец, считано от датата на връчване на настоящия Акт 
за резултатите от извършената проверка. 

 
На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, председателят на 

Районен съд - Враца да уведоми своевременно Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС за изпълнение на препоръките и да изпрати подробна 
информация към 01.12.2010г. относно висящите граждански дела, образувани 
преди 01.01.2009г., делата, по които производството е спряно и ненасрочените 
към 01.12.2010г. дела, по състави. 

 
На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати 

на председателя на Районен съд - Враца, който да запознае с акта съдиите и 
съдебните служители в Районен съд – Враца. 

 
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, копие от акта да се изпрати на   

Висшия съдебен съвет, както и на Окръжен съд - Враца.  
                                        
 
 
 
                                             ИНСПЕКТОР:                                                       
                                                                         МИЛКА ИТОВА 

    
 
 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на съдия Надя Георгиева 
Пеловска - Дилкова - председател на Районен съд - Враца. 

На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ, в 7-дневен срок може да се направят 
възражения пред Главния инспектор на Инспектората към ВСС. 

 
    Получил акта:………………………………. 

 


