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                             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

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

 
 
 
 
 

АКТ 
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

НА РАЙОНЕН СЪД – ГР. ЧИРПАН 
 

На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, приетия план за 
провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към Висшия 
съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените служби за 2009 г. 
и Заповед № 162/29.06.2009 г. на главния инспектор на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет, се извърши комплексна проверка, относно работата по 
граждански дела в Районен съд гр.Чирпан. 

Срок за извършване на проверката: от 08.07.2009 г. до 15.07.2009 г. 
Проверката е възложена на инспектор Незабравка Иванова Стоева и 

експерти – Мая Михайлова и Николай Илиев. 
Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на съдилищата, на 
организацията на образуването и движението на гражданските дела, както и 
приключването им в установените срокове, анализ на приключилите дела и 
констатиране на противоречива практика. 
  
 І. Проверка на организацията на административната дейност на 
съда на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
 

1. Щатна осигуреност. 
 
В Районен съд гр.Чирпан съдийският състав за 2008 г. е включвал 

следните трима съдии: Тихомир Колев – адм. ръководител, съдия Пламен 
Андонов и съдия Атанас Динков – встъпил в длъжност на 28.08.08г. В 
началото на 2009г. в длъжност е встъпила и съдия Олга Георгакева. Не са 
обособени отделни колегии и всички съдии, разглеждат и граждански и 
наказателни дела. Със заповед на председателя на Районен съд гр.Чирпан е 
определена различна процентна натовареност за различните съдии по 
отношение на различните категории дела, разпределени в шест групи. Със 
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заповеди №123/28.08.08г. и №12/26.01.09г. на председателя - съдия Т.Колев е 
разпоредено извършване на промяна на въведената процентна натовареност на 
всеки съдия, с оглед на предстоящото встъпване в длъжност съответно на 
съдия Ат.Динков и съдия Олга Георгакева. График за дежурствата на съдиите 
и съдебните секретари се изготвя периодично за всеки месец. Копие от 
месечния график за дежурствата се изпраща за сведение на РПУ гр. Чирпан и 
Районна прокуратура гр. Чирпан. 

През 2008г. всички съдии са работили с постоянен секретар – 
протоколист, което спомага за постигането на по-добър синхрон при 
провеждането и подготовката на съдебните заседания.  

 
2. Сграден фонд и техническа обезпеченост. 

 
 Районен съд гр.Чирпан се помещава в сграда, собственост на Община 
Чирпан, предоставена за безвъзмездно ползване. В същата сграда се 
помещават и Районна прокуратура гр.Чирпан, Агенция по вписванията и звено 
„Съдебна охрана”.  Налице е недостиг на помещения, което създава трудности 
в работата на съда и на прокуратурата. Съдът разполага с необходимата 
офис-техника във всички канцеларии и служби.  

 
3. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор по чл. 

9 ЗСВ. 
 
В Районен съд гр.Чирпан е въведена компютърна програма за 

електронно разпределение на делата  „Law Choice” , съобразно поредността на 
постъпването им. Със заповед №76/22.06.07г. председателят на Районен съд 
гр.Чирпан е определил лицата, които в негово отсъствие, да работят с 
програмата. По делата не са приложени извлечения от архива на системата за 
случайно разпределение на делата, поставяни са само резолюция с дата и 
подпис. Извлечения от архива на системата за случайно разпределение на 
делата не се съхраняват на хартиен носител.  

 
 4. Съдебни книги и регистри, водени от съда. Информационно 
обслужване.  
 
 При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по граждански дела, срочна книга за проведени закрити заседания и 
описната книга, се установи че се водят съгласно изискванията на 
ПАРОАВАС. За календарната година същите са приключени с отразяване на 
началния и крайния номер и поредноста на страниците. 

Съдебните дейности са автоматизирани, като за обработка на 
постъпващата документация се използва програмен продукт „САС” /съдебно 
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деловодство/, който се актуализира, съобразно промените в действащото 
законодателство.  

 
ІІ. Проверка на организацията по образуването, движението и 

приключването на делата на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 
 
През 2008г. в Районен съд гр.Чирпан са постъпили общо граждански и 

наказателни дела – 840, от които – 431 граждански и 409 наказателни дела. От 
разгледаните през 2008г. общо 997 дела, свършени са общо 896 дела. За 
годината средната действителна натовареност /спрямо действително 
отработените месеци/ е 38,35. При сравнение с предходните години се отчита 
запазване на натовареността по отношение на действителната натовареност 
през 2007г. и значително повишаване на действителната натовареност по 
отношение на 2006г. и 2005г., което се дължи на обстоятелството, че до края 
на месец август 2008г. в Районен съд гр.Чирпан са работили двама съдии при 
щат от четирима съдии.  

Към 01.01.08г. са останали несвършени 104 дела от гражданско правен 
характер, а пред 2008г. са разгледани общо 535 граждански дела. 
Продължителното отсъствие на съдия, поради заболяване в края на 2007г., е 
наложило преразпределянето на делата на доклад на други съдии-докладчици, 
като голяма част от тези дела са били „висящи” за 2007г. През 2008г. са 
свършени общо 475 гр.дела, от които в тримесечен срок 357 дела или 75, 16 %. 
Останалите несвършени гр.дела в края на отчетния период, а именно към 
31.12.2008г. са общо 60, което показва значително намаление на броя 
останалите несвършени дела спрямо предходните години. 
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През 2008г. са обжалвани общо 51 съдебни акта, като от решените 25 

дела са отменени 7 съдебни акта или 28 %, като всички отменени съдебни 
актове, са постановени по дела със съдия-докладчик Пл.Андонов. В сравнение 
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с предходните години се отчита значително подобрение през 2008г. на 
работата по граждански дела в Районен съд гр.Чирпан по този показател.  
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Средно месечното постъпление по съдии на база на действително 

отработените месеци е както следва: общо дела – между 27 – 34,35 дела, само 
граждански дела – между 15-17,09 дела.  

В началото на първото шестмесечие на 2009г. са останали висящи общо 
101 дела, от които – 60 граждански дела. През първото шестмесечие на 2009г. 
са постъпили общо 437 дела, от които 225 граждански дела. За периода са 
свършени общо 454 дела, които представляват 84 %, от които 242 граждански 
дела, които представляват 79%. Действителната натовареност е 23,39.  

 
        На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 
 

1. Висящи дела. 
 

-  гр.д.№200/2009г. – съдия Ат.Динков 
Делото е образувано на 26.05.2009г. по искова молба с 

вх.№1301/26.05.09г. С разпореждане от 28.05.09г. съдът е разпоредил 
изпращане на препис от исковата молба на ответника, съобразно изискванията 
на чл.131 от ГПК. За постановеното разпореждане ответницата е уведомена на 
01.06.09г. със съобщение от 29.05.09г. С вх.№1373/02.06.09г. е постъпил 
отговор на исковата молба. С определение от 06.07.09г. съдът се е произнесъл 
по всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата и е 
насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание за 16.07.09г. 
Страните са уведомени със съобщения от 06.07.09г., съответно ищеца на 
07.07.09г. и ответника на 07.07.09г.  
 

-  гр.д.№182/2009г. – съдия Олга Георгакева 
  Делото е образувано на 15.05.2009г. по искова молба с 

вх.№1188/15.05.09г. С разпореждане от 20.05.09г. съдът е разпоредил 
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изпращане на препис от исковата молба на ответника, съобразно изискванията 
на чл.131 от ГПК. За постановеното разпореждане процесуалният 
представител на ответниците е уведомен на 20.05.09г. със съобщение от 
21.05.09г. Отговор на исковата молба е постъпил с вх.№1280/21.05.09г. С 
определение от 24.06.09г. съдът се е произнесъл по всички предварителни 
въпроси и по допускане на доказателствата и е насрочил делото за 
разглеждане в открито съдебно заседание за 15.07.09г. Страните са уведомени 
със съобщения от 25.06.09г., съответно ищците на  26.06.09г. и ответниците на 
26.06.09г.  
 

-  гр.д.№160/2009г. – съдия Олга Георгакева 
Делото е образувано на 21.04.2009г. по искова молба с 

вх.№1016/16.04.09г. С разпореждане от 13.05.09г. съдът е разпоредил 
изпращане на препис от исковата молба на ответника, съобразно изискванията 
на чл.131 от ГПК. За постановеното разпореждане ответниците са уведомени  
на 19.05.09г. със съобщение от 15.05.09г. С определение от 24.06.09г. съдът се 
е произнесъл по всички предварителни въпроси и по допускане на 
доказателствата и е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно 
заседание за 20.07.09г. Видно от списъка за призоваване съобщения до 
страните са изпратени на 25.06.09г. и към момента на извършване на 
проверката, няма върнати по делото. 
 

-  гр.д.№205/2009г. – съдия Ат.Динков 
Делото е образувано на 30.05.2009г. по искова молба с 

вх.№1358/30.05.09г. С разпореждане от 01.06.09г. съдът е разпоредил 
изпращане на препис от исковата молба на ответника, съобразно изискванията 
на чл.131 от ГПК, както и връчване на препис от исковата молба на ДСП 
Чирпан на основание чл.15, ал.6 от ЗЗД. За постановеното разпореждане 
ответницата е уведомена на 03.06.09г. със съобщение от 01.06.09г. ДСП 
Чирпан е уведомена на 03.06.09г. С вх.№1541/17.06.09г. е постъпил отговор на 
исковата молба. С определение от 06.07.09г. съдът се е произнесъл по всички 
предварителни въпроси и по допускане на доказателствата и е насрочил 
делото за разглеждане в открито съдебно заседание за 16.07.09г. Страните са 
уведомени със съобщения от 06.07.09г., съответно ответника на 07.07.09г. и  
ДСП Чирпан на 07.07.09г. 
 
  - гр. д. № 179/2009 г. - съдия Пл.Андонов 
  Делото е образувано на 11.05.2009 г. по искова молба по чл. 51 от ЗЗД, 
постъпила с вх. № 1100/11.05.2009 г. Определение от 18.05.2009 г. по чл. 131 
от ГПК. На ответника е изпратено съобщение и препис от исковата молба чрез 
кметството на с. Гранит. Съобщението се е върнало с придружително писмо от 
кметството, в което е отбелязано, че лицето живее в чужбина, по сведения на 
неговите родители, които отказват да получат съобщението. Съдът на 
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08.06.2009 г. преди да е изтекъл срока за писмен отговор, е постановил 
определение по чл. 140 от ГПК, с което след като е приел, че ответникът е 
редовно уведомен чрез залепване на уведомлението на вратата, както и че към 
датата на изтичане на срока за отговор няма регистриран такъв, е насрочил 
делото в открито съдебно заседание за 01.07.2009 г. От книжата по делото не 
е видно уведомяването да е извършено, както е приел съдът, чрез 
залепване на уведомлението, както определението за насрочване на 
делото е постановено и преди да е изтекъл срока за подаване на писмен 
отговор. В съдебно заседание от 01.07.2009 г., доведено до знанието на 
ответника при същите условия, съдът е счел, че ответникът е нередовно 
призован, не е дал ход на делото и е издал удостоверение на ищците за 
настоящ адрес на ответника по делото, след което делото  е отложено за 
15.07.2009 г. 
 
  - гр. д. № 422/2008 г. – съдия  Пл. Андонов 

   Делото е образувано на 18.12.2008 г. по искова молба с вх. № 
2734/17.12.2008 г. при условията на чл. 415 от ГПК /Определение от 
19.12.2008 г. по чл. 131 от ГПК, съобщено на 02.02.2009 г./ Постъпил е 
отговор на искова молба с вх. № 550/05.03.2009 г. В определението си по чл. 
140  от  ГПК, постановено на 06.03.2009 г., съдът е приел, че датата 
05.03.2009г. е в срока за подаване на писмен отговор, макар срокът да е 
изтекъл на 02.03.2009 г. Липсват данни отговорът да е постъпил по пощата и 
съдът да е съобразил с оглед датата, поставена на пощенското клеймо. 
Отделно, вероятно поради техническа грешка, в определението от тази дата са 
посочени двама докладчици – съдия Андонов и съдия Колев, което обаче 
влече порок и атакуемост на съдебния акт. Делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 23.03.2009 г., на която дата е даден ход по същество. В 
срока за произнасяне, с определение от 02.04.2009 г., съдът е констатирал, че 
делото  останало неизяснено от фактическа страна, ръководейки се от чл. 7, ал. 
1 от ГПК, е възобновил производството и насрочил за 03.06.2009 г. На тази 
дата съдът е приел изменение на иска от осъдителен в установителен, дал е 
указания за изпращане на препис за ответната страна и е насрочил делото за 
29.06.2009 г. На 29.06.2009 г. съдът е констатирал, че разпореждането му за 
изпращане на препис не е изпълнено, с оглед на което не е дал ход на делото и 
го е отложил за 27.07.2009 г. 
 

2. Висящи дела по ГПК /отм./. 
 

-  гр.д.№417/2005г. – съдия Донка Колева, съдия Пл.Андонов 
Делото е образувано на 29.12.2005г. по искова молба с 

вх.№1762/29.12.05г. Исковата молба е подадена от адвокат в лично качество и 
като представител на 16 лица. Всички приложени пълномощни са ръкописни с 
нотариална заверка на подписите. При проведено на 22.03.06г. открито 
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съдебно заседание са приети доказателства и делото е отложено, след като на 
ответницата е указано на основание чл.114 от ГПК да се яви лично в съдебно 
заседание и да вземе становище по иска.  При проведено на 17.05.06г. открито 
съдебно заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е решение 
на 25.05.06г. за допускане на делбата. С молба вх.№1258/03.07.06г. е 
направено искане за допълване на решението по допускане на делбата. При 
проведено на 18.09.06г. открито съдебно заседание на делото на делото не е 
даден ход, поради нередовно призоваване на ответницата. Проведено е 
открито съдебно заседание на 24.01.07г. и е постановено е допълнително 
решение на 14.02.07г.  

При проведено на 14.05.07г. открито съдебно заседание са приети 
заключенията на вещите лица и делото е отложено, като на ищцата е указано 
да конкретизира претенциите си по възлагане по чл.286 и 288 от ГПК чрез 
достъпна по съдържание молба, тъй като молбата й с вх.№754/10.05.07г. е 
саморъчно написана и не може да стане достояние за разглеждане от съда. При 
проведено на 19.09.07г. открито съдебно заседание съдията-докладчик се е 
отвел от разглеждането на делото. С резолюция от 21.09.07г. делото е 
разпределено на съдия Пл.Андонов. С вх.№1221/10.03.07г. е депозирана молба 
за конституиране като съделители на наследниците на починал съделител. При 
проведено на 29.11.07г. открито съдебно заседание е назначено вещо лице- 
строителен техник със задача – да конкретизира цената на всяка една от 
нивите предмет на делбата и да състави проекто-разделителен протокол. На 
27.12.2007г. е депозирано заключението на вещото лице. При проведено на 
22.01.08г. открито съдебно заседание е прието заключението на вещото лице и 
е назначено вещо лице от ДЛ Чирпан със задача – да даде оценка на 
процесните гори, съобразно проекто-разделителния протокол. При проведено 
на 22.02.08г. открито съдебно заседание делото е отложено, назначеното вещо 
лице е заменено с ново вещо лице – лицензиран оценител на гори. При 
проведено на 02.04.08г. открито съдебно заседание е прието заключението на 
вещото лице и делото е отложено, след като съдът е обявил, че в тридневен 
срок ще изготви проекто-разделителен протокол и същият ще бъде предявен 
на страните за становище. При проведено на 19.05.08г. открито съдебно 
заседание на делото не е даден ход, с оглед смърт на един от ищците. При 
проведено на 25.06.08г. открито съдебно заседание делото е отложено с оглед 
молба на ищцата за издаване на съдебно удостоверение. При проведено на 
30.07.08г. открито съдебно заседание на делото е даден ход, конституирани са 
като страни наследниците на починали ищци и делото е отложено за даване 
възможност на процесуалния представител на ищците да се снабди със скици 
за горите. При проведено на 20.10.08г. открито съдебно заседание страните 
редовно уведомени не се явяват и не изпращат представител, съдът не е 
дал ход на делото и го е отложил, след като е счел, че следва да даде 
възможност на страните в следващо съдебно заседание да се явят и да 
изложат становища, като им се укаже, че ако не се явят делото ще бъде 
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решено при наличните доказателства. При проведено на 10.12.08г. 
открито съдебно заседание съдът не е дал ход на делото и го е отложил, 
след като е счел, че следва да даде възможност на процесуалния 
представител на ищците да представи оригинал на скица проект за 
доброволна делба на земеделска земя, заверена от лицензирана фирма. 
При проведено на 28.01.09г. открито съдебно заседание страните редовно 
уведомени не се явяват и не изпращат представител, съдът не е дал ход на 
делото и го е отложил, след като е задължил процесуалния представител 
на ищците да представи оригинал на скица проект за доброволна делба на 
земеделска земя, заверена от лицензирана фирма.  При проведено на 
15.06.09г. открито съдебно заседание страните редовно уведомени не се 
явяват и не изпращат представител, съдът не е дал ход на делото и го е 
отложил, след като е счел, че следва да даде на страните последен шанс да 
представят одобрени от ОЗ Земеделие скици-проекти за делба на 
недвижимите имоти предмет на делото. Делото е отложено за 27.07.09г. 
 

-   гр. д. № 196/2001 г. -  съдия Донка Колева, съдия Олга Георгакева 
Делото е образувано на 02.02.2001 г. по искова молба по чл. 43 от ГПК 

/отм./, постъпила с вх. № 268/02.02.2001 г. Исковата молба е оставена без 
движение за внасяне на държавна такса. Делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 30.05.2001 г., на която дата съдът не дава ход поради констатация 
за смърт на един от ответниците, като и с оглед липса на конкретизация на 
процесния имот в исковата молба. В съдебно заседание от 28.11.2001 г., 
поради нередовно призоваване съдът е отложил делото с ново призоваване. В 
съдебно заседание от 27.03.2002 г. не е даден ход на делото, дадени са 
указания един от ответниците да бъде призован чрез ДВ, на основание чл. 50 
от ГПК /отм./, делото е насрочено за 29.05.2002 г. На тази дата е установено, 
че на ответника, призован при условията на чл. 50, ал. 2 от ГПК /отм./, следва 
да се назначи служебен защитник. На следващото съдебно заседание, 
проведено на 30.09.2002 г., е приета молба за главно встъпване, указано е 
изпращане на препис от същата и делото е насрочено за 20.11.2002 г. На 
20.11.2002 г. е даден ход по същество. С молба вх. № 2256/03.12.2002 г. е 
постъпила молба от ответник за нововъзникнало обстоятелство по делото и 
искане за отмяна на хода по същество и възобновяване. В съдебно заседание 
от 21.01.2003 г. са представени удостоверения за тези обстоятелства, съдът е 
отменил хода по същество с ново протоколно определение и насрочил делото 
за 24.02.2003 г. На тази дата, поради нередовно призоваване на ответници, не е 
даден ход и делото е отложено за 23.04.2003 г. На 23.04.2003 г. съдът е 
прекратил производството по делото поради неизпълнени указания от 
ищцовата страна, дадени в няколко съдебни заседания. С Определение № 
290/15.10.2003 г. по ч. гр. д. № 615/2003 г. Старозагорският окръжен съд е 
отменил определението за прекратяване на Районен съд – Чирпан. На 
25.02.2004 г. на делото е даден ход по същество. С решение от 22.03.2004 г. е 
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допусната делбата. Решението е обжалвано пред Старозагорския окръжен съд, 
където на 20.12.2004 г. е образувано в. гр. д. № 900/2004 г. Производството 
пред въззивната инстанция е спирано на основание чл. 182, ал. 1, б. “б” от 
ГПК /отм./. Внесено е в открито съдебно заседание на 23.03.2006 г. С 
определени в  з. з. съдът отново е спрял производството по делото на същото 
основание, възобновено с определение от 25.04.2007 г. и насрочено за 
13.06.2007 г.  На 18.05.2007 г. отново е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. 
“б” от ГПК отм./. Възобновено на 09.06.2008 г. В съдебно заседание от 
24.09.2008 г. на делото е даден ход по същество. Постановено е решение на 
24.10.2008 г., с което е отменено и изменено решението на Районен съд – 
Чирпан. С определение от 20.05.2009 г. на Районен съд – Чирпан е 
констатирано, че решението за делба е влязло в законна сила, допусната е 
експертиза, определени са задачи и делото е насрочено за втора фаза за 
22.06.2009 г. На тази дата е констатирано нередовно призоваване и делото е 
отложено за 28.09.2009 г. Делото се е забавило във първа фаза поради 
обективни трудности, произтичащи от призоваването на множество 
участници, което е станало причина за забавяне и на развилото се въззивно 
производство по обжалване на постановеното решение през Старозагорския 
окръжен съд. 

 
  - гр. д. № 374/2007 г.  - съдия Т.Колев 

  Делото е образувано на 05.09.2007 г. по искова молба за делба постъпила 
с вх. № 1493/04.09.2007 г. В първото открито съдебно заседание от 
16.10.2007г. на делото е даден ход, допуснати са съдебно-техническа и 
графологична експертизи и делото е насрочено за 22.11.2007 г. На 22.11.2007г. 
е докладвана молба на процесуален представител за служебна ангажираност, 
изслушани становищата на страните и делото е отложено за 20.12.2007 г. На 
тази дата е допусната тройна съдебно-графологична експертиза и делото е 
отложено за 21.02.2008 г. По доказателствата, на тази дата, делото е отложено 
за 15.04.2008 г. На 15.04.2008 г. е даден ход по същество на делото. На 
14.05.2008 г. е постановено решение за допускане на делбата. Против 
решението е подадена въззивна жалба и е образувано в. гр. д. № 775/2008 г. по 
описа на Старозагорски окръжен съд. Жалбата е изпратена от Районен съд – 
Чирпан и постъпила в Старозагорски окръжен съд с вх. № 775/04.08.2008 г. С 
разпореждане от 07.08.2008 г. е оставена без движение за внасяне на държавна 
такса. На 30.10.2008 г. е проведено съдебно заседание, даден ход на делото, 
поставена допълнителна задача на тройната експертиза и делото  насрочено за 
17.12.2008 г. На тази дата е направено искане от пълномощника на 
въззиваемата страна, по което съдът е обявил, че ще се произнесе в закрито 
заседание. С определение от 07.01.2009 г. се е произнесъл по исканията и е 
насрочил делото за 11.02.2009 г. На тази дата е даден ход по същество и  е 
постановено Решение № 64/11.03.2009 г. Развило се е производство за 
допълване на непълно съдебно решение, искането е разгледано в съдебно 
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заседание проведено на 23.04.2009 г. Постановено е Решение № 
166/15.05.2009 г., съобщено на 20.05.2009 г. Делото е върнато в Районен съд – 
Чирпан на 01.07.2009 г. На 02.07.2009 г. са изпратени съобщени на страните за 
насрочено съдебно заседание във втора фаза за 08.09.2009 г. Няма нарочен 
съдебен акт за насрочването във втора фаза. За съдебното заседание 
информация се съдържа единствено в списъка на лицата за призоваване, 
в който е посочена датата на заседанието.  
 

 3. Спрени дела – проверени са всички спрени дела. 
 

- гр.д.№391/2008г. – съдия Т.Колев 
   Делото е образувано на 03.12.2008г. по искова молба с 

вх.№2598/03.12.08г. С определение от 03.12.08г. производството по делото е 
оставено без движение, с оглед дадени указания за вписване на исковата 
молба. За дадените указания ищецът е уведомен на 16.12.08г. със съобщение 
от 08.12.08г. С определение от 18.12.08г. съдът е разпоредил изпращане на 
препис от исковата молба на ответника, съобразно изискванията на чл.131 от 
ГПК. За определението ответниците са уведомени на 29.12.08г. със съобщения 
от 20.12.08г. С вх.№178/27.01.09г. е постъпил отговор на исковата молба. С 
определение от 29.01.09г. съдът се е произнесъл по всички предварителни 
въпроси и по допускане на доказателствата. За определението страните са 
уведомени съответно на 09.02.09г. и 10.02.09г. със съобщения от 20.12.08г. 
С определение, постановено на 12.02.09г. съдът на основание чл.192 ГПК е 
задължил общ. Братя Даскалови да представи определени документи. С 
вх.№507/27.02.09г. е постъпило писмо от общината с приложени исканите 
документи. При разглеждане на делото в открито съдебно заседание, 
проведено на  05.03.09г., на делото не е даден ход, поради нередовно 
призоваване на един от ответниците, тъй като кметският наместник не е 
отбелязал в призовката кое лице и в какво качество я е получило. С писмо 
изх.№391/05.03.09г. на ЧРС са дадени указания до органа по връчване с 
предупреждение за глоба. При разглеждане на делото в открито съдебно 
заседание, проведено на  09.04.09г. съдът е дал ход на делото, приел е 
доказателства, разпитани са свидетели и е задължил общината да представи 
заверено копие от разписен лист. При разглеждане на делото в открито 
съдебно заседание, проведено на  19.05.09г. съдът е дал ход на делото, приел е 
доказателства, приканил е страните към спогодба. На основание чл.229, ал.1, 
т.1 от ГПК и с оглед на направените от страните изявления производството по 
делото е спряно.  
 

- гр.д.№141/2009 г. – съдия Т.Колев 
Делото е образувано на 27.03.2009г. по искова молба с вх. 

№815/27.03.09г. С определение от 27.03.09г. производството по делото е 
оставено без движение, с оглед дадени указания за довнасяне на държавна 
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такса в размер на 32 лв. Ищецът е уведомен за дадените указания на 07.04.09г. 
със съобщение от 31.03.09г. С вх.№950/08.04.09г. е депозирана молба с  
приложени доказателства за внесената държавна такса. С определение от 
14.04.09г. съдът е разпоредил изпращане на препис от исковата молба на 
ответника, съобразно изискванията на чл.131 от ГПК. Ответникът е уведомен 
за постановеното определение на 21.04.09г. със съобщение от 17.04.09г. С 
вх.№1175/12.05.09г. е постъпил отговор на исковата молба. С определение от 
21.05.09г. съдът се е произнесъл по всички предварителни въпроси и по 
допускане на доказателствата. За постановеното определение страните са 
уведомени съответно на  30.05.09г.  и на 26.05.09г. със съобщения от 25.05.09г. 
На 17.06.09г. са постъпили молби от ответницата и нейния процесуален 
представител за отлагане на делото поради служебна ангажираност на 
адвоката, без представени доказателства за тези обстоятелства. При проведено 
на 18.06.09г. открито съдебно заседание на делото не е даден ход, с оглед на 
постъпилите молби. С молба вх.№1515/16.06.09г. ищецът, във връзка с 
депозирания отговор на исковата молба е направил искане  да се допуснат 
двама свидетели. С вх.№1467/11.06.09г. е депозирано заключение от съдебно-
графологичната експертиза. При разглеждане на делото в открито съдебно 
заседание, проведено на 02.07.09г.,  е  прието заключението на вещото лице и 
на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК по молба на страните производството по 
делото е спряно. По делото е приложено ч.гр.д. 24/2009г. 
 

- гр.д.№155/2008 г. – съдия Пл.Андонов 
Делото е образувано на 23.05.2008г. по искова молба с вх. 

№1042/23.05.08г. С определение от 02.06.08г. съдът е разпоредил изпращане 
на препис от исковата молба на ответника, съобразно изискванията на чл.131 
от ГПК. За постановеното определение ответникът е уведомен на 11.06.08г. 
със съобщение от 04.06.08г. Отговор на исковата молба е постъпил с  
вх.№1470/11.07.08г. С определение от 17.07.08г. съдът се е произнесъл по 
всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата. Съобщения 
за постановеното определение от 21.07.08г. са връчени на ищеца на 04.08.08г. 
и на ответника – 30.07.08г. При разглеждане на делото в открито съдебно 
заседание, проведено на 18.08.08г., на делото не е даден ход, тъй като лицето, 
което се явява за ликвидатор, е упълномощено, но не е извършено вписване. 
При разглеждане на делото в открито съдебно заседание, проведено на 
12.11.08г. са приети доказателства и делото е  отложено за даване възможност 
на ответника да се запознае със становището на ищеца, депозирано в съда на 
25.08.08г. С вх.№ 2707/15.12.08г. е депозирана молба от процесуалния 
представител на ответника, с която информира съда, че не е възможно да се 
яви в съдебно заседание и представя становище. При разглеждане на делото в 
открито съдебно заседание, проведено на 15.12.08г., на делото не е даден ход, 
задължен е процесуалния представител на ответника да представи 
доказателства, относно причината за отсъствието й в съдебното заседание. 
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Представени са доказателства – амбулаторен лист, медицинско направление. 
При разглеждане на делото в открито съдебно заседание, проведено на 
28.01.09г., делото е отложено за изискване от общ.Чирпан на определена 
справка с оглед пълното и всестранно изясняване на делото. С  
изх.№155/30.01.09г. на ЧРС е изпратено писмо до общ.Чирпан. С 
вх.№320/10.02.09г. е постъпило писмо от общ.Чирпан. При разглеждане на 
делото в открито съдебно заседание, проведено на 16.03.09г. са приети 
доказателства, разпоредено е да се изиска от общ.Чирпан  справка, относно 
обстоятелство, кога е починало определено лице – член кооператор, допуснати 
са свидетели за следващо заседание. При разглеждане на делото в открито 
съдебно заседание, проведено на 20.05.09г. са събрани доказателства и на 
основание чл.229, ал.1, т.1 и т.4 от ГПК производството по делото е спряно, 
тъй като съдът е констатирал, че спорът по гр.д.№113/2008г. по описа на ЧРС 
е преюдициален. 
 
  - гр. д. № 20/2009 г. - съдия Олга Георгакева 

Делото е образувано на 28.01.2009 г. по искова молба с правно 
основание чл. 341 и сл. от ГПК /делба/, постъпила в съда с вх. № 
187/28.01.2009 г. С разпореждане от 03.02.009 г. е указано изпращане на 
препис от исковата молба по чл. 131 от ГПК на ответната страна по делото. С 
разпореждането са дадени подробни указания за условията, на които следва да 
отговаря отговора на исковата молба, както и последиците от не подаването на 
отговор. В деня на изтичане на срока за подаване на отговор делото да се 
докладва незабавно за произнасяне по смисъла на чл. 140 от ГПК. В срока за 
писмен отговор такъв не е подаден и е постановено определение от 
09.03.2009г. по чл. 140 от ГПК, с което и делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 25.03.2009 г. Страните са уведомени за същото на 11 и 
19.03.2009 г. На 25.03.2009 г. страните, които не са били редовно призовани не 
са възразили и е даден ход на делото. Направено е искане за спиране на 
производството по делото по взаимно съгласие, на основание чл. 229, ал. 1, т. 
1 от ГПК. Към момента на проверката не e налице хипотезата на чл. 231, ал. 1 
от ГПК. 

 
  - гр. д. № 270/2008 г. - съдия Пл. Андонов 

Делото е образувано на 15.08.2008 г. по искова молба на Дирекция 
“Социално подпомагане”, с правно основание чл. 30, ал. 1, във вр. с чл. 29, т. 6 
от Закона за закрила не детето, постъпила с вх. № 1800/14.08.2008 г. С 
определение от 18.08.2008 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за 28.08.2008 г. Призовката до майката се е върнала в цялост с 
отбелязван, че лицето живее в чужбина и на адреса няма близки, които да я 
получат. На 28.8.2008 г., предвид нередовното призоваване и след становище 
на прокуратурата в този смисъл, съдът не дава ход на делото и го насрочва за 
23.10.2008 г. В съдебно заседание, проведено на тази дата, ищецът Дирекция 
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“СП” и прокурора по делото са изразили становище, че не следва да бъде 
даван ход на делото, тъй като са налице данни за престъпления по Глава IV, 
раздел II от НК. Съдът, след като е приел, че са налице обстоятелствата по чл. 
229, ал. 1, т. 5 от ГПК с оглед изясняване на резултатите от назначената 
проверка от РПУ-Чирпан, затова дали са налице данни за извършени 
престъпления, е спрял производството по делото. Няма данни да са правени 
справки за резултата от проверката. 

 
  - гр. д. № 6/2009 г. - съдия Пл. Андонов 

Делото е образувано на 15.01.2009 г. по искова молба, постъпила с вх. № 
73/15.01.2009 г.С определение от 20.01.2009 г., постановено по чл. 131 от ГПК 
е указано изпращането на препис от исковата молба, съдържанието на 
отговора и последиците от не подаването му. Съобщено на 26.01.2009 г. 
Писмен отговор е постъпил с вх. № 395/18.02.2009 г. С определение от 
27.02.2009 г. съдът е приел представените с исковата молба доказателства, 
назначил е съдебно-икономическа експертиза, изискал е да се приложи като 
доказателство по настоящото гр. д. № 468/2008 г. на ЧРС и е насрочил делото 
в открито съдебно заседание за 30.03.2009 г. С молба вх. № 613/11.03.2009 г. е 
представена като доказателство квитанция за внесен депозит за вещо лице. С 
протоколно определение постановено на 30.03.2009 г., съдът е спрял 
производството по делото, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, с оглед 
образуването и насрочването за 13.04.2010 г. на гр. д. № 225/2009 г. на ВКС, 
от значение за решаването на настоящото дело. Пред Старозагорски окръжен 
съд е образувано на 21.04.2009 г. ч. гр. д. № 228/2009 г. по жалба срещу 
определението за спиране. С Определение № 97/13.05.2009 г., постановено по 
ч. гр. д. № 228/2008 г., Старозагорският окръжен съд е оставил без уважение 
частната жалба. 

 
4. Без движение. 

  
Няма дела без движение към момента на извършване на проверката. 

 
         5. Приключени дела.  
 

- гр.д.№69/2008г. - съдия Т.Колев 
          Делото е образувано по искова молба, подадена на 28.02.08г. В открито 
съдебно заседание, проведено на 01.04.08г. на делото е даден ход и исковата 
молба е оставена без движение. В открито съдебно заседание, проведено на 
13.05.08г. са приети доказателства и делото е отложено са събиране на 
доказателства. В проведено на 05.06.08г. открито съдебно заседание са 
събрани доказателства, разпитани са свидетели и по доказателствени искания 
делото е отложено. В проведено на 09.09.08г. открито съдебно заседание 
делото е отложено, с оглед на доказателствени искания, като е наложена и 
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санкция по чл.73 от ГПК. В открито съдебно заседание, проведено на 
14.10.08г. на делото е даден ход по същество. На 12.11.08г. е постановено 
решение, за което страните са уведомени на 26.11.08г. със съобщения от 
19.11.08г.  
 

- ч. гр.д.№398/2008г. - съдия Пл.Андонов 
          Делото е образувано на 09.12.08г. по заявление, постъпило на 08.12.08г. 
Издадена е заповед за изпълнение на 09.12.08г. Отразено е издаването и 
получаването на изпълнителен лист на 21.01.08г.  
 

- гр.д.№37/2006г. 
          Делото е образувано на 30.01.06г. по искова молба, подадена на 
27.01.06г. В открито съдебно заседание, проведено на 03.05.06г. делото е 
отложено, поради нередовно призоваване на страна. В проведено на 25.10.06г. 
делото е отложено, поради неявяване на особен представител. В проведено на 
21.01.07г. открито съдебно заседание на делото е даден ход, събрани са 
доказателства. В проведено на 26.03.07г. съдебно заседание е изслушано 
вещото лице. С определение от 28.03.07г. производството по делото е 
прекратено, поради недопустимост, с оглед на заключението на вещото лице. 
Определението за прекратяване е обявено на страните на 12.04.07г. – 2 бр. 
съобщения и 02.04.07г. – 1 бр. След обявленията по делото е поставен пореден 
лист с печат „Настоящето съдържа 49 бр. листа гр. Стара Загора” – дата : 
12.11.2007г. и подпис на деловодител. Делото е на Районен съд гр. Чирпан. До 
този момент съди-докладчик по делото е била съдия Донка Колева.  
 Няма резолюция по насрочване, а изготвени призовки след 
прекратяването за открито съдебно заседание за 05.11.2007г. В открито 
съдебно заседание, проведено на 05.11.2007г., съдия-докладчикът по делото 
съдия Т.Колев е дал ход на делото. Ответникът по делото е бил призован при 
условията на чл.50 от ГПК /отм./. Назначен му е особен представител, който с 
писмена молба е направил възражение за недопустимост на иска. Той е 
получил и обявлението да прекратяване на производството по делото. В 
проведено на 05.11.07г. открито съдебно заседание делото е отложено, като е 
дадена възможност на страните да ангажират нови доказателства. На 
17.12.07г. на делото е даден ход по същество. С определение от 17.12.07г. 
производството по делото е възобновено, с оглед представяне на 
доказателства. В открити съдебни заседания, проведени на 19.02.08г. и 
11.03.08г., делото е отлагано, поради неявяване на особения представител. В 
съдебно заседание, проведено на 20.03.08г. делото е отложено за издаване на 
съдебно удостоверение. В открито съдебно заседание, проведено на 17.04.08г. 
е конституиран нов ответник по чл.117, ал.4 от ГПК /отм./. В съдебно 
заседание, проведено на 29.05.08г. на делото е даден ход по същество. На 
27.06.08г. е постановено решение. Изготвени са обявления от 30.06.08г. 
Описаният печат към тази дата – 30.06.08г. е сменен.  
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 Със заповед №70/15.05.2008г. председателят на Районен съд 
гр.Чирпан е определил правилата, които следва да се спазват във връзка със 
заявяването, изработването, предаването и съхранението на печати за нуждите 
на всички канцеларии в Районен съд гр.Чирпан. 
 

- гр.д.№269/2008г.  
          Делото е образувано на 14.08.08г. по искова молба, подадена на 
13.08.08г. С определение от 18.08.08г. е разпоредено изпращане на ответника 
на препис от исковата молба. Срокът за отговор на исковата молба е изтекъл 
на 26.09.08г. С определение от 23.10.08г. са приети писмени доказателства, 
допуснати са до разпит свидетели и делото е насрочено за 10.12.08г. Писмен 
отговор на исковата молба е получен на 16.09.08г. В съдебно заседание, 
проведено на 10.12.08г. делото е отложено, по молба на ответника и 
процесуалния му представител, с приложен болничен лист. В съдебно 
заседание, проведено на 09.01.09г. са разпитани свидетели и на делото е даден 
ход по същество, липсва предварителен доклад и насочване по чл.321, ал.2 от 
ГПК. По делото е постановено решение на 23.01.09г.  
 

- гр.д.№245/2006г.  
          Делото е образувано на 31.07.06г. по искова молба, постъпила на същата 
дата. Делото е насрочено за 03.10.06г. Производството е спирано, поради 
смърт на страна. Производството е оставяно без движение, поради 
констатирани нередовности на исковата молба, след първото по делото 
заседание. Делото е отлагано през месец – 7 пъти – за събиране на 
доказателства. Не е прилага санкцията по чл.65, ал.1 от ГПК /отм./. 
Производството по делото е възобновено с определение от 26.10.07г., след 
като на делото е даден ход по същество и исковата молба е оставена без 
движение като нередовна. При проведени на 14.02.08г. и 25.03.08г. открити 
съдебни заседания, делото е отлагано, поради нередовно призоваване на 
страните. В проведено на 25.03.08г. съдебно заседание на делото е даден ход 
по същество и на 24.04.08г. е постановено решение.  
 

- гр.д.№170/2008г.  
          Делото е образувано на 27.05.08г. по искова молба, постъпила на същата 
дата. Първо по делото заседание е проведено на 04.09.08г. след обжалване в 
ОС гр.Стара Загора и АС гр.Пловдив по редовността на исковата молба. 
Делото е отложено за 21.10.08г. по доказателствени искания. В проведено на 
21.10.08г. открито съдебно заседание делото е отложено по доказателствени 
искания. В проведено на 18.11.08г. съдебно заседание на делото е даден ход по 
същество. На 17.12.08г. е постановено съдено решение.  
 

- гр.д.№112/2008г.  
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          Делото е образувано на 24.04.08г. по преписка, постъпила от РПУ гр. 
Чирпан. На 29.04.08г. е постановена заповед по чл.18 от ЗЗДН. С определение 
от 29.04.08г. са приети доказателства и делото е насрочено за 15.05.08г. В 
съдебно заседание, проведено на 15.05.08г. на делото е даден ход по същество. 
Постановено е съдебно решение и заповед на 15.05.08г.  
 

- ч.гр.д.№188/2008г.  
          Делото е образувано на 12.06.08г. по заявление, постъпило на същата 
дата. На 12.06.08г. са издадени разпореждане и заповед за изпълнение. Върху 
оригинала на записа на заповед не е отразено издаването на заповедта за 
изпълнение и изпълнителния лист. Съдът е връчил на длъжника заповедта за 
изпълнение.  
 

- ч.гр.д.№250/2008г. – съдия Пл.Андонов 
          Делото е образувано на 28.07.08г. по искова молба, постъпила на същата 
дата. На 31.07.08г. е постановено разпореждане по чл.131 от ГПК. На 
22.10.08г. е постановено определение по чл.140 от ГПК. В съдебно заседание, 
проведено на 07.11.08г. без предварителен доклад, на делото е даден ход по 
същество. Постановено е решение на 21.11.08г.   
 

 6. Прекратени дела.  
 

-  гр.д.№89/2009г. – съдия Т.Колев 
Делото е образувано на 24.02.2009г. по искова молба с вх.№474/24.02.09г.  

С определение от 24.02.09г. съдът е разпоредил изпращане на препис от 
исковата молба на ответника, съобразно изискванията на чл.131 от ГПК. 
Ответникът е уведомен за постановеното определение на 04.03.09г. със 
съобщение от 27.02.09г. Отговор на исковата молба е постъпил с 
вх.№801/26.03.09г. С определение от 06.04.09г. съдът се е произнесъл по 
всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата. Съобщения 
от 08.04.09г. за постановеното определение са връчени на ищеца на 10.04.09г. 
и на ответника на 13.04.09г.  Дирекция “Социално подпомагане” гр. Чирпан е 
уведомена на 09.04.09г. с призовка от 08.04.09г. С вх.№1163/11.05.09г. е 
депозиран социален доклад, изготвен от ДСП гр.Чирпан. При разглеждане на 
делото в открито съдебно заседание, проведено на 12.05.09г. са приети 
доказателства, разпитани са свидетели, страните са постигнали споразумение, 
като на основание чл. 234 от ГПК съдът е приел и одобрил постигнатата 
спогодба и е прекратил производството по делото. 
 

-  гр.д.№170/2009г. – съдия Ат.Динков 
Делото е образувано на 24.04.2009г. по искова молба с вх. 

№1088/24.04.09г. С разпореждане  от 24.04.09г.съдът е разпоредил изпращане 
на препис от исковата молба на ответника, съобразно изискванията на чл.131 
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от ГПК. Ответникът е уведомен за постановеното разпореждане на 28.04.09г. 
със съобщение от 27.04.09г. С вх.№1133/30.04.09г. е депозирана молба от 
ищеца за отказ от иска и искане да се прекрати производството по делото. С 
определение от 07.05.09г. производството по делото е прекратено, поради 
отказ от иска. За постановеното определение страните са уведомени със 
съобщения от 07.05.09г. съответно ищеца на 08.05.09г. и ответника на 
08.05.09г.  
 

-  гр.д.№139/2009г. – съдия Ат.Динков 
Делото е образувано на 27.03.2009г. по искова молба с вх.№808/27.03.09г.  

С разпореждане  от 30.03.09г. съдът е разпоредил изпращане на препис от 
исковата молба на ответника, съобразно изискванията на чл.131 от ГПК. За 
постановеното разпореждане ответникът е уведомен на 31.03.09г. със 
съобщение от 30.03.09г. С определение от 30.04.09г. съдът се е произнесъл по 
всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата, 
констатирал е, че не е постъпил отговор на исковата молба и е насрочил 
делото за 04.06.09г. С вх.№1339/28.05.09г. е постъпило заявление от 
процесуалния представител на ищеца, относно оттегляне на исковата молба. 
При разглеждане на делото в открито съдебно заседание, проведено на  
04.06.09г. с оглед на подадената молба производството по делото е 
прекратено. За постановеното определение ответникът е уведомен на 
08.06.09г. със съобщение от 04.06.09г.  
 

-  гр.д.№116/2009г. – съдия Ат.Динков 
Делото е образувано на 16.03.2009г. по искова молба с вх.№703/16.03.09г. 

С разпореждане от 18.03.09г. производството по делото е оставено без 
движение, с дадени указания за представяне на данни за постоянен и настоящ 
адрес на ответника. Ищецът е уведомен на 23.03.09г. със съобщение от 
19.03.09г. С определение от 01.04.09г. производството по делото е прекратено, 
тъй като констатираните нередовностите на исковата молба не са отстранени в 
определения от съда срок. За постановеното определение ищецът е уведомен 
на 02.04.09г. със съобщение от 01.04.09г. С вх.№866/02.04.09г. е депозирана 
молба от процесуалния представител на ищцата  на основание чл. 186 ГПК с 
искане за издаване на съдебно удостоверение, за да изискат от общ. Чирпан 
данни за постоянен и настоящ адрес на ответника. На молбата е поставена 
резолюция от  07.04.09г. към дело.  
 

-  гр.д.№148/2009г. – съдия Олга Георгакева 
Делото е образувано на 02.04.2009г. по постъпили с вх.№854/02.04.09г. от 

РПУ гр.Чирпан: докладна записка, молба и декларация по ЗЗДН. С 
разпореждане от 03.04.09г. подадената молба е оставена без движение, като е 
определен 7-дневен срок за РПУ гр.Чирпан да представят протокол за 
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наложени мерки по чл.71 от ЗМВР, молителката да уточни определени 
обстоятелства и да представи подробна декларация по чл.9, ал.3 от ЗЗДН. 

За дадените указания е уведомено само РПУ Чирпан на 06.04.09г.с писмо 
изх.№148/06.04.09г. на ЧРС. Съобщение за разпореждането на съда не е 
изпращано на молителката. С вх.№991/14.04.09г. от РПУ Чирпан в ЧРС е 
постъпила преписката, във връзка с извършената полицейска проверка. С 
определение от 15.04.09г., на основание чл.140, ал.1 ГПК във връзка с чл.12, 
ал.1 от ЗЗДН, е оставено без уважение искането на молителката за издаване на 
заповед за незабавна защита, приети са доказателства, делото е насрочено за 
11.05.09г., съдът е указал на страните какви доказателства следва да 
ангажират. Страните са уведомени със съобщения от 16.04.09г., получени 
съответно от молителката на 16.04.09г., и от ответника на 16.04.09г. С 
вх.№1102/27.04.09г. е депозирана молба от молителката за прекратяване на 
производството. С определение от 28.04.09г. производството по делото е 
прекратено, с оглед на постъпилата молба и на основание §1 от ЗР на ЗЗДН 
във вр. с чл.232 от ГПК. Страните са уведомени със съобщения от 28.04.09г. 
получени съответно от молителката на 30.04.09г. и от ответника на 30.04.09г. 
 

-  гр.д.№142/2009г. – съдия Олга Георгакева 
Делото е образувано на 30.03.2009г. по постъпила преписка по 

компетентност с вх.№824/30.03.09г. от РПУ гр.Чирпан. Издадена е Заповед 
№26/31.03.09г. на основание чл.18 от ЗЗДН, с която извършителят е задължен 
да се въздържа от извършване на домашно насилие. С изх.№142/31.03.09г. на 
ЧРС заповедта е изпратена на РПУ гр.Чирпан, молителката и извършителя –  
С определение от 31.03.09г. на основание чл.140, ал.1 ГПК във връзка с чл.12, 
ал.1 от ЗЗДН съдът е приел доказателства, насрочил е делото за 22.04.09г. и е 
указал на страните какви доказателства следва да ангажират. Страните са 
уведомени със съобщения от 31.03.09г.  съответно молителката на  06.04.09г. и 
ответника на 06.04.09г., като съобщението е получено от майка му, която е 
молител в настоящото производство по ЗЗДН.  При разглеждане на делото в 
открито съдебно заседание, проведено на 22.04.09г., на делото не е даден ход, 
поради нередовно призоваване на ответника, като съдът е дал указания на 
връчителя по смисъла на чл.46, ал.2 от ГПК. Съобщение до ответника от 
22.04.09г. е получено от него на 23.04.09г. С писмо вх.№1060/22.04.09г. РПУ 
Чирпан са изпратили по компетентност в ЧРС докладна записка, относно това, 
че ответникът не изпълнява заповедта на ЧРС и е опасен за живота и здравето 
не само на себе си, но и на околните. При разглеждане на делото в открито 
съдебно заседание, проведено на 13.05.09г., по делото е постъпил препис от 
акт за смърт на ответника и с оглед на естеството на производството, то е 
прекратено.  
 
  - гр. д. № 9/2009 г. - съдия Пл. Андонов 
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Делото е образувано на 20.01.2009 г. по искова молба, постъпила в съда 
с вх. № 119/20.01.2009 г. С резолюция от 21.01.2009 г. исковата молба е 
оставена без движение и е даден 7 – дневен срок за отстраняване на 
нередовностите. Съобщение за дадените указания е получено от ищеца на 
26.01.2009 г., като съобщението не съдържа конкретни указания кои точно 
нередовности на исковата молба следва да се отстранят, както и не е 
посочен срока. С определение от 06.02.2009 г., съдът, след като е 
констатирал, че указанията не са изпълнени в срок, е прекратил 
производството по делото. Ищецът е уведомен със съобщение, получено на 
26.02.2009 г. 

 
  - гр. д. № 156/2009 г. - съдия Т. Колев 

Делото е образувано на 09.04.2009 г. по искова молба с правно 
основание чл. 415 от ГПК, постъпила с вх. № 952/09.04.2009 г.С определение 
от 14.04.2009 г. съдът е оставил без движение исковата молба за 
конкретизиране на петитума в едноседмичен срок. Определението е съобщено 
на 27.04.2009 г. Депозирано е допълнение към исковата молба с вх. № 
1108/28.04.2009 г. С молба вх. № 1148/08.05.2009 г. ищецът е оттеглил иска си 
на основание чл. 232 от ГПК и поискал прекратяване на производството по 
делото. С определение от 08.05.2009 г. съдът е приел оттеглянето на исковата 
молба и прекратил производството. Страните са уведомени за определение на 
13 и 14.05.2009 г. 

 
  - гр. д. № 294/2009 г. - съдия Т. Колев 

Делото е образувано на 04.09.2008 г. по искова молба за делба 
депозирана с вх. № 1982/04.09.2008 г. С определение от 10.09.2008 г. исковата 
молба е оставена без движение, с дадени указания на подалия исковата молба 
да конкретизира в какво качество е сезирал съда, както и да бъдат посочени 
квотите, при които да бъде извършена делбата. Определението е съобщено на 
23.09.2009 г. С молба, вх. № 2078/24.09.2009 г., е депозирана поправена искова 
молба. По делото е постановено определение от 26.09.2008 г., на основание чл. 
131 от ГПК, съобщено на 30.09.2008 г. Определение по чл. 140 от ГПК, с което 
делото е насрочено в открито съдебно заседание за 02.12.2008 г., съобщено на 
11 и 13.01.2009 г. Постъпила е молба с вх. № 2568/01.12.2008 г., от 
пълномощника на ответника по делото, с която моли за отлагане на делото 
поради служебна ангажираност по друго дело. В съдебно заседание, проведено 
на 02.12.2008 г., съдът, след като докладва постъпилата молба за отлагане и 
изслушал становището на ищеца, е отложил делото за 18.12.2008 г. С 
протоколно определение от 18.12.2008 г. съдът е спрял производството по 
делото по взаимно съгласие на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С 
определение от 23.06.2009 г. производството по делото  прекратено, предвид 
чл. 231 от ГПК. 
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  - гр. д. № 132/2009 г. - съдия Пл. Андонов 
Делото е образувано на 20.03.2009 г. по искова молба по чл. 72 и чл. 82 

от СК, във вр. с чл. 106 от СК и чл. 310, т. 5 от ГПК, постъпила с вх. № 
754/20.03.3009 г. С определение от 23.03.2009 г., съдът констатира, че е 
сезиран с искове, които подлежат на отделно разглеждане, с оглед на което 
постановява разделянето им, като оставя в настоящото иска по чл. 72 от СК, а 
искът по чл. 82 от СК, оставя за разглеждане по гр. д. № 134/2009 г. Предвид 
разделянето е указан 7 – дневен срок на ищеца за комплектоването на двата 
отделни иска. Определението е доведено до знанието на ищец на 30.03.2009 г. 
Определение от 09.04.2009 г., с което отхвърля молбата на ищеца за 
разглеждането на двата иска в едно производство, както и указания по чл. 131 
от ГПК. По делото е постъпил отговор на исковата молба с вх. № 
1250/21.05.2009 г. Определение от 21.05.2009 г. по чл. 140 от ГПК, с което и 
делото е насрочено в открито съдебно заседание за 03.06.2009 г. На 03.06.2009 
г. съдът е приканил страните към споразумение, като след направено от 
страните изявление за уреждане на спора чрез споразумение, съдът е дал 
възможност за това и е отсрочил делото за 12.06.2009 г. По делото е депозиран 
социален доклад от Дирекция “Социално подпомагане” с вх. № 
1377/02.06.2009 г. На 12.06.2009 г. съдът е приел и одобрил представената от 
страните спогодба, с оглед на което е прекратил производството по гр. д. № 
132/2009 г. 

 
  - гр. д. № 134/2009 г. - съдия Олга Георгакева 

  Делото е образувано на 24.03.2009 г., след като по горното дело 
докладчикът е разделил в отделни производства за разглеждане, исковете с 
които съдът е сезиран. Постановено е определение от 13.04.2009 г. по чл. 131 
от ГПК. Отговор е постъпил с вх. № 1251/21.05.2009 г. Определени от 
22.05.2009 г. по чл. 140 от ГПК, с което и делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 10.06.2009 г. В съдебно заседание от тази дата искът е 
оттеглен, с оглед на което съдът е прекратил производството по гр. д. № 
134/2009 г. 
 

7. Заповедни производства. 
 

-  ч.гр.д.№50/2009г. – съдия Т.Колев 
Делото е образувано на 10.02.09г. по Заявление за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.№318/10.02.09г. Издадена е заповед 
№5/11.02.09г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. 
Направено е единствено отбелязване върху издадената заповед за 
изпълнение за получаването на изпълнителен лист на 05.03.09г. За 
издадената заповед длъжникът е уведомен на 11.02.09г. със съобщение от 
11.02.09г.  
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-  ч.гр.д.№223/2009г. – съдия Олга Георгакева 
Делото е образувано на 26.06.09г. по Заявление за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№1628/26.06.09г. С разпореждане от 
29.06.09г. е разпоредено издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен 
лист. Издадена е заповед №34/29.06.09г. за изпълнение на парично задължение 
по чл.417 от ГПК. Върху издадената заповед за изпълнение и върху 
документа, послужил като основание за нейното издаване /извлечение от 
счетоводни книги/ е направено отбелязване за издаването на изпълнителен 
лист на 01.07.09г., като е посочена и сумата, за която е издаден. Към момента 
на извършване на проверката изпълнителният лист не е получен.  

 
-  ч.гр.д.№31/2009г. – съдия Олга Георгакева 
Делото е образувано на 04.02.09г. по Заявление за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.№250/04.02.09г. Издадена е заповед 
№3/05.02.09г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. Върху 
издадената заповед за изпълнение е направено отбелязване за получаването на 
изпълнителен лист на 07.04.09г. За издадената заповед за изпълнение 
длъжникът е уведомен на 16.02.09г. със съобщение от 06.02.09г. 

 
-  ч.гр.д.№222/2009г. – съдия Ат.Динков 
Делото е образувано на 26.06.09г. по Заявление за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№1626/26.06.09г. С разпореждане от 
29.06.09г. е разпоредено издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен 
лист. Издадена е заповед №38/29.06.09г. за изпълнение на парично задължение 
по чл.417 от ГПК. Върху издадената заповед за изпълнение е направено 
отбелязване за издаването на изпълнителен лист на 29.06.09г., като е посочена 
и сумата, за която е издаден. Върху документа, послужил като основание за 
издаването на заповедта за изпълнение /извлечение от счетоводни книги/ е 
направено отбелязване на 30.06.09г. за издаването на изпълнителен лист, без 
да е посочена сумата, за която е издаден. Към момента на извършване на 
проверката изпълнителният лист не е получен.  

 
-  ч.гр.д.№48/2009г. – съдия Ат.Динков 
Делото е образувано на 10.02.09г. по Заявление за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.№316/10.02.09г. Издадена е заповед 
№9/11.02.09г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. 
Направено е отбелязване върху издадената заповед за изпълнение за 
получаването на изпълнителен лист на 05.03.09г. За издадената заповед 
длъжникът е уведомен на 11.02.09г. със съобщение от 11.02.09г. Върху 
документа, послужил като основание за издаването на заповедта за 
изпълнение е направено отбелязване на 04.03.09г. за издаването на 
изпълнителен лист, без да е посочена сумата, за която е издаден. 
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-  ч.гр.д.№29/2009г. – съдия Ат.Динков 
Делото е образувано на 04.02.09г. по Заявление за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.№248/04.02.09г. Издадена е заповед 
№4/05.02.09г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. Върху 
списъка на лицата с изготвени съобщения или уведомени е направено 
отбелязване на 07.04.09г. за получаването на изпълнителен лист, без да е 
посочена сумата, за която е издаден. Няма други отбелязвания. За 
издадената заповед за изпълнение длъжникът е уведомен на 13.02.09г. със 
съобщение от 06.02.09г. 

 
-  ч.гр.д.№46/2009г. – съдия Пл. Андонов 
Делото е образувано на 10.02.09г. по Заявление за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.№312/10.02.09г. Издадена е заповед 
№5/11.02.09г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. Върху 
списъка на лицата с изготвени съобщения или уведомени е направено 
отбелязване на 11.05.09г. за получаването на изпълнителен лист, без да е 
посочена сумата, за която е издаден. Няма други отбелязвания. За 
издадената заповед за изпълнение длъжникът е уведомен на 17.02.09г. със 
съобщение от 12.02.09г. 
 
  - ч. гр. д. № 216/2009 г. - съдия Т.Колев 

Делото е образувано на 15.06.2009 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, 
след повдигнат спор за подсъдност от Районен съд – Чирпан пред Районен съд 
– Стара Загора. С определение от 19.03.2009 г. Районен съд – Стара Загора е 
върнал делото в Районен съд – Чирпан по подсъдност. Постановено е 
разпореждане от 15.06.2009 г. и Заповед № 21 от 15.06.2009 г. Отразено е 
издаването и получаването на изпълнителен лист. 

 
  - ч. гр. д. № 32/2009 г. - съдия Т.Колев 

Делото е образувано на 04.02.2009 г. по Заявление по чл. 410 от ГПК, 
постъпило на тази дата. Издадена е Заповед № 4 от 04.02.2009 г. Заповедта за 
изпълнение е получена от длъжника на 16.02.2009 г. На 07.04.2009 г. е 
отразено получаването ни изпълнителния лист. 

 
  - ч. гр. д. № 53/2009 г. - съдия Олга Георгакева 

Делото е образувано на 12.02.2009 г. по Заявление по чл. 417 от ГПК, 
постъпило на тази дата. Разпореждане от 16.02.2009 г. и Заповед № 9 от 
същата дата. Отбелязано  издаването на изпълнителен лист. 

 
  - ч. гр. д. № 47/2009 г- съдия Олга Георгакева 

Делото е образувано на 10.02.2009 г. по Заявление по чл. 410 от ГПК, 
постъпило на тази дата. С разпореждане от 16.02.2009 г. са дадени указания на 
заявителя и едномесечен срок за изпълнението им. Съобщено на 17.02.2009 г. 
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На 19.02.2009 г. указанията са изпълнени. Издадена е Заповед № 
18/24.02.2009г. и Заповед № 24/10.06.2009 г. 

 
  - ч. гр. д. № 52/2009 г. - съдия Пл.Андонов 

Делото е образувано на 12.02.2009 г. по Заявление по чл. 417 от ГПК, 
постъпило на тази дата. Разпореждане от 13.02.2009 г. и Заповед № 6 от 
същата дата. Върху заповедта е отбелязано издаването и получаването на 
изпълнителния лист. 

 
 - ч. гр. д. № 227/2009 г. - съдия Пл.Андонов 

Делото е образувано на 01.07.2009 г. по Заявление по чл. 417 от ГПК, 
постъпило на тази дата. Разпореждане от 03.07.2009 г. и Заповед № 27 от 
същата дата. Върху заповедта е отбелязано издаването и получаването на 
изпълнителния лист. Отбелязано е издаването на изпълнителния лист, същият 
още не е получен и се намира по делото. 

 
8. Обезпечителни производства 

 
  - ч. гр. д. № 101/2009 г. - съдия Олга Георгакева 

Делото е образувано на 09.03.2009 г. по молба за обезпечаване на бъдещ 
иск, постъпила с вх. № 577/09.03.2009 г. С разпореждане на съда от 
10.03.2009г. е даден 7 – дневен срок на молителя да конкретизира бъдещия 
иск, който ще предяви и чието обезпечаване се иска. Разпореждането е 
съобщено на 16.03.2009 г. С определение от 31.03.2009 г. молбата е върната, 
което е съобщено на молителя на 03.04.2009 г. 

 
  - ч. гр. д. № 85/2009 г.- съдия Олга Георгакева 

   Делото е образувано на 23.02.2009 г. по молба с правно основани по чл. 
390 от ГПК, постъпила с вх. № 455/23.02.2009 г. С определение от 24.02.3009г. 
съдът е допуснал исканото обезпечение, като е указал едномесечен срок за 
предявяване на бъдещия иск и е определил гаранция на основание чл. 391, ал. 
1, т. 2 от ГПК., с оглед обезпечаване интересите на ответника, тъй като 
констатира че бъдещият иск не е вероятно основателен. Постановено е 
обезпечителната заповед да се издаде след представяне на доказателство за 
внасянето на гаранцията. Определението е съобщено на 26.02.2009 г. С 
определение от 10.03.2009 г. съдът отново  указва внасянето на гаранцията. С 
определение от 02.04.2009 г., поради неизпълнение на указанията, връща 
молбата по чл. 390 от ГПК и прекратява производството. Съобщение за 
последното е изпратено на 13.04.2009 г. 

 
9. Съдебни поръчки по граждански дела – не са констатирани към 

момента на извършване на проверката. 
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10.  Производства по чл.73, ал.2 от Семейния кодекс. 
 

По постъпилите молби с правно основание  чл.73, ал.2 от СК  не се 
образуват дела.  

За 2009г. всички постъпили молби се съхраняват в отделна папка “Молби 
за теглене на детски влог” – имат отделен регистрационен номер и дата. Върху 
тях са поставени ръкописни резолюции – с дата и без посочено име на съдия 
/само председател – ако разрешението е дадено от него/. Само към една от 
приложените молби има приложени доказателства – копие на акт за раждане. 
Подадените молби са по предварително подготвен образец. На молбите се 
поставя регистрационния номер, под който са описани в „книгата за 
постъпили молби за теглене на суми от ДСК и постъпили нотариални покани” 
– започната на 01.01.1985г. Нямат печат на Районен съд гр.Чирпан и номер и 
дата на постъпване в деловодството.  

„Книгата за постъпили молби за теглене на суми от ДСК и постъпили 
нотариални покани” е започната на 01.01.1985г., като в нея са описани и 
молбите постъпили през 2009г. - в периода 05.01.09г. – 07.07.09г. В книгата се 
записват само имена – без посочване на родствена връзка, регистрационен 
номер и дата, и сума / на някои места е посочено само – „цялата сума”/. 
Използва се образец на регистъра за приемане и отказ от наследство, като 
няма специални отбелязвания за информацията, която трябва да се съдържа в 
отделните графи.  

Молбите за назначаване на особен представител, както и молбите с 
правно основание чл.73, ал.2 от СК / с изключение на тези за теглене на 
суми от влогове/ се съхраняват в папката за изходяща кореспонденция.  
 

В папка за изходяща кореспонденция за 2009г. са приложени: 
 
   Молба с вх.№945/08.04.09г. от пълнолетно лице, като майка и законен 

представител на малолетното си дете, в която е изразено желание да извърши 
дарение на малолетния си син /дворно място/. На основание чл.29 от ГПК 
молят да се назначи на детето особен представител, който да приеме 
дарението и да представлява неговите интереси.  Към молбата са приложени 
копия на акт за раждане и нотариален акт. На молбата няма никакви 
резолюции. Приложено е удостоверение изх.№128/08.04.09г., с което Районен 
съд гр.Чирпан дава разрешение малолетното дете да приеме дарение от майка 
си и баща си и е назначен особен представител. Подпис – районен съдия, без 
посочени имена. Приложена е и вносна бележка.  

   Молба с вх.№1026/17.04.09г. от пълнолетно лице, действащо като 
настойник на поставения й под пълно запрещение съпруг, за разрешение да 
продаде недвижими имоти на съпруга си. Приложени са: експертно решение, 
удостоверение за настойничество, решение на Окръжен съд гр.Стара Загора, 
протокол на общ. Чирпан, квитанция за платена държавна такса и др. 
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Издадено е удостоверение изх.№140/22.04.09г. – в уверение на това, че е 
разрешено на основание чл.118, във вр. чл.73, ал.2 от СК на настойника да 
продаде недвижимите имоти на поднастойния. Върху молбата има ръкописна 
резолюция на председателя на Районен съд гр.Чирпан от 21.04.09г. – „Уважава 
молбата. Да се издаде удостоверение съгласно текста”. 

   Молба с вх.№1532/17.06.09г. от пълнолетно лице, като майка и 
законен представител на непълнолетното си дете, за назначаване на особен 
представител, който да я представлява при покупко-продажба на недвижим 
имот от майка й и леля й. Върху молбата има ръкописна резолюция с дата 
17.06.09г. – “Да” – без имена и длъжност на лицето, която я е поставило. 

С вх.№1513/16.06.09г. е постъпила молба от същото лице за назначаване 
на особен представител на малолетното й дете /не са посочени данни за особен 
представител/, който да го представлява при дарение на същия недвижим имот 
от майка й и леля й. Върху молбата има ръкописна резолюция с дата 16.06.09г. 
– “Да” - без имена и длъжност на лицето, която я е поставило. Приложено е 
копие 1бр. от акт за раждане. /описано като приложение и в двете молби/. 

Издадено е съдебно удостоверение №194/17.06.09г., в което е посочено, 
че се издава въз основа на нейна писмена молба, като съдът е взел предвид, че 
същата е страна по сделка – продажба на недвижим имот, поради което 
назначава особен представител. Удостоверението се издава да послужи на 
молителя за осъществяване на описаната продажба на недвижим имот пред 
съответния нотариус. 
 Не става ясно как съдията-докладчик е установил, че е налице 
нужда или очевидна полза от извършването на съответните сделки, 
съобразно изискванията на чл.73, ал.2 от Семейния кодекс, след като по 
почти всички постъпили молби не са представени дори копия от 
удостоверения за раждане.  

 
При проверката на книгите за открити и закрити съдебни заседания 

се констатира следното: 
За всеки съдия се води отделна книга по граждански дела за открити 

съдебни заседания и отделна за закрити и разпоредителни съдебни 
заседания, но обща по граждански и наказателни дела.  Книгите са водени 
по образец, като подробно са изнесени резултати от постановения акт, 
както и дата на обявяването му.  

  
 Съдия Т.Колев  

1. Книга за открити заседания граждански дела – 2008г. 
Започната 03.01.2008г. – последно заседание 19.12.2008г.  
2. Книга за открити заседания граждански дела – 2006 и 2007г. 
Започната 12.01.2006г. – последно заседание 20.12.2007г.  
3. Книга за открити заседания граждански дела – 2009г. 
Започната 15.01.2009г.  
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4. Книга за разпоредителни и закрити заседания граждански дела – 
2008г. 

5. Книга за разпоредителни и закрити заседания граждански дела – 
2006г. и 2007г.  
 
 Съдия Пл. Андонов  

В срочната книга за открити заседания не е отразен резултат за 
следните дела: 
ч.гр.д.№19/2008г., ч.гр.д.№88/2008г., ч.гр.д.№103/2008г., гр.д.№257/2008г. 

Възобновени след даване на ход по същество – гр.д.№3/2008г.  
 

 Съдия Ат.Динков  
При проверка на срочните книги се установи, че съдия Атанас Динков 

няма просрочени решения, като повечето съдебни актове са постановявани в 
рамките на по-малко от месец. Констатираха се четири дела с отменени 
определения за даване ход по същество. 
 

От извършената проверка могат да бъдат направени следните 
изводи: 

 
І. Проблеми по приложението на ГПК в сила от 01.03.2008г. 

 
 Недостатъчно познаване на разпоредбите на VІ „Съобщения и 

призовки” на ГПК от длъжностните лица по връчването на съдебни книжа и 
призовки. 

 Забавяне на разглеждането на делата по реда на чл.310, глава 
двадесет и пета „Бързо производство” от ГПК, поради въведеното изискване за 
размяна на книжа, както и във връзка с приложението на чл.211, ал.2 от ГПК. 

 Следва ли да бъде приеман отговор на исковата молба, подаден след 
изтичане на едномесечния срок. 

 
ІІ. Констатирани са следните пропуски при образуването, 

движението и приключването на гражданските дела:  
 Разглеждането на  граждански дела по реда на ГПК /отм./ е 

продължавало повече от три съдебни заседания поради събиране на 
доказателства, без да е прилагана разпоредбата на чл. 65, ал.1 от ГПК /отм./; 

 Страниците на някои дела не са номерирани, като могат да бъдат 
посочени например:  

гр.д.№391/2008г., гр.д.№141/2009г., гр.д.№155/2008г., гр.д.№160/2009г., 
гр.д.№182/2009г., гр.д.№200/2009г., гр.д.№205/2009г., гр.д.№417/2005г.; 

 Много технически грешки и несъответствия между изписаните с 
цифри и словом дати на протоколи и решения.  
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 Не са извършвани  надлежни бележки за издаването на изпълнителен 
лист върху представения документ, послужил като основание за издаване на 
заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК и върху издадената заповед: 
           ч.гр.д.№50/2009г., ч.гр.д.№22/2009г., ч.гр.д.№48/2009г., 
ч.гр.д.№29/2009г., ч.гр.д.№46/2009г. ; 

 По постъпилите молби с правно основание  чл.73, ал.2 от СК  не се 
образуват дела. Молбите за назначаване на особен представител, както и 
молбите с правно основание чл.73, ал.2 от СК / с изключение на тези за 
теглене на суми от влогове/ се съхраняват в папката за изходяща 
кореспонденция.  

 Гр.д.№417/2005г. – делото е отлагано в четири поредни открити 
съдебни заседания, поради неявяване на страните, които са редовно 
призовани, за даване на последна възможност да представят определени 
доказателства.  

 
IIІ. Констатирани са следните добри резултати в работата на 

Районен съд гр. Чирпан: 
 Броят на останалите несвършени граждански дела в края на 2008г., а 

именно към 31.12.2008г. - общо 60, показва значително намаляване на броя 
останалите несвършени дела спрямо предходните години. Следва да се 
отбележи и, че до края на месец август 2008г. в Районен съд гр.Чирпан са 
работили двама съдии при щат от четирима съдии, без да са обособени 
отделно гражданска и наказателна колегия.  

 През 2008г. са обжалвани общо 51 съдебни акта, като от решените 25 
дела са отменени 7 съдебни акта или 28 %. В сравнение с предходните години 
по този показател се отчита значително подобрение през 2008г. на работата по 
граждански дела на Районен съд гр.Чирпан.  

 Делата са разпределяни при спазване на принципа на случайния 
подбор чрез електронно разпределение на делата, уреден в чл.9 от ЗСВ. 

 Делата са образувани в деня на постъпването на исковата молба. 
Проверка за редовността на исковата молба и допустимостта на иска при 
повечето проверени дела е извършвана в деня на постъпването на исковата 
молба. При необходимост от конкретизиране на твърденията, на страните са 
давани ясни, точни и изчерпателни указания. Съдът е извършвал прецизна 
подготовка на делата в закрито заседания, което обуславя своевременното им 
приключване.  

 Констатира се бързо образуване, насрочване и приключване на делата. 
Случаите, в които има забавяне, са изолирани, като причините за това са 
предимно от обективен характер, дължащи се на спецификата или предмета на 
делата.  

 Постъпилите молби по висящите дела се администрират 
своевременно. 
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  Съдебните актове се постановят в сроковете по чл. 235, ал.5 от ГПК 
и чл.190 от ГПК/ отм./. 

 Съдебните актове се изпращат своевременно до техните адресати – в 
деня на постановяването им и извеждането им в Служба „Деловодство”. 

 Заповедните  производства  са образувани в деня на постъпването на 
заявлението по чл.410 и чл.417от ГПК и по тях има произнасяне същия ден. 
Проверените граждански дела, разглеждани по реда на Глава тридесет и седма 
„Заповедно производство” от ГПК, са образувани, разгледани и приключили в 
рамките на законоустановените срокове. Съдът е извършвал прецизна 
проверка на редовността от външна страна на представените документи, във 
връзка с издаването на заповед за изпълнение по реда на чл.417 и сл. от ГПК. 
Издадените заповеди за изпълнение съдържат всички, изискуеми от чл.412 от 
ГПК, реквизити.  
  
                На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава 
следните ПРЕПОРЪКИ на административния ръководител на Районен съд 
гр.Чирпан: 

1. Административният ръководител на Районен съд гр.Чирпан, 
на основание чл.80, ал.1, т.9 във вр. с чл.79, ал.2, т.1 от ЗСВ да упражни 
правомощията си за свикване на Общо събрание на съдиите за 
анализиране и обобщаване на практиката по издаване на заповед за 
изпълнение на основание чл.410 и чл.417 от ГПК и по издаване на 
разрешение на основание чл.73, ал.2 от Семейния кодекс, с цел 
недопускане на нарушения по тяхното прилагане.  

2. Административният ръководител на Районен съд гр.Чирпан 
да упражни правомощията си по чл.80, ал.1, т.9 от ЗСВ по свикване на 
Общо събрание на съда и да сведе до знанието му констатациите по 
настоящия акт. 

 
                В едномесечен срок от получаване на настоящия акт, 
административният ръководител на Районен съд гр.Чирпан да предприеме 
мерки за изпълнение на дадените препоръки, за които следва да уведоми 
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
 

     На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ препис от акта да се изпрати на 
административния ръководител на Районен съд гр.Чирпан – съдия Тихомир 
Колев, на председателя на Окръжен съд гр.Стара Загора и на Висшия съдебен 
съвет. 

 
 
 
     ИНСПЕКТОР: 
        /Н. СТОЕВА/ 


