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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 
СЪВЕТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТ 
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

НА РАЙОНЕН СЪД - ГЪЛЪБОВО 
 
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 - Чирпан, Районен съд - Раднево и Районен 
съд - Гълъбово. 

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 делата, както и 
приключването им в установените срокове, анализ на приключилите дела и 
констатиране на противоречива практика. 

 
I. Проверка на организацията на административната дейност на 

съда на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
 
1. Щатна осигуреност. 
 
В периода 31.12.2007год, до м. май на 2009год. в Районен съд -

Гълъбово съдийският състав е включвал следните действащи съдии: Петко 
Господинов - председател и съдиите Неделина Минчева Христо Ангелов. 
След придобиване право на пенсия от председателя на съда Петко 

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон" № 17, тел.факс 989 48 66 
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Господинов, след месец май 2009 г., в Районен съд-Гълъбово действащи 
съдии са Христо Ангелов, изпълняващ длъжността административен 
ръководител, и съдия Неделина Минчева. 
 
2. Сграден фонд и техническа обезпеченост. Информационно обслужване. 

 
Районен съд - Гълъбово се помещава в нова сграда, собственост на 

Община-Тълъбово, предоставена за безвъзмездно ползване на съда и 
прокуратурата. От 2008 г. съдът разполага с втора функционираща съдебна 
зала като по този начин напълно е обезпечено нормалното провеждане на 
съдебни заседания от двата съдебни състава. 

В Районен съд - Гълъбово съдебните дейности са автоматизирани, като 
за обработка на постъпващата документация през 2008 г. е въведен програмен 
продукт „САС". Всички съдии в Районен съд-Гълъбово разполагат с правно-
информационните системи „Апис" и „Сиела". Съдът има собствена интернет 
страница, на която се публикуват решените дела, графика за съдебните 
заседания, различни обяви и съобщения. 

 
3. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор по 

чл. 9 ЗСВ. 
На основание на заповед на Административният ръководител Петко 

Господинов наказателните дела се разглеждат от съдия Христо Ангелов, а 
съдия Неделина Минчева разглежда граждански дела. Въз основа на тази 
заповед, постъпващите дела не се разпределят съгласно принципа на случаен 
подбор, определен с чл.9 от ЗСВ. 

 
4. Съдебни книги и регистри, водени от съда. 
В описната книга не е попълвана графа „продължителност на 

разглеждане". 
Голяма част от делата, получени в периода от м. ноември до м. януари 

на 2009 г., не са архивирани в срок. Останалите дела са архивирани в 
едномесечен срок от получаването им от въззивната инстанция. 

Книгите за открити съдебни заседания се водят пълно, с телбод са 
прикрепвани дизпозитивите на постановените съдебни актове. 

Водят се отделни книги за разпоредителните заседания. 
В съдебните книги и регистри често са правени ръкописни поправки, 

след използуване на коректор. 
 
II. 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 - Гълъбово, съгласно отчетния доклад са 

постъпили и са образувани 244 дела, като от предходната 2007 г. са останали 
несвършени 17 бр. дела. За сравнение през 2007 г. общият брой на 
постъпилите граждански дела е 684 броя, от които 408 броя са с идентичен 
предмет и различни страни. Тези 408 граждански дела в предходния период-
2007год.,съществено повлияват и определят отчитане на по голям брой дела . 
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В действителност броят на постъпилите и образувани граждански дела през 
2007 и 2008год. е близък- 276 дела за 2007год. и 244 дела за 2008год. 

Структурно, постъпилите през 2008 г. дела, се разпределят както 
следва: 

-дела по общия ред ~ 51 броя /при 112 дела през 2007 г./; 
-частни граждански дела - 83 броя /при 150 дела през 2007 г./; 
-облигационни искове - 33 броя /при 408 дела през 2007 г./; 
-дела по чл. 26 от ЗЗД - 9 броя /при 12 дела през 2007 г./; 
-дела по Семейния кодекс - 68 броя /при 46 дела през 2007 г. 

В края на отчетната 2008 г., от общо разгледаните дела, са 
приключени 233 дела, от които с акт по същество 198 броя, и са останали 
несвършени 18 броя дела. 

Спрямо общия за разглеждане брой дела, свършените съставляват 
95,49%, като в срок до 3 месеца са решени 217 дела или 88,93%. 

 
На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 1, 
Висящи граждански дела 
 
- гр. д. № 3/2009 г. е образувано на 13.01.2009 г. по искова молба по чл. 

72 от СК /за упражняване на родителски права/, постъпила в съда на 
13.01.2009 г. С резолюция на съдията-докладчик исковата молба е оставена 
без движение за внасяне на държавна такса. Нередовностите отстранени на 
20.01.2009 г. По делото е постановено разпореждане по чл. 131 от ГПК и 
изпратено съобщение на същата дата. Отговор по исковата молба е постъпил 
на 23.02.2009 г. Постановено е определение по чл. 140 от ГПК на 23.02.2009 
г., с което делото е насрочено в открито съдебно заседание за 12.03.2009 г. На 
тази дата, поради представяне на болничен лист и постъпване в болница на 
ответника, делото е отложено за 23.03.2009 г. В съдебно заседание от 
23.03.2009 г. делото е отложено заради служебен ангажимент на адвокат, в 
този смисъл са представени доказателства и е насрочен за 09.04.2009 г. В 
съдебно заседание от 09.04.2009 г. е даден ход на делото, подробен доклад, 
разпитани свидетели и за представяне на доказателства от Дирекция 
„Социално подпомагане"-гр. Гълъбово е насрочено за 30.04.2009 г. В 
следващо съдебно заседание с определение, постановено на основание чл. 213 
от ГПК, настоящото производство е съединено е гр. д. № 94/2009 г. /за 
развод/. 

• делото е отложено с ново призоваване на страните, след 
изтичане на срока по чл. 131 от ГПК; 

• в протокола е записано, че определението може да се обжалва 
с частна жалба в едноседмичен срок от датата на която е постановено. 

- гр. д. № 94/2009 г., обединено с предходното дело. Постановено е 
разпореждане по чл. 131 от ГПК. Препис от исковата молба е бил връчен на 
22.04.2009 г., отговорът получен на 21.05.2009 г. На 21.05.2009 г. е 
постановено ново определение по чл. 140 от ГПК и по двете дела, като е 
насрочено в открито съдебно заседание за 04.06.2009 г. С резолюция, 
поставена върху молба от адвоката на ищеца, с която е уведомил съда за своя 
служебна ангажираност, делото е насрочено 11.06.2009 г. На тази дата делото 
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е отложено за 09.07.2009 г., тъй като страните са направили изявление за 
постигане на споразумение. На 09.07.2009 г., в съдебното заседание, са 
разпитвани свидетели, дадена е възможност на ищеца да представи 
доказателства, относно собствеността на имоти в които семейството е 
живяло, и делото е насрочено за 16.07.2009 г. 

- гр. д. № 65/2009 г. е образувано на 17.03.2009 г. искова молба по чл. 
55 от ЗЗД, постъпила в съда на 17.03.2009 г. С разпореждане от тази дата 
исковата молба е оставена без движение за внасяне на дължима държавна 
такса. Нередовностите отстранени на 23.03.2009 г. и на тази дата е 
постановено разпореждане по чл. 131 от ГПК. Върнато е съобщение, че 
ответникът от 5 месеца се намира в чужбина. 

Резолюция от 01.04.2009 г. за издаване на съдебно удостоверение. 
Резолюция от 02.04.2009 г. по чл. 47, ал. 1 от ГПК за залепване на 
уведомление на постоянния адрес на ответника. Определение от 27.04.2009 г. 
за предоставяне на правна помощ на ответника. С определение от 07.05.2009 
г. е назначен особен представител на ответника, изпратено на особения 
представител с указания за отговор по чл. 131 от ГПК. На 10.06.2009 г., след 
изтичане на едномесечния срок, е постановено определение по чл. 140 от 
ГПКК, с което делото е насрочено за 29.06.2009 г. На 17.06.2009 г. е 
постъпило възражение, от страна на ответника, че не знае кой и защо води 
срещу него съдебния процес. В съдебно заседание, проведено на 29.06.2009 
г., е освободен особеният представител, приет е като адвокат упълномощен 
представител и съдът е дал нов срок по чл. 131 от ГПК. Три пъти е даван 1 
месечен срок по чл. 131 от ГПК на ответника, делото е отложено и 
насрочено за 03.09.2009 г. 

- гр. д, № 146/2009 г. е образувано на 29.05.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 29.05.2009 г. Постановено разпореждане от 01.06.2009 г. по чл. 
131 от ГПК, получено на 08.06.2009 г. Определение по чл. 140 от ГПК, 
постановено на 10.07.2009 г., с което делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 07.09.2009 г. 

- гр. д. № 150/2009 г. е образувано на 03.06.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 03.06.2009 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК, постановено по 
делото на 03.06.2009 г., е получено на 06.06.2009 г. Отговор по чл. 131 от 
ГПК е постъпил на 17.06.2009 г. С определение по чл. 140 от ГПК от 
19.06.2009 г. делото е насрочено за 07.09.2009 г. 

- гр. д. № 104/2009 г. е образувано на 22.04.2009 г. по обратен иск на 
кмета на община Гълъбово срещу работници. С разпореждане от 24.04.2009 г. 
са дадени указания по чл. 131 от ГПК. Постъпила молба по делото от 
25.05.2009 г. за встъпване като трето лице. Резолюция от същата дата за 
изпращане на препис от тази молба за страна по делото. Постановено 
определение от 15.06.2009 г., с което съдът е оставил без уважение молбата 
на 3-то лице помагач, определението подлежи на обжалване. На 18.06.2009 г. 
по делото е постъпила молба от ответника за отвод на съда по чл. 23 и чл. 22, 
ал. 1, т. 6 от ГПК. С определение от 26.06.2009 г., постановено в закрито 
съдебно заседание, съдът е оставил без уважение молбата за отвод с мотиви, 
че молбата е преждевременно предявена, тъй като не е направена от страна в 
процеса. С определение от 07.07.2009 г. по чл. 140 от ГПК, делото е 
насрочено в открито съдебно заседание за 07.09.2009 г. 
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2. Без движение 
- гр. д. № Ш/2009 г. /съдия Минчева/ е образувано на 30.04.2009 г. по 

искова молба изпратена от Старозагорски окръжен съд и получена с вх. № 
905/29.04.2009 г. в Районен съд - Гълъбово. Първоначално исковата молба е 
била заведена в Старозагорски окръжен съд, където е било образувано на 
04.11.2008 г. гр. д. 1051/2008 г. правно основание по чл. 2 от ЗОДОВ. С 
Определение № 8/29.01.1009 г. е прекратено поради първоначална липса на 
родова компетентност. Изпратено в Районен съд - Казанлък, всички съдии са 
си направили отвод. С Определение № 1534/10.04.2009 г. на КРС е 
прекратено и отново изпратено в Старозагорски окръжен съд за определяне 
на друг равен съд. Исковата молба в Районен съд - Гълъбово е оставена без 
движение за внасяне на държавна такса и представяне на доказателства във 
вр. с исканата правна помощ. С Определение № 180/05.06.2009 г. е оставено 
без уважение искането за правна помощ. Със съобщение, получено от 
Здравко Костов Станев на 03.07.2009 г., е дадено отново указание за внасяне 
на държавна такса в едноседмичен срок. 

- гр.д.№181/2009г. /съдия Минчева/ е образувано на 08.07.09г. по 
искова молба с вх.№1454/08.07.09 г. чл.45 от ЗЗД. С разпореждане от същата 
дата производството по делото е оставено без движение с дадени указания на 
ищеца да конкретизира претендирания размер на исковата претенция, тъй 
като е посочена цена на иска 8 000 лв., а в петитума на исковата молба се 
претендират 10 000 лв. По делото няма приложени съобщения и няма 
извършени отбелязвания за изпращани на ищеца съобщения. 

 
3. Прекратени дела 
- гр. д. № 35/2007 г. /съдия JL Петрова само в първото съдебно 

заседание, за останалите - съдия П. Господинов / е образувано на 21.05.2007 
г. по чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ, постъпила с вх. № 3019/16.05.2007 г. Открити 
съдебни заседания проведени на 07.06.2007 г.; 28.06.2008 г.; 25.07.2007 г.; 
07.08.2007 г.; 21.08.2007 г. и 05.09.2007 г. На последната дата е даден ход по 
същество. Делото е гледано по реда на ГПК /отм./. С Определение № 
62/09.10.2007 г., в срока за произнасяне, съдът е отменил хода по същество и 
прекратил производството по делото поради липса на правен интерес, 
съответно недопустимост на исковата молба. Определението е потвърдено и 
при възивното и касационното обжалване. Делото се е развило по идентичен 
начин на гр, д. № 34/2007 г., разгледано при делата, обжалвани пред въззивна 
инстанция. 

- гр. д. № 12/2007 г. /съдия Л. Петрова/ е образувано на 12.04.2007 г. 
по искова молба по чл. 72 от СК, постъпила с вх. № 53/12.04.2007 г. С 
Определение № 8 от 07.05.2007 г. съдът е прекратил производството по 
делото, след като е разгледал постъпила молба от ищеца, с която е оттеглил 
молбата си на основание чл. 119 от ГПК /отм./. 

- гр. д. № 3/2007 г. /съдия П. Господинов / е образувано на 22.03.2007 
г. по искова молба по чл. 100 от СК, постъпила с вх. № 16/22,03.2007 г. При 
закрити врата е проведено съдебно заседание на 22.03.2007 г. Постановено е 
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Решение № 1/22.03.2007 г. в публично съдебно заседание, с което е прекратен 
брака по взаимно съгласие. 

- гр. д. № 155/2007 г. /съдия П. Господинов/ е образувано на 
21.05.2007 г. по искова молба по чл. 45 от ЗЗД, постъпила с вх. № 
792/21.09.2007 г. По делото е постъпила молба по чл. 119 от ГПК /отм./ за 
оттегляне на исковата молба. В съдебно заседание, проведено на 22.10.2008 
г., съдът, след като е обсъдил постъпилата молба, е прекратил производството 
по делото. 
- гр. д. № 134/2007 г. /съдия П. Господинов/ е образувано на 21.09.2007 г. по 
искова молба по чл. 45 от ЗЗД, постъпила с вх. № 
776/21.09.2007 г. В съдебно заседание, проведено на 22.10.2007 г., съдът, след 
като е докладвал молба на ищеца за оттегляне на иска, е прекратил 
производството по делото на основание чл. 119, ал. 1 от ГПК. 
- гр. д. № 186/2008 г. /съдия Неделина Минчева/ е образувано на 08.10.2008
 г. по искова молба по чл. 100 от СК, постъпила с вх. № 
4588/08.10.2008 г. С Определение № 159/09.10.2008 г. делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 23.10.2008 г. По делото депозиран социален 
доклад от Дирекция „Социално подпомагане" на 22.10.2008 г. С вх. 
4663//22.10.2008 г. е постъпила молба от ищците, с която, на основание чл. 
232 от ГПК, са оттеглили исковата молба. С Определение № 172/22.10.2008 
г., съдът, след като е обсъдил постъпилата молба за оттегляне, е прекратил 
производството по делото. 

- гр. д. № 108/2009 г. /Неделина Минчева/ е образувано на 29.04.09 г. 
по искова молба с вх. № 892/28.04.09 г. С разпореждане от 29.04.09 г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания да се 
представят определени доказателства, да се прецизира искането и да се внесе 
държавна такса. Съобщение до ищцата от 29.04.09 г. е върнато в цялост с 
отбелязване от 13.05.09 г., че лицето е в чужбина. С разпореждане от 15.05,09 
г. е разпоредено съобщението да се счита връчено на 13.05.09 г. на основание 
чл. 40, ал. 2 от ГПК. С определение № 145/21.05.09 г. на основание чл.129, ал. 
3 от ГПК съдът, след като е констатирал, че ищецът не е отстранил 
констатираните нередовности на исковата молба е върнал исковата молба и е 
прекратил производството по делото. За постановеното определение ищецът 
е уведомен на 28.05.09 г. със съобщение от 21.05.09г. На корицата на делото 
не са отбелязани предмет на делото и дата на приключване. 

- гр. д. № 88/2009 г. /Неделина Минчева/ е образувано на 02.04.09 г. 
по молба по чл. 5 от ЗЗДН, постъпила с вх.№751/02.04.09г. С разпореждане от 
02.04.09г. производството по делото е оставено без движение, като на 
молителката са дадени много подробни указания за отстраняване на 
констатираните нередовности на подадената молба за защита срещу домашно 
насилие. За постановеното разпореждане молителката е уведомена на 
07.04.09г. със съобщение от 02.04.09г. С определение №112/15.04.09г. на 
основание чл. 129, ал.З от ГПК е върната подадената молба, след като съдът е 
констатирал, че констатираните нередовности не са отстранени в указания 
срок. За постановеното разпореждане молителката е уведомена на 21.04.09r. 
със съобщение от 15.04.09г. На корицата на делото не е отбелязана дата на 
приключване. 
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- гр. д. № 95/2009 г. /Неделина Минчева/ е образувано на 10.04.09г. 
по искова по молба чл.79 от ЗЗД, постъпила с вх.№792/09.04.09г. С 
разпореждане от 10.04.09г. производството по делото е оставено без 
движение, като на ищеца са дадени указания с оглед внасянето на държавна 
такса и уточняване на определени обстоятелства. За постановеното 
разпореждане ищецът е уведомена на 14.04.09г. със съобщение от 10.04.09г. 
С определение №123/27.04.09г. производството по делото е прекратено и на 
основание чл. 129, ал.З от ГПК е върната исковата молба, след като съдът е 
констатирал, че констатираните нередовности не са отстранени в указания 
срок. За постановеното разпореждане ищецът е уведомена на 28.04.09г. със 
съобщение от 27.04.09г. 

- гр. д. №223/2008 г. /Неделина Минчева/ е образувано на 24.11.08г. 
по искова молба по чл. 19 от ЗГР, постъпила с вх.№5046/24.11.08г. 
Разпореждане от 24.11.08г. - чл.331 от ГПК. Съобщение до ищеца от 
24.11.08г. е върнато в цялост с отбелязване от 26.ll.08r., че лицето се намира в 
чужбина. С вх.№6358/23.11.08г. е депозиран отговор на исковата молба. 
Определение №2/06.01.09г. - чл.140 ГПК. Съобщение до ищеца от 06.01.09г. е 
върнато в цялост с отбелязване от 06.01.09r., че лицето се намира в чужбина. 
При разглеждане на делото в открито съдебно заседание проведено на 
26.01.09г. производството по делото е прекратено на основание чл.539, ал.1, 
т.2 от ГПК. Съобщение до ищеца от 26.01.09г. е върнато в цялост с 
отбелязване от 26.01.09г., че лицето се намира в чужбина. 

- гр. д. №235/2008 г. /Неделина Минчева/ е образувано на 16.12.08г. 
по искова молба по чл.100 от СК, постъпила с вх.№6220/16.12.08г. По делото 
е приложено споразумение по чл.101 от СК. Страните са уведомени със 
съобщения от 17.12.08г., съответно ищеца - на 17.12.08г. и ответника - на 
18.12.08г. Дирекция "Социално подпомагане" гр.Гълъбово е уведомена на 
17.12.08г. със съобщение от 17.12.08г. С вх.№23/07.01.09г. е депозиран 
социален доклад. Проведено е открито съдебно заседание на 08.01.09г., в 
което производството по делото е оставено без движение с дадени указания 
да се изправят нередовностите на исковата молба, като посочат всички 
родени от брака деца. С определение №11/19.01.09г. на основание чл. 129, ал. 
3 от ГПК е върната исковата молба, тъй като е констатирано, че в указания 
срок констатираните нередовности на исковата молба не са отстранени. 
Производството по делото е прекратено. Страните са уведомени със 
съобщения от 20.01.09r., съответно ищеца - на 20.01.09г. и ответника - на 
20.01.09г. 

- гр. д. № 33/2009г. /Хр. Ангелов, Неделина Минчева/ е образувано 
на 18.02.09г. по искова молба по чл.45 от ЗЗД, постъпила с вх.№460/18.02.09г. 
На корицата на делото и в печата за образуване на делото, поставен на 
исковата молба на 18.02.09г. като съдия-докладчик по делото е посочен 
съдия Ангелов. На корицата на делото като съдия-докладчик е посочена 
и съдия Н.Минчева. Съдия Минчева в деня на образуване на делото 
18.02.09г. с разпореждане е оставила производството без движение, с 
дадени указания за представяне на пълномощно на адвоката, подписал 
исковата молба или подписване на исковата молба лично от ищеца. 
Съдия Ангелов не е извършвал никакви процесуални действия и не 
става ясно по какви причини делото е било преразпределено на съдия 
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Минчева. За дадените указания ищецът е уведомен на 23.02.09г. със 
съобщение от 18.02.09г. С вх.№563/04.03.09г. от ищеца е депозирана молба в 
изпълнение на дадените указания. Разпореждане от 04.03.09г. - чл.131 от 
ГПК. Страните са уведомени със съобщения от 04.03.09г. съответно ищеца - 
на 09.03.09г. и ответника - на 11.03.09г. Определение №110/14.04.09г. - чл.140 
от ГПК. Страните са уведомени със съобщения от 15.04.09г. съответно ищеца 
- на 15.04.09г. и ответника - на 21.04.09r. С вх.№908/29.04.09г. е депозирана 
молба от ищеца да се прекрати делото насрочено за 30.04.09г. и с искане за 
оттегляне на подадената искова молба. При разглеждане на делото в открито 
съдебно заседание, проведено на 30.04.09г. на основание чл.232 от ГПК съдът 
е приел направеното оттегляне на исковата молба и е прекратил 
производството по делото. 

- гр. д. №548/2007 г. /Неделина Минчева/ - "Е." АД с/у общ.Гълъбово. 
Делото е образувано на 15.10.07г. по искова молба по чл.79, ал.1 от ЗС, 
постъпила с вх.№389/15.10.07г. С разпореждане от 17.10.07г. производството 
по делото е оставено без движение, като на ищеца са дадени указания да 
посочи ответник, да представи определени доказателства, да внесе държавна 
такса и да впише исковата молба. С оглед на дадените указания е депозирана 
молба с вх.№2063/09.11.07г. Исковата молба е вписана на 19.12.07г. С 
разпореждане от 03.01.08г. делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 24.01.08г. 

Проведено е открито съдебно заседание на 24.01.08r., в което са приети 
доказателства, допуснато е изменение в петитума на исковата молба, 
допуснати са свидетели и съдебно-техническа експертиза. С определение 
№9/28.01.08г. с оглед на постъпила молба от вещото лице, че същото е в 
невъзможност да извърши СТЕ поради заболяване, на основание чл.195 във 
вр. с чл.157 от ГПК вещото лице е заменено. С определение №13/05.02.08г. с 
оглед на постъпила молба от вещото лице, че не може да изпълни 
възложената задача, същото е заменено. С определение № 16/20.02.08г. с 
оглед на постъпила молба от вещото лице за освобождаване от възложената 
задача, поради служебна ангажираност, вещото лице е заменено. С 
вх.№921/26.02.08г. е постъпила молба от процесуалния представител на 
ищеца за отлагане на делото поради служебна ангажираност. С разпореждане 
от 04.03.08г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание 
на 17.04.08г. С вх.№2818/16.04.08г. е постъпила молба от вещото лице за 
удължаване на срока за изготвяне на експертизата, поради заболяване с 
приложен болничен лист. 

Проведено е открито съдебно заседание на 17.04.08г., в което са приети 
доказателства, разпитани са свидетели и делото е отложено за изготвяне на 
СТЕ. 

Проведено е открито съдебно заседание на 19.05.08г., в което са приети 
доказателства и е поставена допълнителна задача на назначената по делото 
експертиза. С вх.№ 3665/24.06.08г. е депозирана СТЕ. 
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Проведено е открито съдебно заседание на 26.06.08г., в което са приети 
доказателства, поставена е допълнителна задача на назначената по делото 
експертиза. С вх.№4441/09.09.08г. е депозирана допълнителна СТЕ. 

Проведено е открито съдебно заседание на ll.09.08r., в което е 
изслушано заключението на вещото лице, след което по молба на страните за 
спиране на производството по делото за водене на преговори за постигане на 
споразумение, производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, 
б."а" от ГПК. 

С вх.№288/30.01.09г. в ГРС е върнато гр.д.№548/2007г. по описа на 
ГРС искано за прилагане по адм.д.№184/2007г. по описа на Административен 
съд гр. Стара Загора. 

С определение №80/19.03.09г. съдът, след като е констатирал, че са 
налице предпоставките на чл.184, ал.1 от ГПК, определението за спиране на 
производството по делото е влязло в сила на 18.09.08г. и до момента никоя от 
страните не е подала молба за възобновяване на производството, е прекратил 
производството по делото. Страните са уведомени със съобщения от 
19.03.09г. съответно ищеца - на 31.03.09г. и ответника - на 27.03.09r. 

 
 

4. Дела, обжалвани през въззивна инстанция 
 
- ч. гр. д. № 7/2007 г. /съдия Петко Господинов/ е образувано на 

03.04.2007 г. по молба по чл. 309 от ГПК /отм./, постъпила с вх. № 
30/03.04.2007 г. В молбата се излагат съображения за подаване на молба пред 
ВКС, на основание чл. 231, б. „е" от ГПК /отм./, за отмяна на влязло в сила 
определение от 26.03.2007 г. по в. ч. гр. д. № 1512/2006 г. на 
Великотърновски окръжен съд. В молбата се претендира обезпечаване на 
това искане на основание чл. 316, ал. 1, б. „в" от ГПК във вр. с чл. 309 от ГПК 
/отм./ чрез спиране на определението, чиято отмяна ще се иска. С 
Определение № 4/03.04.2007 г. Районен съд-Гълъбово е допуснал исканото 
обезпечение като е указал двумесечен срок за предявяване на бъдещия иск. В 
случая съдът е определил по-дълъг от предвидения с разпоредбата на чл. 
309 от ГПК /отм./ срок, в който е следвало да бъде предявен бъдещият 
иск. Издадена е обезпечителна Заповед № 1/03.04.2007 г. 

- ч. гр. д. № 120/2008 г. /съдия Хр. Ангелов/ е образувано на 
23.07.2008 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила с вх. № 4103/23.07.2008 
г.С Определение № 80/23.07.2008 г. съдът е отказал да допусне 
обезпечението. 

- гр. д. № 19/2008 г. /съдия Неделина Минчева/ е образувано на 
31.01.2008 г. по искова молба по чл. 97, ал. 3 и чл. 97, ал. 1 от ГПК /отм./, 
постъпила с вх. № 764/31.01.2008 г. Искът е установителен срещу „М." АД и 
„Е" АД за притежавани акции от „Е." АД в „Е." АД. С разпореждане от 
31.01.2008 г. са дадени указания на ответника за представяне на депозитарна 
разписка и делото е насрочено 21.02.2008 г. За събиране на нови 
доказателства, на проведеното на 21.02.2008 г. съдебно заседание, същото е 
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отложено за 17.03.2008 г., на която дата отново е отложено за събиране на 
други доказателства за 07.04.2008 г. На 07.04.2008 г. е даден ход по същество 
на делото, постановено е Решение № 25.04.2008 г., с което исковете са 
уважени. 

- гр. д. № 15/2008 г. /съдия Неделина Минчева/, е образувано на 
29.01.2008 г. по молба по чл. 32, ал. 2 от ЗС, постъпила с вх. № 753/29.01.2008 
г. Делото насрочено в открито съдебно заседание за 18.02.2008 г., на която 
дата, на основание чл. 107, ал. 2 от ГПК /отм./, съдът е отложил делото за 
13.03.2008 г. На 13.03.2008 г. е даден ход на делото, назначена е съдебно-
техническа експертиза и делото е насрочено за 10.04.2008 г. В съдебно 
заседание от 10.04.2008 г. е даден ход по същество. На 29.04.2008 г е 
постановено Решение № 40. С Определение № 189/14.11.2008 г. е отказал да 
възстанови срок за обжалване на постановеното решение, като е приел 
следното: Срокът за обжалване по отношение на ищците е изтекъл на 
14.05.2008 г. На 06.06.2008 г. е постъпила въззивна жалба срещу Решение № 
40/29.04.2008 г. Съдът, на основание чл. 200, ал. 1, б. „а" от ГПК /отм./ е 
върнал жалбата като просрочена. Против разпореждането за връщане е 
постъпила частна жалба. Окръжен съд - Стара Загора е приел, че частната 
жалба съдържа искане за възстановяване на срока за обжалване на решението 
и я е върнал за произнасяне на Районен съд - Гълъбово, постановил 
настоящото определение. 

По тази жалба, депозирана в районния съд с вх. № 3548/06.06.2008 г. и 
постъпила на 30.06.2008 г. в Старозагорски окръжен съд на 08.07.2008 г., е 
образувано гр. д. № 732/2008 г. На 07.10.2008 г. е проведено съдебно 
заседание, на което е даден ход по същество. В срока за произнасяне, на 
04.11.2008 г., е постановено определение за отмяна хода по същество и 
делото върнато на Районен съд - Гълъбово за произнасяне по искането за 
възстановяване на срока. 

Жалбата срещу разпореждането за връщане на въззивната жалба е 
разгледана в отделно производство в. ч. гр. д. № 1607/2008 г. на Окръжен съд-
Стара Загора. С Определение № 655/20.12.2008 г. съдът е потвърдил 
разпореждането за връщане на въззивната жалба. Против това определение е 
депозирана касационна жалба, вх. № 553/16.01.2009 г. на Окръжен съд -Стара 
Загора. С разпореждане от 21.01.2009 г. е оставена без движение и дадени 
указания за посочване на касационни основания по чл. 280, ал. 1 от ГПК. По 
молба, постъпила в изпълнение на указанията с вх. № 2704/24.02.2009 г., 
отново са дадени указания в този смисъл на 05.03.2009 г. Разпореждания на 
съда е тези указания са постановявани още на 09.02.2009 г., 24.03.2009 г. и 
27.05.2009 г. С разпореждане от 19.06.2009 г. частната жалба е върната. 
Същото е съобщено на жалбоподателя на 23.06.2009 г., не е обжалвано и е 
влязло в сила. 

- гр. д. № 34/2007 г. /съдия Л. Петрова само в първото съдебно 
заседание, за останалите - съдия П. Господинов/ е образувано на 21.05.2007 
г. по искова молба по чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ, постъпила с вх. № 
3020/16.05.2007 г. на Районен съд - Раднево и изпратена по компетентност на 
Районен съд - Гълъбово. Молбата е заведена в съда с вх. № 194/18.05.2007 г. 
Делото насрочено в съдебно заседание за 07.06.2007 г., на която дата за 
събиране на доказателства е отложено за 28.06.2007 г. На 28.06.2007 г., 
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отново по събиране на доказателства, делото е отложено за 23.07.2007 г. 
Отново делото е отложено и насрочено за 07.08.2007 г. Ново съдебно 
заседание насрочено за 21.08.2007 г., на която дата не се явила никоя от 
страните и делото е насрочено за 05.09.2007 г. В съдебно заседание, 
проведено на 05.09.2007 г., е даден ход по същество. С Определение № 
61/09.10.2007 г., в срока за произнасяне, съдът е отменил хода по същество и 
прекратил производството по делото поради липса на правен интерес, 
съответно недопустимост на исковата молба. 

- гр. д. № 275/2007 г. /съдия П, Господинов/ е образувано на 
25.09.2007 г. по искова молба по чл. 45 от ЗЗД, постъпила с вх. № 
913/25.09.2007 г. Делото е насрочено в първо открито съдебно заседание за 
25.10.2007 г.; отложено за 30.11.2007 г. На 28.12.2008 г. е даден ход по 
същество. По делото е постановено Решение № 454/25.01.2008 г. След 
връщане на делото от въззивния съд, е реализирана процедурата за поправка 
на явна фактическа грешка и допълване на непълно съдебно решение. 
Проведено е съдебно заседание на 17.06.2008 г., след което е постановено 
Решение № 306/18.06.2008 г. в този смисъл. 

- гр. д. № 33/2007 г. /съдии Петрова, Господинов и Минчева/ е 
образувано на 16.05.2007 г. по чл. 109 от ЗС, постъпила с вх. № 
179/179/16.05.2007 г. Делото се е движело по реда на ГПК /отм. / и открити 
съдебни заседание са провеждани на 11.06.2007 г., 10.07.2007 г., 21.09.07 г., 
12.11.2007 г., 04.12.2007 г., 20.12.2007 г., 04.02.2008 г, 21.02.2008 г. и 
14.04.2008 г. След направени изявления от ответника на проведеното съдебно 
заседание от 21.09.2007 г., съдът в закрито заседание е постановил 
Определение № 65/18.10.2007 г., с което е дал указания на ищеца за 
конкретизиране на спорни обстоятелства в исковата му молба. С 
разпореждане от 31.10.2007 г. съдът е върнал частна жалба на ответника 
срещу определение за даване ход на делото като недопустима. В съдебно 
заседание от 12.11.2007 г. е допусната съдебно-техническа експертиза. 
Съдебните заседания, насрочени през месец декември, са отлагани поради 
внезапно заболяване на адвокат на една от страните и неявяване на вещото 
лице. Заседанието от 04.02.2008 г. е отложено заради нередовно призоваване 
на вещото лице и служебна ангажираност на процесуалния представител на 
ответника. Преди последното съдебно заседание, насрочено за 14.04.2008 г., е 
постъпила молба от ищеца с вх. № 880/21.02.2008 г. по чл. 119, ал. 2 от ГПК 
/отм./. По делото е постановено Определение № 25/07.032008 г., с което съдът 
е прекратил производството по делото поради отказ от иска. 

- гр. д. № 44/2007 г. /съдии Господинов и Минчева/ е образувано на 
06.06.2007 г. по искова молба по чл. 108 от ЗС, постъпила с вх. № 
300/06.06,2007 г. Производството се е развило по реда на ГПК /отм./. Делото е 
насрочвано открито съдебно заседание за 28.06.2007 г., на която дата 
ответникът по делото е направил възражения по редовността на исковата 
молба, не е даден ход на делото и са дадени указания в този смисъл. На 
31.07.2007 г. е даден ход на делото, назначена е съдебно-техническа 
експертиза и делото е насрочено за 21.09.2007 г. С Определение № 
60/27.09.2007 г. съдът е назначил две съдебно-технически и една съдебно-
икономическа експертизи. На 30.10.2007 г. за събиране на нови 
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доказателства, за вземане на становище по представени доказателства и 
поставяне на допълнителни задачи на вещите лица делото е насрочено за 
04.12.2007 г. с Определение № 138/20.11.2007 г. съдът е допуснал част от 
задачите и пренасрочил делото за 20.12.2007 г., на която дата не е даден ход 
на делото поради невъзможност на процесуалния представител на ищеца да 
участва в заседанието и представен болничен лист като доказателство. В 
съдебно заседание, проведено на 24.04.2008 г., е направено изявление от 
страните за спиране на производството по делото по взаимно съгласие. Съдът 
е обявил, че ще се произнесе по направеното искане след становище на 
втория ответник „Н." ЕАД неприсъствал в съдебно заседание. С молба, вх. № 
2970/14.05.2007 г., „Н." ЕАД, е изразила съгласие за спиране по чл. 182, ал. 1, 
б. „а" от ГПК /отм./. С Определение № 43/19.05.2008 г. производството по 
делото е спряно С Определение № 119/03.09.2008 г. производството е 
възобновено след като е уважена молба на процесуалния представител на 
Община - „Гълъбово" и го насрочва за 25.09.2008 г. По делото е постъпил 
молба от общината, вх. № 4509/24.09.2008 г., с което, на основание чл. 119, 
ал. 2 от ГПК/отм./, е направен отказ от иска. В съдебно заседание от 
25.09.2008 г., съдът, след като е докладвал постъпилата молба, е прекратил 
производството по делото. 

- гр. д. № 78/2008 г. /Неделина Минчева/ е образувано на 22.05.08г. 
по постъпило по подсъдност с вх.№ 3138/22.05.08г. от Районен съд-Стара 
Загора гр.д.№487/2008г., което е образувано по искова молба по чл. 106, ал.5 
от СК, постъпила с вх.№6427/17.03.08г. /съдия-докладчик Режев/. С 
разпореждане от 18.03.08г. е разпоредено изпращане на препис от исковата 
молба на ответника /чл.131 ГПК/. С вх.№8268/14.04.08г. е постъпило 
възражение от ответника за подсъдност. С определение №1491/29.04.08г. 
производството пред Районен съд гр.Стара Загора е прекратено на основание 
чл. 118 от ГПК и делото е изпратено по подсъдност на Районен съд 
гр.Гълъбово. С определение №46/27.05.08г. - проект на доклад на делото -
чл.140 ГПК. За постановеното определение страните са уведомени със 
съобщения от 27.05.08г. съответно ищеца - на 28.05.08г. и ответника - на 
06.06.08г. Съобщение от 27.05.08г.е връчено на Дирекция "Социално 
подпомагане" гр.Гълъбово на 27.05.08г. С вх.№3595/13.06.08г. е постъпил 
социален доклад, изготвен от Дирекция "Социално подпомагане" гр. 
Гълъбово. С вх.№3599/16.06.08г. е постъпил социален доклад, изготвен от 
Дирекция "Социално подпомагане" гр. Стара Загора. При разглеждане на 
делото в открито съдебно заседание, проведено на 16.06.08г., съдът е оставил 
без уважение искането на ответника за събиране на гласни доказателства, 
като несвоевременно, тъй като ответникът не е подал писмен отговор в 
законоустановения срок и не е посочил доказателствата, които иска да бъдат 
събрани, приети са доказателства, изслушано е детето / на 11 г.А, на делото е 
даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 
26.06.08г. Постановено е решение №191/26.06.08г., с което е уважен 
предявения иск. 

- гр. д. № 57/2008г. /Неделина Минчева/ е образувано на 21.03.08r. по 
искова молба /трудов спор/, постъпила с вх.№1852/21.03.08г. С разпореждане 
от 24.03.08г. е разпоредено изпращане на препис от исковата молба на 
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ответника. Ответникът е уведомен на 31.03.08r. със съобщение от 24.03.08г. 
Постановено е определение №37/07.05.08г., е което на основание чл.312 от 
ГПК делото е насрочено в открито съдебно заседание, приети са 
доказателства и е назначена съдебно-счетоводна експертиза. В закрито 
разпоредително заседание, проведено на 07.05.08г. съдът е направил доклад 
по делото. С вх.№2973/15.05.08г. е депозирано заключение на ССЕ. При 
проведено на 29.05.08г. открито съдебно заседание е прието заключението на 
вещото лице, даден е ход на делото по същество и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение на 12.06.08г. Постановено е решение №57/12.06.08г. 

- гр. д. № 629/2007 г. /Неделина Минчева/ е образувано на 16.11.07г. 
по искова молба с вх.№2192/16.11.07г. При разглеждане на делото в открито 
съдебно заседание, проведено на 05.12.07г., производството по делото е 
оставено без движение, с оглед дадени указания за представяне на 
доказателства, относно представителната власт на адвоката подал исковата 
молба. Страните са уведомени със съобщения от 10.12.07г. съответно ищеца -
на 11.12.07г. и ответника - на 27.12.07г. С оглед на дадените указания е 
депозирана от ищеца молба е вх.№2465/10.12.07г. С разпореждане от същата 
дата делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 
10.01.08r.  При разглеждане на делото  в  открито  съдебно заседание, 
проведено на 10.01.08г. са приети доказателства и е назначена съдебно-
икономическа експертиза . С вх.№84/17.01.08г. е депозирано заключението на 
съдебно-икономическата експертиза. С вх.№755/30.01.08г. е постъпила молба 
от ищеца с искане за увеличаване на размера на предявения иск. При 
разглеждане на делото в открито съдебно заседание, проведено на 31.01.08г. е 
прието заключението на вещото лице и е приета постъпилата молба за 
изменение на иска за обезщетение за мораторна лихва, като подадена в срок и 
допустима и е даден под на делото по същество. Постановено е решение 
№5/06.02.08г., с което е уважен предявения иск, 

- гр. д. № 465/2007 г. /Петко Господинов/ е образувано на 26.09.07г. 
по искова молба по чл. 45 от ЗЗД, постъпила с вх.№1053/26.09.07г. по повод 
на изказване на Т. публикувано във в."24 часа" /07.08.2007г. Проведено е 
открито съдебно заседание на 01.ll.07r., в което са приети доказателства, 
допуснати са свидетели, страните са задължени да представят определени 
доказателства. Проведено е открито съдебно заседание на 05.12.07г., приети 
са доказателства, разпитани са свидетели и на делото е даден ход по 
същество. Постановено е решение № 130/04.01.08г., с което предявеният иск 
е отхвърлен. С вх.№200/18.01.08г. и вх.№693/28.01.08г. са депозирани 
писмени защити от процесуалните представители на страните по делото. За 
постановеното решение страните са уведомени със съобщения от 13.02.08г. 
съответно   ответника   -   на   18.02.08г.   и   ищеца   -   на   26.02.08г.   С 
вх.№1061/05.03.08г.  е  постъпила въззивна жалба.   С разпореждане от 
05.03.08г. е разпоредено изпращане на препис от въззивната жалба на другата 
страна. С вх.№1763/19.03.08г. е депозирано възражение по постъпилата 
въззивна жалба. Делото ведно с въззивната жалба е постъпило в Окръжен съд 
гр.Стара Загора с вх.№7944/16.04.08г. Образувано в.гр.д.№514/2008г. по 
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описа на Окръжен съд гр.Стара Загора със съдия-докладчик Мариана 
Мавродиева. Постановено е определение №293/16.05.08г., с което въззивният 
съд е върнал делото на ГРС за изпълнение на процедурата по чл.247 и чл.250 
от ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка и за допълване на 
решението. 

Делото е постъпило в ГРС с вх.№3108/22.05.08г. Проведено е открито 
съдебно заседание на 16.06.08г., в което на делото е даден ход по същество. 
Постановено е решение №255/19.06.08г., с което е допусната поправка на 
явна фактическа грешка като дата на последното заседание вместо 04.01.08г. 
да се счита 05.12.07г. и е допълнено постановеното решение, като дата на 
постановяване на решението е 04.01.08г. и т.н. 

За постановеното решение страните са уведомени със съобщения от 
26.06.08г. съответно ответника - на 16.07.08г. и ищеца - на 18.07.08г. 

В срочната книга за 2007г. за всички дела, по които са проведени 
открити съдебни заседания на 05.12.07г. с предмет чл.45 от ЗЗД и ответник -
Николай Колев, в графата "Дата на връщане на делото" първоначално е 
отбелязана една дата, като в последствие е извършена поправка и за дата на 
връщане на делото и дата на постановяване на решението е отбелязана дата 
04.01.08г. Не е отбелязано датата на извършване на поправката и имената и 
длъжността на лицето, което я е извършило. 

 
5. Спрени дела 
- гр. д. № 83/2009 г. /съдия Минчева/ е образувано на 25.03.2009 г. по 

искова молба по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, постъпила с вх. № 693/25.03.2009 г. С 
разпореждане от 26.03.2009 г. исковата молба е оставена без движение и 
дадени указания за представяне на данъчна оценка, вписване на исковата 
молба, както и документ за платена държавна такса. Указанията са съобщени 
на 01.04.2009 г. С разпореждане от 03.04.3009 г. по чл. 131 от ГПК е указано 
изпращането на препис от исковата молба, съобщено на 15.04.2009 г. с 
Определение № 142/18.05.2009 г. по чл. 140 от ГПК, съдържащо проект на 
доклад, производството по делото е насрочено в открито съдебно заседание 
за 11.06.2009 г. С протоколно определение от 11.06.2009 г. производството по 
делото е спряно по взаимно съгласие, на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. 
Към момента на проверката не е налице хипотезата на чл. 231 от ГПК. 

- гр. д. № 72/2009 г. /съдия Минчева/ е образувано на 23.03.2009 г. по 
искова молба, постъпила с вх. № 670/23.03.2009 г. Исковата молба е оставена 
без движение с разпореждане от 24.03.2009 г. и дадени указания на ищеца, за 
които е уведомен на 07.04.2009 г. С Определение № 127/ 27.04.2009 г., съдът, 
след като е приел, че е налице хипотезата на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, е 
спрял производството по делото на това основание до приключване на ч. гр. 
д. № 56/2009 г. на Районен съд - Гълъбово. Съобщение за определението е 
получено на 21.05.2009 г. 

 
 

6. Заповедни производства 
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- ч. гр. д. № 135/2009 г. /съдия Минчева/ е образувано на 29.05.2009 г. 
по заявление по чл. 410, постъпило с вх. № 1075/28.05.2009 г. Делото е 
приключено на 01.06.2009 г. „Л." АД против В.. По делото е издадена Заповед 
№ 165/01.06.2009 г. за изпълнение, съдържаща и разпореждане. Издаването 
на заповедта е съобщено на съпругата на длъжника. На гърба на заповедта е 
положен печатен текст: „ запознах се със съдържанието на заповедта и взех 
изпълнителния лист". 

- ч. гр. д. № 142/2009 г. /съдия Минчева/ е образувано на 29.05.2009 г. 
по заявление по чл. 410, постъпило с вх. № 1082/28.05.2009 г. Делото е 
приключено на 01.06.2009 г. „Л." АД против Зд.. По делото е издадена 
Заповед № 172/01.06.2009 г. за изпълнение, съдържаща и разпореждане. 
Издаването на заповедта е съобщено на 05.06.2009 г. На гърба на заповедта е 
положен печатен текст: „ запознах се със съдържанието на заповедта и взех 
изпълнителния лист". 

- ч. гр. д, № 142/2009 г. /съдия Минчева/ е образувано на 
29.05.2009 г. по заявление по чл. 410, постъпило с вх. № 1080/28.05.2009 г. 
Делото е приключено на 01.06.2009 г. „Л." АД против Д. По делото е 
издадена Заповед № 170/01.06.2009 г. за изпълнение, съдържаща и 
разпореждане. Издаването на заповедта е съобщено на 03.06.2009 г. На гърба 
на заповедта е положен печатен текст: „ запознах се със съдържанието на 
заповедта и взех изпълнителния лист". 

- ч. гр. д. № 141/2009 г. /съдия Минчева/ е образувано на 29.05.2009 г. 
по заявление по чл. 410, постъпило с вх. № 1081/28.05.2009 г. Делото е 
приключено на 01.06.2009 г. „Л." АД против Д. По делото е издадена Заповед 
№ 171/01.06.2009 г. за изпълнение, съдържаща и разпореждане. Издаването 
на заповедта е съобщено на 01.06.2009 г. На гърба на заповедта е положен 
печатен текст: „ запознах се със съдържанието на заповедта и взех 
изпълнителния лист". 

- ч. гр. д. № 161/2009 г. /съдия Минчева/ е образувано на 15.09.2008 г. 
по заявление по чл. 410, постъпило с вх. № 4458/15.09.2008 г. С Разпореждане 
№ 128/17.09.2008 г. са дадени указания на заявителя за посочване на точен 
адрес на длъжника. По делото е издадена Заповед № 135/29.09.2008 г. за 
изпълнение, съдържащ Отбелязано е издаването на изпълнителен лист, но не 
е посочена сумата, за която е издаден. 

- ч. гр. д. № 188/2008 г. /съдия Минчева/ е образувано на 15.10.2008 г. 
по заявление по чл. 410, постъпило с вх. № 4619/15.10.2008 г. По делото е 
издадена Заповед за изпълнение № 163/15.10.2008 г., съдържаща и 
разпореждане. С вх. № 4657/21.10.2008 г. е постъпило възражение. 
Заявителят е уведомен на 27.10.2008 г., че е постъпило възражение и 
възможността за предявяване на иск. С Определение № 201/01.12.2008 г., с 
което, на основание чл. 415, ал. 2 от ГПК, е обезсилена издадената заповед, 
тъй като не е представено доказателство, че е подаден иск. 

- ч. гр. д. № 189/2008 г. /съдия Минчева/ е образувано на 15.10.2008 г. 
по заявление по чл. 410, постъпило с вх. № 4618/15.10.2008 г. от същия 
заявител. По делото е издадена Заповед за изпълнение № 164/15.10.2008 г., 
съдържаща и разпореждане. С вх. № 4632/17.10.2008 г. е постъпило 
възражение. Заявителят е уведомен на 23.10.2008 г., че е постъпило 
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възражение и възможността за предявяване на иск. С Определение № 
199/27.11.2008 г., с което, на основание чл. 415, ал. 2 от ГПК, е обезсилена 
издадената заповед, тъй като не е представено доказателство, че е подаден 
иск. 

- ч. гр. д. № 194/2008 г. /съдия Минчева/ е образувано на 17.10.2008 г. 
по Заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило с вх. № 4640/17.10.2008 г. По 
делото е издадена Заповед за изпълнение № 171/20.10.2008 г. С вх. № 
4689/27.10.2008 г. е постъпило възражение, за което заявителят е уведомен. 
Заявителят  е   представил  удостоверение,   постъпило   с   молба  вх.   № 
5056/25.11.2008 г., в уверение на това, че е депозирал искова молба срещу 
длъжника и е образувано гр. д. № 210/2008 г. на Районен съд - Гълъбово. 

- ч. гр. д, № 114/2009г, /съдия Минчева/ е образувано на 12.05.09г. по 
заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК с 
вх.№949/11.05.09г. - запис на заповед. Издадена е заповед за изпълнение 
№135/12.05.09г. /няма разпореждане за издаване на изпълнителен лист/. 
Молителят е уведомен на 28.05.09г. със съобщение от 12.05.09г. Няма 
извършени никакви отбелязвания. Оригиналът на записа на заповед се 
съхранява по делото. Приложена е разписка от 28.05.09г., подписана от 
пълномощник на заявителя, с която се удостоверява, че е получил препис от 
издадената заповед за изпълнение №135/2009г., изпълнителен лист от 2009г. 
оригинал / без посочен номер, дата на издаване и сума, за която се издава/, 
копие от заповед №135/12.05.09г., бланка за възражение на длъжника и 
съобщение за връчване на заповед за незабавно изпълнение. 

- ч. гр. д. № 115/2009 г. / съдия Минчева/ е образувано на 12.05.09г. 
по заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК с 
вх.№950/11.05.09г. - запис на заповед. Издадена е заповед за изпълнение 
№136/12.05.09г. /няма разпореждане за издаване на изпълнителен лист/. 
Молителят е уведомен на 28.05.09г. със съобщение от 12.05.09г. Няма 
извършени никакви отбелязвания. Оригиналът на записа на заповед се 
съхранява по делото. Приложена е разписка от 28.05.09г., подписана от 
пълномощник на заявителя, с която се удостоверява, че е получил препис от 
издадената заповед за изпълнение №136/2009г., изпълнителен лист от 2009г. 
оригинал / без посочен номер, дата на издаване и сума, за която се издава/, 
копие от заповед №136/12.05.09г., бланка за възражение на длъжника и 
съобщение за връчване на заповед за незабавно изпълнение. 

- ч. гр. д. № 44/2009г. / съдия Минчева/ е образувано на 27.02.09г, по 
заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК с 
вх.№541/27.02.09г. - извлечение от счетоводни книги. Издадена е заповед за 
изпълнение №56/04.03.09г. /няма разпореждане за издаване на изпълнителен 
лист/. Молителят е уведомен на 25.03.09г. със съобщение от 09.03.09г. Няма 
извършени никакви отбелязвания. Приложена е разписка от 25.03.09г., 
подписана от пълномощник на заявителя, с която се удостоверява, че е 
получил препис от издадената заповед за изпълнение №56/2009г., 
изпълнителен лист от 04.03.2009г. оригинал / без посочен номер и сума, за 
която се издава/, копие от заповед №56/04.03.09г., бланка за възражение на 
длъжника и съобщение за връчване на заповед за незабавно изпълнение. 
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- ч. гр. д. № 43/2009 г. / съдия Минчева/ е образувано на 27.02.09г. по 
заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№540/27.02.09г. - извлечение от счетоводни книги. Издадена е заповед за 
изпълнение №55/04.03.09г. /няма разпореждане за издаване на изпълнителен 
лист/. Молителят е уведомен на 25.03.09г. със съобщение от 09.03.09г. Няма 
извършени никакви отбелязвания. Приложена е разписка от 25.03.09г., 
подписана от пълномощник на заявителя, с която се удостоверява, че е 
получил   препис   от   издадената   заповед   за   изпълнение   №55/2009г., 
изпълнителен лист от 04.03,2009г. оригинал / без посочен номер и сума, за 
която се издава/, копие от заповед №55/04.03.09г., бланка за възражение на 
длъжника и съобщение за връчване на заповед за незабавно изпълнение. 

- ч. гр. д. № 54/2009 г. / съдия Минчева/ е образувано на 27.02.09г. по 
заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№551/27.02.09г. - извлечение от счетоводни книги. Издадена е заповед за 
изпълнение №66/04.03.09г. /няма разпореждане за издаване на изпълнителен 
лист/. Молителят е уведомен на 25.03.09г. със съобщение от 09.03.09г. Няма 
извършени никакви отбелязвания. Приложена е разписка от 25.03.09г., 
подписана от пълномощник на заявителя, с която се удостоверява, че е 
получил препис от издадената заповед за изпълнение №66/2009г., 
изпълнителен лист от 04.03.2009г. оригинал / без посочен номер и сума, за 
която се издава/, копие от заповед №66/04.03.09г., бланка за възражение на 
длъжника и съобщение за връчване на заповед за незабавно изпълнение. 

С вх.№821/15.04.09г. е постъпила молба от заявителя, с искане за 
отстраняване на явна фактическа грешка в издаденото разпореждане, относно 
размера на присъдените разноски за адвокатско възнаграждение. 

Издадена е заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на 
документ по чл.417 от ГПК №117/21.04.09г., с която е разпоредено 
присъждането на заявителя на разноски по делото в целия претендирай 
размер. Молителят е уведомен на 30.04.09г. със съобщение от 21.04.09г. Няма 
извършени никакви отбелязвания. Приложена е разписка от 30.04.09г., 
подписана от пълномощник на заявителя, с която се удостоверява, че е 
получил препис от издадената заповед за изпълнение №117/2009г., 
изпълнителен лист от 2009г. оригинал /без посочен номер, дата на издаване и 
сума, за която се издава/, копие от заповед №117/21.04.09г., бланка за 
възражение на длъжника и съобщение за връчване на заповед за незабавно 
изпълнение. 

- ч. гр. д. № 228/2008 г. /съдия Минчева/ е образувано на 03.12.08г. по 
заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№6101/03.12.08г. - запис на заповед. Издадена е заповед за изпълнение 
№205/04.12.08г. /няма разпореждане за издаване на изпълнителен лист/. 
Молителят е уведомен на 11.12.08г. със съобщение от 04.12.08г. Няма 
извършени никакви отбелязвания. Оригиналът на записа на заповед се 
съхранява по делото. Приложена е разписка от ll.12.08r. подписана от 
пълномощник на заявителя, с която се удостоверява, че е получил препис от 
издадената заповед за изпълнение №205/2008г., изпълнителен лист от 



18 

04.12.2008г. оригинал / без посочен номер и сума, за която се издава/, копие 
от запис на заповед, бланка за възражение на длъжника и съобщение за 
връчване на заповед за незабавно изпълнение. 

- ч. гр. д. № 227/2008 г. /съдия Минчева/ е образувано на 03.12.08г. по 
заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№6100/03.12.08г. - запис на заповед. Издадена е заповед за изпълнение 
№204/04.12.08г. /няма разпореждане за издаване на изпълнителен лист/. 
Молителят е уведомен на 11.12.08г. със съобщение от 04.12.08г. Няма 
извършени никакви отбелязвания. Оригиналът на записа на заповед се 
съхранява по делото. Приложена е разписка от 11.12.08г. подписана от 
пълномощник на заявителя, с която се удостоверява, че е получил препис от 
издадената заповед за изпълнение №204/2008г., изпълнителен лист от 
04.12.2008г. оригинал / без посочен номер и сума, за която се издава/, копие 
от запис на заповед, бланка за възражение на длъжника и съобщение за 
връчване на заповед за незабавно изпълнение. 

- ч. гр. д. № 226/2008 г. /съдия Минчева/ е образувано на 03.12.08г. по 
заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№6099/03.12.08г. - запис на заповед. Издадена е заповед за изпълнение 
№203/04.12.08г. /няма разпореждане за издаване на изпълнителен лист/. 
Молителят е уведомен на 11.12.08г. със съобщение от 04.12.08г. Няма 
извършени никакви отбелязвания. Оригиналът на записа на заповед се 
съхранява по делото. Приложена е разписка от 11.12.08г. подписана от 
пълномощник на заявителя, е която се удостоверява, че е получил препис от 
издадената заповед за изпълнение №203/2008г., изпълнителен лист от 
04.12.2008г. оригинал / без посочен номер и сума, за която се издава/, копие 
от запис на заповед, бланка за възражение на длъжника и съобщение за 
връчване на заповед за незабавно изпълнение. 

- ч. гр. д. № 203/2008 г. /съдия Минчева/ е образувано на 31.10.08г. по 
заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№4734/31.10.08г. В заявлението е посочено, че вземането произтича от 
административна заповед №РД01-0097/12.09.08г. на директора на ДСП 
гр.Гълъбово, с която длъжникът е задължен да възстанови сумата от 40,15 лв., 
като неправомерно получена. Заповедта е изпратена по пощата с обратна 
разписка. Към заявлението е приложен оригинал на административната 
заповед, върху която е извършено отбелязване, че лицето не е намерено и се 
изпраща по пощата, без посочена дата и данни за лицето извършило 
отбелязването. Върху заповедта е извършено и отбелязване от 02Д0.08г., че е 
влязла в законна сила и поставен печат на ДСП Гълъбово. Към заявлението 
не е приложено копие от обратна разписка. Издадена е заповед за изпълнение 
№182/03.11.08г. /няма разпореждане за издаване на изпълнителен лист/. 
Молителят е уведомен на 04.11.08г. със съобщение от 03.11.08г. Няма 
извършени никакви отбелязвания. Оригиналът на административния акт се 
съхранява по делото. Приложена е разписка от 04.11.08г. подписана от лице, 
за което не е приложено редовно пълномощно, с която се удостоверява, че е 
получило  препис  от издадената заповед  за  изпълнение  №182/2008г., 
изпълнителен лист от 03.11.2008г. оригинал / без посочен номер и сума, за 
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която се издава/, копие от заповед №182/03.11.08г., бланка за възражение на 
длъжника и съобщение за връчване на заповед за незабавно изпълнение. 

- ч. гр. д. № 204/2008 г. /съдия Минчева/ е образувано на 31.10.08г. по 
заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№4735/31.10.08г. В заявлението е посочено, че вземането произтича от 
административна заповед №РД01-0100/172.09.08г. на директора на ДСП 
гр.Гълъбово, с която длъжникът е задължен да възстанови сумата от 29,18 лв., 
като неправомерно получена. Посочено е, че заповедта е връчена срещу 
подпис на лицето на 23.09.08г. Към заявлението е приложен оригинал на 
административната заповед, върху която е извършено отбелязване, че на 
23.09.08г. лицето е уведомено за заповедта. Върху заповедта е извършено и 
отбелязване от 08.10.08г., че е влязла в законна сила и поставен печат на ДСП 
Гълъбово. Издадена е заповед за изпълнение №183/03.11.08г. /няма 
разпореждане за издаване на изпълнителен лист/. Молителят е уведомен на 
04.11.08г. със съобщение от 03.11.08г. Няма извършени никакви 
отбелязвания. Оригиналът на административния акт се съхранява по делото. 
Приложена е разписка от 04.11.08г. подписана от лице, за което не е 
приложено редовно пълномощно, с която се удостоверява, че е получило 
препис от издадената заповед за изпълнение №183/2008г., изпълнителен лист 
от 03.11.2008г. оригинал / без посочен номер и сума, за която се издава/, 
копие от заповед №182/03.11.08г., бланка за възражение на длъжника и 
съобщение за връчване на заповед за незабавно изпълнение. 

По делото е приложено и съобщение до длъжника от 03.11,08г. връчено 
му на 10.11.08г. В съобщението е посочено, че на длъжника се връчва заповед 
за изпълнение по чл. 418 от ГПК и препис от разпореждане от 
183/03.04.2008г. по ч.гр.д.№204/2008г. по описа на ГРС. 

 
7. Обезпечителни производства 

- ч. гр. д. № 63/2009 г. /съдия Минчева/ е образувано на 13.03.2009 г. 
по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила с вх. № 621/13.03.2009 г. С 
Определение № 77/13.03.2009 г. съдът е оставил без уважение молбата за 
допускане на обезпечение по съображения, че в молбата не е 
индивидуализиран имота, върху който да бъде наложена възбраната, което 
прави неясна исканата обезпечителна мярка. Определението е съобщено на 
молителя на 16.03.2009 г. и е влязло в сила. 

- ч. гр. д. № 38/2009 г. /съдия Господинов/ е образувано на 25.02.2009 
г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила с вх. № 514/25.02.2009 г. В молбата, 
както и на корицата на делото неправилно е отразено, че същата е с правно 
основание чл. 389 от ГПК, тъй като видно от петитума е за бъдещ иск, а не с 
оглед предявен иск. Молбата е за налагане на възбрана върху определен имот 
и запор върху банкови сметки на длъжника в „У." АД и „Р." АД. С 
Определение № 50/25.02.2009 г.съдът е допуснал възбрана върху недвижим 
имот и запор върху посочените банкови сметки и е указал едномесечен срок 
за предявяване на иска. По делото е издадена обезпечителна заповед от 
25.02,2009 г. По делото липсват съобщения, от които да е видно, че 
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молителят е уведомен за постановеното определение и делото не е 
администрирано по-нататък. 

- ч. гр. д. № 38/2009 г. /съдия П. Господинов/ е образувано на 
25.02.2009 г. по молба, постъпила на 25.02.2009 г. По делото липсва протокол 
за разпределение на съдия-докладчик. Цена на иска от 9 600,00 лв. Допуснато 
е обезпечение, без да е представено нито едно писмено доказателство. 
Обезпечението е чрез налагане на възбрана върху два недвижими имота и 
запор върху две банкови сметки, в две различни банки, без да е 
конкретизиран размер. 

- ч, гр. д. № 63/2009 г. е образувано на 13.03.2009 г. по молба, 
постъпила на 13.03.2009 г. Молбата за допускане на обезпечението е оставена 
без уважение, тъй като не е конкретизиран имота, чиято възбрана се иска. Не 
е следено за подсъдността на иска, който е до 70 000,00 лв. Поддържа се, че 
ще бъде частично предявен за 20 000,00 лв. Неясен петитум на бъдещия иск. 
 

- ч. гр. д. № 32/2008 г. - не е изследвана вероятната основателност на 
иска, обезпечителната нужда. Допуснато е обезпечение чрез възбрана на три 
имота. 

- ч. гр. д. № 237/2008 г. - допуснато обезпечение при неясен петитум 
на исковата молба. Допуснат е запор върху две банкови сметки и вземане, 
като определението, е което обезпечението е допуснато, в последствие е 
отменено, тъй като в определения от съда срок не е представено 
доказателство за предявяване на бъдещия иск. 

- ч. гр. д. № 238/2008 г. се е развило по идентичен начин с 
предходното. 

- ч. гр. д. № 120/2008 г. - не е допуснато исканото обезпечение. 
Изследвана е вероятната основателност на иска. 

- ч. гр. д. № 77/2008 г. - допуснато обезпечение на бъдещ иск от 13 
485,00 лв. Възбранени са два недвижими имота, при неясен петитум на 
бъдещия иск. 

- ч. гр. д. № 114/2008 г. е образувано на 16.07.2008 г. по молба, 
постъпила на 16.07.2008 г., с която е поискано допускане на обезпечение на 
бъдещ иск с цена от 218 969,00 лв. В молбата се поддържа за частично 
предявяване в размер на 24 500,00 лв. Допусната е възбрана върху три 
недвижими имота. Оригиналът на обезпечителната заповед е по делото. 

 
 
 
8. Чл.73 от СК 
 
- гр. д.№ 156/2009 г. /съдия Минчева/ е образувано на 11.06.09г. по 

молба, постъпила с вх.№1199/10.06.09г. за разрешение за възмездно 
отчуждаване на наследствен дружествен дял в полза на родител и за 
назначаване на особен представител на малолетно дете. Приложени са 
удостоверение за наследници, удостоверение за раждане, акт за смърт и др. С 
вх.№1222/12.06.09г. е депозирано становище на ДСП гр. Гълъбово. 
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Постановено е определение №189/12.06.09г., с което на основание чл.73, ал.2 
от СК е разрешена продажбата на придобития по наследство дружествен дял 
на малолетното дете и му е назначен особен представител. За постановеното 
определение молителката е уведомена на 15.06.09г. със съобщение от 
12.06.09г. 

- гр. д. № 19/2009 г. /съдия Минчева/ е образувано на 02.02.09г. по 
молба с вх.№309/02.02.09г. за разрешение за възмездно отчуждаване на 
наследствени земеделски земи. Приложени са удостоверение за наследници, 
удостоверение за раждане и др. С разпореждане от 03.02.09г. е разпоредено 
да се изпрати препис от молбата на ДСП гр. Гълъбово. С вх.№371/09.02.09г. е 
депозирано становище на ДСП гр.Гълъбово. Постановено е определение 
№33/09.02.09г., с което на основание чл.73, ал.2 от СК е разрешена 
продажбата на придобития по наследство недвижим имот. По делото е 
приложено и удостоверение без дата и изходящ номер, с което на основание 
чл.73, ал.2 от СК се дава разрешение непълнолетното лице да сключи договор 
за продажба. 

- гр. д. № 119/2009 г. /съдия Минчева/ е образувано на 14.05.09г. по 
молба с вх.№972/14.05.09г. за разрешение за разпореждане с МПС и 
назначаване на особен представител. Приложени са удостоверение за 
наследници, удостоверение за раждане, свидетелство за регистрация на МПС 
и др. С разпореждане от 14.05.09г. е разпоредено да се изпрати препис от 
молбата на ДСП гр. Гълъбово. С вх. № 1001/19.05.09 г. е депозирано 
становище на ДСП гр.Гълъбово. Постановено е определение №144/20.05.09г., 
с което е назначен особен представител на детето, който да участва в 
извършването на покупко-продажбата. Молителят е уведомен на 20.05.09г. 
със съобщение от 21.05.09г. 

 
9. Съдебни поръчки 
 
В районен съд-Гълъбово не са постъпвали дела с такъв характер. 
 
 

От направените констатации се налагат следните изводи: 
 
I. Проблеми по приложението на ГПК в сила от 01.03.2008 год. 

• едномесечният срок за отговор по искова молба се дава повече от един 
път след администрирането на исковата молба по чл. 129 и сл. от ГПК и 
постановяване на разпореждане по чл. 131 от ГПК, когато ответник живее в 
чужбина, назначен му е особен представител по реда на ГПК, но след първо 
съдебно заседание, самия ответник лично е направил възражение, че не знае 
за образуваното дело. 

Подлежи ли на обжалване определението по чл.213 от ГПК, с което съдът 
съединява производството по едно или няколко граждански дела. 

II. За дейността на Районен съд - Гълъбово 
1.В работата на съда се отчитат следните пропуски: 
1. Административно -деловодна дейност. 
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Поради липса на длъжност „архивар", служителите от служба 
„Деловодство" сами архивират делата в съда. Голяма част от делата, 
получени в периода от м. ноември 2008год до м. януари на 2009 г., не са 
архивирани в срок. Останалите дела са архивирани в едномесечен срок от 
получаването им от въззивната инстанция; 

В книгите за открити съдебни заседания, се констатират поправки , 
направени след нанесен коректор и новонаписан текст; 

Книгите за открити съдебни заседания се водят пълно, с телбод са 
прикрепвани диспозитивите на постановените съдебни актове; 

По малък брой дела съществува разлика в изписването на името на 
съдията докладчик на корицата на делото и името на действителния съдия 
докладчик; 

В периода от време, в който са работили трима съдии в съда/ единия от 
които е бил пенсионирания към момента на извършване на проверката 
административен ръководител/ липсват протоколи за разпределението на 
делата, съобразно принципа за случайно разпределение, установен с 
разпоредбата на чл.9 от ЗСВ; 

 
2. По образуването, движението и приключването на 
гражданските 

дела. 
Голям е броя на делата, разгледани от бившия административен 

ръководител на съда, по които е постановявано допълнително решение за 
поправка на очевидна фактическа грешка и за допълване на диспозитива на 
решения. Това е наложило и извършваните поправки и зачерквания в 
описната книга; 

По две от гражданските дела , съдът не е упражнил прецизно 
задължението си по чл.25,ал.1 от ГПК/отм./, във връзка с действия по 
чл.119,ал.2 от ГПК/отм./ от страна на представляващия на общината. 

Съдебните заседания , след второ съдебно заседание се отлагат за 
събиране на доказателства или поради нередовно призоваване на страни и се 
насрочват през месец. 

 
З.Обезпечителни производства 
Допускано е обезпечение на бъдещ иск само на основание на подадена 

молба, без същата е придружена с писмени доказателства; 
Не е изследвана допустимостта и вероятната основателност на 

бъдещия иск; 
Често е допускано обезпечение при неясен или непълен петнтум на 

бъдещия иск; 
При образуването на обезпечителните производство не е преценяван и 

изследван родово компетентния съд, определен е разпоредбата на чл.390 от 
ГПК, по молби за допускане на обезпечението , в които се е поддържало,че 
бъдещия иск ще бъде частично предявен. 

Не е изследвана обезпечителната нужда; 
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Не е изследвана съразмерност между цената на бъдещия иск и 
допусканите обезпечителни мерки; 

По обезпечителни производства за един бъдещ иск са допускани 
повече от една обезпечителна мярка - напр. запор върху няколко банкови 
сметки и повече от един имоти без допускането да е съпроводено с условия -
след изчерпването на първата обезпечителна мярка; 

 
4,Заповедни производства 
Не са постановявани разпореждания като отделни съдебни актове в 

производствата по чл.410 и по чл.417 от ГПК; 
По голяма част от делата, образувани по чл. 417 от ГПК не са правени 

отбелязванията, предвидени в чл. 418, ал. 2 от ГПК едновременно върху 
представения документ и върху издадения изпълнителен лист; 
Не е отразявано за каква сума точно се издава изпълнителния лист;. 

 
2. За дейността на Районен съд-Гълъбово, по гражданските дела 

следва да бъдат отчетени и много добри практики, чиято заслуга е на 
съдия Н, Минчева ,разглеждала делата, а именно: 

• 88,93% от общия за разглеждане брой дела са приключили в 
тримесечен срок; 

• гражданските дела са образувани в деня на постъпването на исковата 
молба или най-късно в следващия ден; 

• разпорежданията по нередовни искови молби са постановявани най-
често още в деня на образуване на делото; 

• първото съдебно заседание се насрочва в срок от един месец, след 
получаването на отговора по чл. 131 от ГПК; 

• делата се отсрочват за второ и следващо съдебно заседание през 
периоди от един месец; 

• постъпилите молби по висящите дела се администрират редовно и 
навреме в деня на постъпването им; 

решенията по делата са постановявани в кратки срокове и няма съдебни 
актове постановени след изтичане на сроковете, предвидени в чл. 235, ал. 
5 от ГПК и чл. 190 от ГПК/ отм./; 

• въззивните жалби се администрират пълно и в срок; 
• молбите за обезпечаване на бъдещ иск се разглеждат и по тях има 

постановени актове в деня на постъпването им; 
• заповедните производства по чл. 410 от ГПК са образувани в деня на 

постъпване на заявлението и е издавана заповед за изпълнение в срока, 
предвиден в чл. 411, ал. 2 от ГПК; 

• подобрена организация и администриране на съда при изпълняващия 
длъжността административен ръководител съдия Христо Ангелов, предприел 
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действия по инвентаризация на всички дела, образувани пред Районен съд-
Гълъбово и проверка начина на водене на всички деловодни книги. 

 
Въз основа на направените констатации ИВСС прави следните 

препоръки: 
1 .Административният ръководител на Районен съд -гр. Гълъбово да 

упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ по свикване на общо 
събрание на съда и сведе до знанието му констатациите по настоящия акт в 2- 
месечен срок от получаването. 

2. Да бъде обсъдена и анализирана практиката по издаване на заповед за 
изпълнение и изпълнителен лист, както и по извършване на съответните 
отбелязвания, във вр. с производствата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

На основание чл.58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт 
да се изпрати на председателя на Районен съд - Гълъбово, на председателя на 
Окръжен съд - Стара Загора и Висшия съдебен съвет. 

 
 
ИНСПЕКТОР:  

/Н. СТОЕВА/ 


