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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

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

 
 
 
 
 

АКТ 
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД ТЕТЕВЕН 
 
 

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 в 
Апелативен район –град Велико Търново и Заповед №128/01.09.2008г. на 
Главния инспектор на Инспектората към ВСС, 

се извърши комплексна проверка относно работа по граждански дела 
на: Окръжен съд град Ловеч, Районен съд град Ловеч, Районен съд град 
Тетевен, Районен съд град Луковит, Районен съд град Троян и Апелативен 
съд град Велико Търново с обхват на проверката от 01.01.2007г. до 31.12.2007 
г. 

Срок за извършване на проверката от 02.09.2008г. до 12.09.2008г. 
Проверяващи:  

инспектор-Незабравка Иванова Стоева и  
експерти-Николай Иванов Костадинов и Николай Ичев Илиев.  

Обхват на проверката: 
-разпределението на делата на случайния принцип 
-непосредствена проверка на деловодните книги 
-срокове за изготвяне на съдебните актове 
-спрени дела 
-проверка на дела на случаен принцип 
-индивидуални беседи и разговори;  
-изискване на статистическа данни от ръководителите на съответните 
съдилища. 

 

 Изх. №……………… 
 Дата: …………….… 
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 Направени констатации: 
 

В Тетевенски районен съд, съдийския състав включва: Искра 
Максимова –Председател, Марио Стоянов, Красимир Цачев и Нанко 
Маринов- районни съдии. Специализирани са състави за разглеждане на 
наказателни и граждански дела. Граждански състави-Искра Максимова и 
Марио Стоянов. 
 

І. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор по чл. 
9 ЗСВ. 

 
Въведена е система за електронно разпределение на делата на принципа 

на случайния подбор, съгласно чл. 9 от ЗСВ, но поради продължително 
отсъствие по болест на Искра Максимова -Председател на съда, такова на 
практика не е правено. Гражданските дела преимуществено са разпределяни 
на съдия М. Стоянов. 
 
 ІІ. Деловодни книги 
 

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 
ПСАРОВАС/отм./. За календарната година са същите са приключени с 
отразяване на началния и крайния номер и поредноста на страниците. 

Няма  постановена заповед  на Председателя на съда, утвърждаваща  
график на съдебните заседания. 

 Липсва и заповед на Председателя на съда, определяща график на 
дежурните съдии. 

Тетевенски районен съд не разполага с електронна деловодна система 
както и интернет страница, към датата на извършване на проверката.  

 
ІІІ. Образуване движение и приключване на делата. 
 
През 2007г. в Тетевенски районен съд са постъпили 924 граждански 

дела, от който:граждански дела-461бр., частни граждански-455бр., 
гражданско административни производства-8бр. Останалите от 2006г. 
висящи дела към 01.01.2007г. е 110бр. предвид което, всичките разгледани 
през 2007г. граждански дела е 1034. Производството по реда на чл.242 и сл. 
от ГПК/отм./ е 385бр. 
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От общия брой на свършените граждански дела за периода е 942бр. от 
които приключили със съдебен акт 871бр., а 71 бр. дела са прекратени. 

Общият брой на неприключените дела към 31.12.2007г. е 92, като в по-
голямата си част са дела, образувани по реда на Глава двадесет и осма от ГПК 
– съдебна делба. Към 06.2008г. от неприключените 92 дела, са решени 59 
дела. 

Следва да се отбележи високия процент на приключени дела в 
тримесечния срок -от датата на постъпването им до датата на 
обявяването на съдебния акт– 95,4% от всички гр.дела. 

От проверка в описна книга ”Гражданска”, се установи, че решенията 
са постановявани в тридесет дневния срок по чл. 190 от ГПК/отм./, от датата 
на обявяване на делото за решаване. 

Няма постъпили жалби за бавност. 
От свършените граждански дела са обжалвани 71бр.  
При сравнение натовареността на съдиите прави впечатление, че съдия 

Марио Стоянов е разгледал значително по голям брой дела от съдия Искра 
Максимова, съответно 677бр. и 256бр., дължащо се както и по –горе бе 
изтъкнато, на продължилото повече от шест месеца отсъствие по болест на 
съдия Максимова. При справяне с по- голямата натовареност съдия Стоянов е 
проявил висок професионализъм и завидно старание в работата си. 

 
На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела:  
1. Дела образувани преди 01.01.2007г.  
-гр.д. №633/06г. образувано на 19.12.06г., обявено за решаване на 

31.10.07г. изготвено решение №443/01.11.07г. 
-гр.д.№354/06г. внесена искова молба на 10.07.06г. за извършване на 

съдебна делба, допуснати многобройни експертизи и становища, делото е на 
втора фаза. 

-гр.д. №435/06г. внесена искова молба на 29.06.06г., многократно 
отлагане на делото, поради нередовно призоваване на ответника, допуснато 
призоваване чрез държавен вестник. 

-гр.д.№610/06г. внесена искова молба на 11.12.06г. за извършване на 
съдебна делба, постановено Решение№72/13.06.07г. за допускане на делбата, 
обжалвано пред Окръжен съд-Ловеч, върнато на 20.05.08г. 

-гр.д.№331/06г. внесена искова молба на 28.06.06г. за извършване на 
съдебна делба, наличие на 14 съделители и 13 имота. Постановено Решение 
№44-З/09.06.08г. за допускане на делбата. 

 - гр. д. № 431/2007 г., образувано на 28.05.2007 г. по искова молба за 
делба, внесена в съда на 28.05.2007 г. На първото заседание по делото, 
проведено на 14.06.2007 г., е открито производство по чл. 154 от ГПК /отм./. 
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С Решение № 347 от 10.01.2008 г. е допусната съдебна делба. Решението е 
обжалвано пред Ловешки окръжен съд, който го е оставил в сила. Допусната 
е съдебно – техническа експертиза и делото е насрочено за 08.09.2008 г. 

 - гр. д. № 460/2007 г., образувано на 12.06.2007 г. по искова молба за 
делба, внесена в съда на 12.06.2007 г. С Решение № 234 от 09.10.2007 г. съдът 
е допуснал делбата. По делото във втора фаза са допуснати две съдебно-
технически експертизи. Последното насрочване на съдебно заседание по 
делото е за 25.09.2008 г. Делото се е забавило заради доказателствените 
искания на страните и неизготвянето на допуснатата тройна съдебно – 
техническа експертиза. 

 - гр. д. № 518/2007 г. – докладчик съдия М. Стоянов. Делото е 
образувано на 24.07.2007 г. по молба, депозирана в съда на 24.07.2007 г. На 
01.08.2007 г. исковата молба, в разпоредително заседание, е оставена без 
движение за доказателства. На 02.08.2007 г. ръкописно отразено съобщение 
за нередовностите на исковата молба, без надлежни уведомления. 

На 24.09.2007 г. е проведено съдебно заседание-отложено без събиране 
на доказателства, като е дадена възможност на страните да постигнат съдебна 
спогодба. Делото е отложено и насрочено за 08.11.2007 г., назначена е 
съдебно техническа експертиза, допуснат оглед на място и разпит на трима 
свидетели. На следващото заседание по делото, насрочено за 10.12.2007 г., не 
е даден ход поради неизготвена съдебно-техническа експертиза. В 
следващото заседание, насрочено за 14.01.2008 г., отново не е даден ход на 
делото като е докладвана молба от вещото лице, че поради служебни 
ангажименти отново не е готова експертизата. 

Отложено за 18.02.2008 г., като отново не е даден ход по същата 
причина и отново отложено и насрочено за 20.03.2008 г. На тази дата 
съдебното заседание също е отложено и отново поради неизготвяне не 
съдебно – техническата експертиза, а вещото лице е заменено с друго вещо 
лице. Делото е отложено и насрочено за 21.04.2008 г., като на тази дата 
отново не е даден ход, поради невнесен депозит от ищеца за експертизата. 

На 29.05.2008 г. е даден ход на делото, същото е отложено за 21.07.2008 
г., като второто вещо лице отново е заменено. 

Едва с протоколно определение от 21.07.2008 г. са приети писмените 
доказателства, приложени с първоначалната искова молба, разпитано е 
вещото лице и свидетели, и задължен ответника по делото да се яви лично и 
да отговори на въпроси по чл. 114 от ГПК /отм./, а делото е отложено за 
08.09.2008 г. 

 - гр. д. № 667/2007 г., образувано на 16.08.2007 г. по молба за делба, 
депозирана на 16.08.2007 г. Делото е отлагано заради конституирането на 
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нова страна в процеса и трудности, свързани с призоваване чрез „Държавен 
вестник”. 
 
 2. Дела образувани след 01.01.2007г. и неприключени към 
31.12.2007г. 
 -гр.д.№714/07г. внесена искова молба на 18.09.07г., спряно на 
основание чл.182, б.”а” от ГПК. Възобновено на 04.08.08г. 
 -гр.д.№735/2007г. внесена искова молба на 05.10.07г. за извършване на 
съдебна делба, проведени седем заседания, постановено Решение №62-
З/07.12.07г. за допускане на делбата. 
 -гр.д.№839/07г. образувано на 22.11.07г. чл.108 ЗС, спряно поради 
наличие на преюдициален спор. 
 -гр.д.№880/07г. внесена искова молба на 04.12.07г. за извършване на 
съдебна делба, постановено Решение №38-З/23.05.08г. за допускане на 
делбата. 
 -гр.д.№668/07г. внесена искова молба на 17.08.07г. за извършване на 
съдебна делба, постановено Решение на 26.02.08г. за допускане на делбата. С 
протокол от 16.06.08г. страните са задължени да внесат инвестиционен 
проект. 
 

3. Дела по чл.237 от ГПК  
-ч.гр.д.№476/2007г., внесена молба на 20.06.07г. с основание чл.237, 

б.”е” от ГПК, постановено определение №249/29.06.2007г. 
-ч.гр.д.№56/2007г., внесена молба на 09.02.07г. с основание чл.237, 

б.”е” от ГПК, постановено определение №50/13.12.2007г. 
-ч.гр.д.№778/2007г., внесена молба на 10.10.07г. с основание чл.237, 

б.”е” от ГПК, постановено определение №478/10.10.2007г. 
-ч.гр.д.№910/2007г., внесена молба на 20.12.07г. с основание чл.237, 

б.”к” от ГПК, постановено определение №587-З/21.12.2007г. 
-ч.гр.д.№24/2007г., внесена молба на 22.01.07г. с основание чл.237, 

б.”к” от ГПК, постановено определение №15-З/29.01.2007г. 
-ч.гр.д.№19/2007г., внесена молба на 19.01.07г. с основание чл.237, 

б.”в” от ГПК, постановено определение №12-З/26.01.2007г. 
-ч.гр.д.№21/2007г., внесена молба на 19.01.07г. с основание чл.237, 

б.”в” от ГПК, постановено определение №14-З/26.01.2007г. 
-ч.гр.д.№924/2007г., внесена молба на 27.12.07г. с основание чл.237, 

б.”к” от ГПК, постановено определение №602-З/27.12.2007г. 
 
4. Спрени дела по реда на чл. 182 от ГПК /отм./. 
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 - гр. а. д. № 896/2007 г. ,образувано на 14.12.2007 г. по жалба, 
депозирана на 13.12.2007 г. Делото е спряно с протоколно определение от 
01.02.2008 г., на основание чл. 182, ал. 1 б „г” от ГПК /отм./, поради 
наличието на преюдициален спор. Правени са ежемесечни справки за 
развитието на делото, послужило като основание за спиране на настоящото. 

 - гр. а. д. № 877/2007 г., образувано на 29.11.2007 г. по жалба, 
депозирана на 27.11.2007 г. Спряно с протоколно определение от 12.12.2007 
г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ Правени са ежемесечни 
справки за хода на преюдициалния спор. 

 - гр. д. № 149/2005 г. – докладчик съдия Максимова. Делото е 
образувано на 08.04.2005 г. по искова молба за делба, депозирана на 
07.04.2005 г. Спряно с протоколно определение от 31.05.2005 г., на основание 
чл. 182, ал. 1, б „г” от ГПК /отм./. 

 - гр. д. № 866/2007 г., образувано на 28.11.2007 г. по искова молба за 
делба, депозирана на 28.11.2007 г. С протоколно определение, постановено в 
съдебно заседание на 09.05.2008 г., съдът, на основание чл. 182, ал. 1, б. „а” 
от ГПК /отм./, спира делото по взаимно съгласие. Към момента на 
извършване на проверката не е налице хипотезата на чл. 184, ал. 1 от ГПК 
/отм./. 

 - гр. д. № 8/2008 г. – докладчик съдия Максимова. Делото е образувано 
на 09.01.2008 г. по молба, с релевирано основание чл. 108 от ЗС, депозирана в 
съда на 09.01.2008 г. Исковата молба е депозирана от пълномощник, като 
от пълномощното не е видно да е учредяван изричен мандат за 
извършване на конкретното процесуално действие. Производството по 
делото е спряно с протоколно определение от 06.02.2008 г., на основание чл. 
182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. 

 - гр. д. № 192/2006 г., образувано на 10.04.2006 г. по молба за делба, 
депозирана на 05.04.2006 г. Съдът, с протоколно определение от 28.02.2008 
г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./, е спрял производството по 
делото. 

 - гр. а. д. № 283/2003 г., образувано на 12.08.2003 г. по жалба, внесена 
на 30.07.2003 г. Делото е спряно с протоколно определение, на основание чл. 
182, ал. 1 б. „г” от ГПК /отм./. Служебно са правени ежемесечни справки за 
движението на преюдициалното дело. 

 - гр. д. № 7/2008 г., образувано на 09.01.2008 г. по искова молба, с 
правно основание чл. 108 от ЗС, депозирана на 09.01.2008 г. С протоколно 
определение от 21.02.2008 г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, 
съдът е спрял производството по делото. Редовно са правени справки за хода 
на преюдициалния спор. 
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 - гр. а. д. № 278/2003 г., образувано на 08.08.2003 г. по жалба, 
депозирана в съда на 08.08.2003 г. Спряно с протоколно определение от 
15.10.2003 г., на основание чл. 182, ал. 1, б „г” от ГПК /отм./. Правени са 
ежемесечни справки за хода на преюдициалното дело. 

 - гр. д. № 373/2006 г., образувано на 20.07.2006 г. по искова молба по 
чл. 108 от ЗС, депозирана на 20.07.2006 г. Спряно с протоколно определение 
от 20.11.2006 г. на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. Последната 
справка за хода на преюдициалното дело е от 25.04.2008 г. 

 - гр. д. № 412/2003 г., образувано на 09.12.2003 г. по искова молба, 
внесена на 05.12.2003 г. С протоколно определение от 17.05.2004 г., на 
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, съдът е спрял производството по 
делото до приключване на гр. д. № 208/04 г. по описа на Тетевенски районен 
съд. Към настоящия момент делото се намира във Върховен касационен съд, 
където е развита процедура на основание чл. 231 от ГПК /отм./. Последната 
справка за хода на делото е от 25.04.2008 г. 

 
5. Обезпечително производство. 
- гр. д. № 30/2007 г. образувано на 31.01.2007г., постановено 

определение от 31.01.2007 г., с което е допуснато исканото обезпечение, 
издадена обезпечителна заповед. Определен е двумесечен срок за 
предявяване на иск. 

- гр. д. № 15/2007 г. постъпила молба на 18.01.2007г., образувано на 
18.01.2007г., постановено определение от 18.01.2007г., с което е допуснато 
исканото обезпечение по недопустим иск /неясен бъдещ иск/. Определен е 
тримесечен срок за предявяване на иск. Допусната е възбрана без достатъчно 
писмени доказателства и без доказателства, че ще бъде затормозено 
изпълнението. Определението е обжалвано и отменено от ЛОС /множество 
възбранени имоти без определена парична гаранция/. 

- гр. д. № 291/2007 г. молбата е постъпила на 04.05.07г., образувано на 
04.05.2007г., цена на иска – 585 159,88 лв., молбата е оставена без движение 
на 07.05.07г. и е определен 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите. 
След тяхното отстраняване с определение от 15.05.07г. е отказано допускане 
на обезпечението. 

- гр. д. № 486/2007 г. молбата е постъпила на 28.06.07г., образувано на 
28.06.2007г., постановено определение от 28.06.2007г., с което е допуснато 
обезпечение на иск за сумата от 39 293 лв. /неизпълнение по договор за 
доставка/, обезпечителна мярка - запор.  Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иск. Определена е парична гаранция в размер на 4 000 лв. и 
10-дневен срок за нейното внасяне. Обезпечителна заповед не е издадена, тъй 
като в определения срок паричната гаранция не е внесена в пълен размер 
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- гр. д. № 492/2007 г. постъпила молба на 03.07.2007г., образувано на 
03.07.2007г. Постановено е определение от 04.10.2006г., с което е отменено 
допуснато обезпечение. Молбата по отмяната в закрито заседание е оставена 
без движение, за внасяне на държавна такса и представяне на доказателства. 
Обезпечението е допуснато по гр.д. №366/2003г. – спрян въвод във владение 
по изпълнително дело, определен е тримесечен срок за предявяване на иска. 

- гр. д. № 502/2007 г. молбата е постъпила на 09.07.07г., образувано на 
09.07.07г., постановено определение от 01.08.07г., с което е допуснато 
обезпечение на иск за сумата от 8 897,12 лв. Приложено е копие от писмено 
пълномощно, нотариално заверено от 21.03.2005г. 

- гр. д. № 72/2007 г. молбата е постъпила на 09.02.07г., образувано на 
09.02.07г., приложеното пълномощно не е изрично, по образец и актуално, 
постановено определение от 19.02.07г., с което е допуснато обезпечение на 
иск за сумата от 8 400 лв., обезпечителна мярка - запор.   

- гр. д. № 132/2007 г. молбата е постъпила на 16.03.07г., образувано на 
16.03.07г.  В закрито заседание от 19.03.07г. молбата е оставена без движение 
за конкретизиране на бъдещия иск. Определена е парична гаранция в размер 
на 1 000 лв. и след нейното внасяне е издадена обезпечителна заповед. 

- гр. д. № 131/2007 г. молбата е постъпила на 16.03.07г., образувано на 
16.03.07г. На 19.03.07г. молбата е оставена без движение за конкретизиране 
на бъдещия иск. Определена е парична гаранция в размер на 500 лв. След 
отстраняване на нередовностите и  внасяне на паричната гаранция е 
допуснато обезпечение на иск за сумата от 4 082,40 лв., обезпечителна мярка 
- запор.   

 
От направените констатации се налагат следните изводи: 

 
От извършената проверка в Тетевенски районен съд и от прегледаните 

на случаен принцип дела, следва извод за добре организиран и работещ съд.  
Липсата на въведена електронна деловодна система не е повлияла  на 

организацията на административната дейност на съда. 
Налице е изключително висок процент на приключените 

граждански дела в тримесечния срок -от датата на постъпването им до 
датата на обявяването на съдебния акт– 95,4% от всички гр.дела. 

  Огромен  е приносът  на съдията Марио Стоянов, за отчетените много 
добри резултати на Тетевенския районен съд. Същият е замествал за 
продължителен период от време през 2007 г. председателя на съда, 
разглеждал е всички граждански дела и инцидентно е участвал и в 
разглеждането на  наказателни дула. Прави впечатление бързото образуване, 
насрочване и движение на делата, както и тяхното приключване.  
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  Случите, в които има забавяне са изолирани като причините за това са 
предимно от обективен характер, дължащи се или на спецификата и предмета 
на делата, трудности по призоваването,  на процесуалните действия на 
страните, изразяващи се в множеството доказателствени искания, както и  
недостатъчния  брой вещи лица, необходими при  решаването на гражданско-
правните спорове. 

   При забавените и неприключили в срок граждански дела, се 
констатират  следните инцидентни  пропуски: 
1.Допускани са като процесуални представители на страните – адвокати, 
които   не са представяли  надлежно писмено  пълномощно по образец 
изработен и утвърден от Висшия адвокатски съвет, съгласно правомощията 
му  по чл.122,ал.1,т.6 от Закон за адвокатурата. 
2. Допускани са като процесуални представители на страните – физически 
лица, без да е изследвало, респ. да са представяни доказателства, че същите са 
в  кръга на лицата ,съгласно чл.20,ал.1, б.”б” от ГПК. 
3.Съдът не е  прилагал разпоредбите на чл.109,ал.1 от ГПК/отм./ и чл.124  от 
ГПК /отм./. 
4. При  направени доказателствени искания от страните, след първото 
съдебно заседание ,съдът не е прилагал разпоредбата на чл.65 от ГПК /отм./, 
предвид дисциплинирането им в процеса и  отстраняване на причините за 
приключването на делото в срок. 
5. В  производството по чл.309, ал.1 от ГПК/отм/, е  допускано обезпечение 
на бъдещия иск по молби, в които: 
- не е  конкретизиран петитума на бъдещия иск; 
- не е  изследвана  допустимостта и вероятната основателност на иска; 
- не са  представени достатъчно писмени доказателства-чл.310,ал.1,б.”а” от 
ГПК /отм./; 
- не е изследвано и не са представяни доказателства, че без допуснатото 
обезпечение за ищеца  ще бъде невъзможно или ще се затрудни  
осъществяването на правата по решението- чл.310,ал.1  от ГПК /отм./; 
            
          ПРЕПОРЪКИ: 
 
                   I. Председателят на Районен съд   Тетевен  да упражни 
правомощията си по чл.80,ал.1,т.1 от ЗСВ като: 

           1. Издаде заповед, утвърждаваща  график на съдебните 
заседания; 

           2. Издаде заповед, определяща график на дежурните съдии. 
           3. Организира въвеждането на  електронна деловодна система в 

работата на съда;  
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          II. Председателят на Районен съд   Тетевен  да изпълни 
задълженията  си по чл.80,ал.1,т.10 от ЗСВ 
                    III. Председателят на Районен съд   Тетевен  да упражни 
правомощията си по чл.80,ал.1,т. 9 от ЗСВ като  свика Общо събрание на съда  
и  сведе до знанието на членовете  изводите, направи  с настоящия акт. 

 

         На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ, препис от акта да се изпрати на 
Председател на Районен съд гр. Тетевен, на Председател на Окръжен съд 
Ловеч и на Висш съдебен  съвет. 

 
                    СРОК: В тримесечен срок, считано от получаването на настоящия 
акт, Председателят на Районен съд Тетевен да отговори за изпълнение на 
дадените препоръки. 
 
 
     ИНСПЕКТОР: 
        /Н. СТОЕВА/ 
 
 
     ЕКСПЕРТИ: 
        /Н. КОСТАДИНОВ// 
 
 
 
        /Н. ИЛИЕВ/ 


