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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 - ГР. ТРОЯН 

 
 
 
На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, приетият план за 

провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към Висшия 
съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените служби в 
Апелативен район – гр. Велико Търново и Заповед № 128/01.09.2008 г. на 
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

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

Срок за извършване на проверката от 02.09.2008 г. до 12.09.2008 г. 
Проверяващи: 
инспектор – Незабравка Иванова Стоева и експерти – Николай Иванов 

Костадинов и Николай Ичев Илиев. 
Обхват на проверката: 
 - разпределението на делата на случаен принцип, в съответствие с чл. 

9, ал. 1 от Закона за съдебната власт; 
 - непосредствена проверка на деловодните книги; 
 - срокове за изготвяне на съдебните актове; 
 - спрени дела; 
 - проверка на дела на случаен принцип; 

 Изх. №……………… 
 Дата: …………….… 
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 - индивидуални беседи и разговори; 
 - изискване на статистически данни от ръководителите на съответните 

съдилища. 
 
Направени констатации: 
 
В районен съд – гр. Троян, през проверявания период, съдийският 

състав е включвал шестима съдии, а именно: Сийка Николова Сеизова – 
председател, Петя Николова Гатева – зам. председател, Лена Петкова 
Кънчевска, Десислава Георгиева Ютерова, Даниела Недкова Радева и Светла 
Иванова Иванова – районни съдиии. От изготвена работна справка е видно, 
че районните съдии Лена Петкова Кънчевска, Десислава Георгиева Ютерова 
са председатели на граждански състави, а съдията Даниела Недкова Радева е 
председател на наказателен състав. От отчетния доклад на съда за 2007 г. 
става ясно е, че на всички състави са разпределяни и граждански, и 
наказателни дела. Констатирана е  равномерна натовареност на съдиите по 
брой дела и по видове искове. Графикът за дежурствата е определен със 
заповед на председателя на Районен съд гр. Троян. 

Съдиите в Районен съд – гр. Троян са участвали в различни семинари, 
организирани от „Националния институт по правосъдие”, някои от които 
„Ролята на магистрата в ЕС”, „Съдебно сътрудничество по граждански и 
наказателни дела”, „Съдебна делба”, семинар по „Трудово право” и др. 
Районен съд – гр. Троян разполага с функционираща интернет страница, в 
която от 01.09.2008 г. се вписват и решенията по делата. 

 
I. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор, 

съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за съдебната власт. 
 
Към момента на провеждане на проверката е констатирано 

изграждането на структурна кабелна мрежа, инсталиране на деловодна 
програма за управление на съдебните дела, чрез която се вписват висящите и 
новопостъпилите такива, отпечатват се съобщения, призовки, открити, 
закрити съдебни заседания и т. н., както и програма за електронно 
разпределение на делата.  

II. 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./  
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III. Образуване, движение и приключване на делата. 
 
Всички граждански дела за разглеждане през 2007 г. са 1 173 дела, от 

които новообразувани са 1010 и 163 дела са останали неприключени от 
предходен период. През отчетния период от общо за разглеждане 1173 дела 
са свършени общо 1020 дела, което е 86,96% свършени дела от общия брой за 
разглеждане дела. В тримесечен срок, от новообразуваните 1010 граждански 
дела, са приключени 865 дела, или 84,80%. 

Поради отсъствие на съдии в Ловешки районен съд, за разглеждане на 
граждански дела, са командировани съдии от Районен съд – гр. Троян, които 
са свършили общо 65 граждански дела. 

От общо свършените 1020 дела за 2007 г., са обжалвани 80 съдебни 
акта или 7,8% от постановените решения по граждански дела. През отчетната 
година, с решение на въззивната инстанция, са потвърдени 22 съдебни акта, 
отменени са 9 съдебни акта и 49 дела не са върнати, тъй като по тях 
продължава инстанционния контрол. 

 
На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 
 
1. Дела образувани след 01.01.2007г. и неприключени към 

31.12.2007г. 
 -гр.д.№ 682/07г. внесена искова молба от 16.08.07г. на основание чл.14, 
ал.4 от ЗСПЗЗ, на 22.01.08г. обявено за решаване, с определение от 23.05.08г. 
отменя протоколно определение с което е даден ход по същество. 
 -гр.д.№687/07г. образувано на 20.08.07г. по върнатото от Окръжен съд 
–Ловеч, гр.д.№528/05г. Проведени  са 5открити съдебни заседания,отлагани  
на основание доказателствени искания на страни. 
 -гр.д.№728/07г. внесена искова молба от 24.08.07г. на основание чл.344, 
ал.1, т.1-3 от КТ, оставено без движение, делото е отлагано три пъти поради 
постъпила молба от адвоката на ищеца че има здравословни проблеми. Няма 
представени доказателства по делото за поредното отлагане от 21.04.08г.. На 
12.06.08г. делото е обявено за решаване. С определение №206/11.07.08г. е 
отменено определението което е даване на ход по същество.  
 -гр.д.№663/07г. повдигната е препирня за подсъдност между 
Административен съд –Ловеч и РС-Троян. 
 -гр.д.№361/07г. внесена на 03.05.07г. за извършване на съдебна делба, 
постановено Решение№417/01.08.07г. за допускане на делбата. С Решение 
№497/17.10.07г. е допусната поправка на явна фактическа грешка в Решение 
№417/01.08.07г.. Постъпила е въззивна жалба от 17.11.07г. Решение на ЛОС 
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№22/18.02.08г., касационна жалба от 02.04.08г., постановено определение на 
ВКС №43/08.05.08г. 
 -гр.д.№579/2007г. внесена искова молба от 11.06.07г., на основание чл. 
14, ал.4 от ЗСПЗЗ, проведени шест заседания, на 23.01.08г. производството по 
делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б.”г” от ГПК наличие на 
преюдициален спор по гр.д.№784/06г. на ТРС. Производството по делото е 
възобновено на 31.01.08г. като са проведени нови шест съдебни заседания по 
направени от страните доказателствени искания. 
          - гр.д. №603/2007г. образувано на 25.06.2007г. по искова молба с правно 
основание чл.59 от ЗЗД, постъпила на 25.06.2007г.  С резолюция на съдията 
от 25.06.2007г. е констатирана нередовност на исковата молба – невнесена 
държавна такса от едни от ищците. От единият от ищците е постъпило искане 
за освобождаване от внасянето на държавна такса, за което са представени 
доказателства по реда на чл.63, ал.1, б.”б” от ГПК /отм./ /разпореждане за 
отпускане на пенсия за инвалидност/. В съдебно заседание от 19.09.2007г. на 
делото не е даден ход при редовно призовани страни, съдът е дал възможност 
на ответника да представи доказателства по преюдициалност на спора и е 
спрял производството по делото на основание чл.182, ал.1, б.”г” от ГПК 
/отм./. Направена справка на 18.01.2008г. по приключване на делото. На 
22.01.2008г. – възобновено и насрочено 22.01.2008г. Постъпила е молба от 
ищците на 11.02.2008г. за отлагане на делото, поради постъпване на адвоката 
им в болница. С резолюция от 12.02.2008г. молбата е оставена без уважение 
поради липса на доказателства за твърдяните обстоятелства. В съдебно 
заседание от 20.02.2008г. е направено ново искане за спиране поради висящо 
производство по отмяна на влязло в сила съдебно решение пред петчленен 
състав на ВАС по реда на чл.239, т.4 от АПК. След получено на 01.07.2008г. 
решение на петчленен състав на ВАС, с определение от 01.07.2008г. 
производството е възобновено и делото е насрочено за 19.09.2008г.  
          - гр.д. №954/2007г. – съдебна делба, І-та фаза на делбата е приключила 
с влязло в сила съдебно решение. Делото е отсрочвано през месец, 
пренасрочвано е за по-предна дата поради провеждане на семинар. 
Призовките са редовно връчвани. Делото не е отлагано по вина на съда. 
          - гр.д. №995/2007г. – не е даван ход на делото поради нередовно 
призоваване на ответника с адрес в гр.София. Делото е отлагано за : 
25.01.2008г., 04.03.2008г., 03.04.2008г., 14.05.2008г., 25.06.2008г. На 
25.06.2008г. е проведено първото по делото заседание, на което са приети 
доказателства и делото е отложено за 09.09.2008г. 
         - гр.д. №998/2007г. образувано на 29.12.2007г. по искова молба с правно 
основание чл.99, ал.1 от СК. По делото е проведено помирително заседание. 
Производството е спряно на 21.05.2008г. по общо съгласие на страните. След 
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постъпила на 05.08.2008г. молба за възобновяване на производството от 
ищеца, на 06.08.2008г. производството е възобновено и делото е насрочено за 
17.09.2008г. 
         - гр.д. №999/2007г. образувано по искова молба с правно основание 
чл.32, ал.2 от ЗС. Делото е отлагано: поради неизготвено заключение от 
вещото лице; по искане на страните за тройна съдебно-техническа 
експертиза; поставяне на допълнителна задача на експертизата; 
доказателствени искания от страна на ответника /.Делото е насрочено за 
17.09.2008г.  
         - гр.д.№35/2007г. образувано на 18.01.2007г. по искова молба с правно 
основание чл.109 от ЗС във вр. с чл.431, ал.2 от ГПК. /отм./На 15.02.07г. 
делото е отложено по молба на ответника с болничен лист. В съдебно 
заседание от 13.03.07г. не е даден ход на делото, по възражение на ответника 
е констатирана нередовност на исковата молба, даден е срок за 
конкретизиране на петитума и представяне на доказателства за активната 
легитимация на ищеца. Нередовностите не са отстранени с поправена искова 
молба, а с молба уточнение. В съдебно заседание от 17.04.07г. е даден ход на 
делото и са събирани доказателства. В съдебно заседание от 05.07.07г. са 
представени нови доказателства от страните и е направено искане за 
оспорване по реда на чл.154 от ГПК/отм./. Делото е отлагано за 19.09.07г.; 
10.10.07г./събиране на доказателства, неизготвено заключение на вещото 
лице/; 02.11.07г. /допълнителна задача за вещото лице и искане за допускане 
на доказателства/; 05.12.07г. /неявяване на процесуалния представител на 
ищеца, за което не са представени доказателства/; 22.01.08г. /молба от 
процесуалния представител на ищеца за отлагане поради внезапно 
заболяване/. В съдебно заседание от 04.02.08г. е уважена молба на ищеца по 
събиране на доказателства и допълнителна задача за вещото лице. В съдебно 
заседание от 28.02.08г. са представени нови доказателства и е изменен 
иска по реда на чл.116 от ГПК /отм./ и чл.26 от ЗЗД. Делото е отложено за 
26.06.08г. Поради неизготвено заключение на вещото лице и за 19.08.08г. 
поради същата причина.  
         - гр.д.№1121/2007г. образувано по искова молба, постъпила на 
05.02.07г., с правно основание чл.97, ал.1 от ГПК /отм./ С резолюция от 
06.02.07г. исковата молба е оставена без движение и в последствие е 
поправена. В съдебно заседание от 24.04.07г. делото е отложено, поради 
отвод на съдията. В съдебно заседание от 21.05.07г. на делото е даден ход и е 
отложено по доказателствени искания. Поради смърт на една от страните 
делото е отложено за 10.07.07г. В съдебно заседание от 10.07.07г. са 
конституирани наследниците. В съдебно заседание от 02.10.07г. делото е 
отложено по доказателствени искания. В съдебно заседание от 18.10.07г. 
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делото е отложено поради неизготвяне на заключението на вещото лице. На 
12.11.07. делото е отложено поради невнесен депозит за вещото лице. На 
13.12.07г. делото е отложено поради доказателствени искания. 
/удостоверение за наследници за починалата страна/. На 31.01.07г. делото е 
отложено поради непредставяне на удостоверение за наследници от страна на 
ищеца. С определение от 19.02.08г. в закрито заседание производството е 
спряно, поради смърт на ответника. С определение от 01.09.08г. 
производството е възобновено и делото е насрочено. Делото два пъти се 
отлага за удостоверение за наследници, имащи отношение към спорното 
правоотношение и не са представени от ищеца към датата на 
възобновяването.  
          - гр.д.№156/2007г. образувано на 22.02.07г. по искова молба, постъпила 
на 21.02.07г., с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ. В първото съдебно 
заседание на 22.03.07г. е даден ход на делото, приети са доказателства, 
дадена е възможност за представяне на нови доказателства и делото е 
отложено за 26.04.07г. С писмена молба от 27.03.07г. процесуалният 
представител на ищеца е поискал допускане на съдебно-техническа 
експертиза. Върху молбата е поставена резолюция от съдията от 27.03.08г. 
к.д. В съдебно заседание от 26.04.07г. делото е отложено поради неизготвено 
заключение на вещото лице. Делото е отлагано за 31.05.07г.; 28.06.07г. 
/неизготвена експертиза и непредставени преписи на ОСЗТ; 19.09.07г. 
/неизготвено заключение на вещото лице/; 10.10.07г. /неизготвено 
заключение на вещото лице, искане за оглед/. С определение от 10.10.07г. 
производството е спряно на основание чл.182, ал.1, б.”б” от ГПК /отм./, 
поради смърт на ответника. С определение от 06.11.07г. производството е 
възобновено и делото е насрочено за 20.11.07г. Поради лоши метеорологични 
условия отложено за неопределена дата. Започнало е призоваване за 
11.03.08г. без нарочно разпореждане за насрочване в съдебно заседание за 
същата дата. С резолюция от 11.03.08г. делото е отложено за 08.04.08г. 
поради нередовно призоваване на ответника. Процедура по призоваване чрез 
ДВ за 11.09.08г. Няма данни за призоваване чрез ДВ. Няма редовни 
резолюции по насрочването на съдебните заседания.  
 
 

2.Обезпечително производство 
-ч.гр.д.№1/07г. внесена молба на 01.01.07г., оставено без движение 

частично. С определение №2/03.01.07г. е допусната възбрана върху единия от 
двата недвижими имота. Молбата е оставено без движение в частта в която се 
изисква възбрана на втория недвижим имот, с указания да се конкретизира 
втория недвижим имот. Издадена е обезпечителна заповед, която е получена 
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на 05.01.07г. На 05.01.07г. е внесена молба с която се отстраняват 
нередовностите съгласно дадената резолюция, представят се допълнителни 
писмени доказателства за втория имот, за който се търси възбрана. С 
определение от 05.01.07г. е допуснато обезпечение и наложена възбрана. 
Втората заповед е получена, без да е посочена датата на получаване, както и 
не е отразено лицето което я получава. По въпросното обезпечително 
производство, при постановяване на определенията, налице е производство 
по молба, без да е налице конкретен, точен, ясен петитум на бъдещия иск. 
При постановяване съдът не изследва, допустимостта на иска, вероятната 
основателност, липсват доказателства за наличие на обезпечителна нужда. По 
един иск е допусната възбрана на два имота, не е преценен правния интерес 
на бъдещия иск и стойността на двата възбранени имота. 
 -ч.гр.д.№310/07г. внесена молба от 20.04.07г., постановено определение 
№117/20.04.07г. наложен запор на сметка, издадена е обезпечителна заповед. 
С определение №159/31.05.07г. е отменено определение№117/20.04.07г. 
предвид постъпила молба и представени доказателства че задължението е 
погасено. 
 -ч.гр.д.№562/07г. постъпила молба от 04.06.07г., оставена без 
движение, представени доказателства на 28.06.07г., постановено определение 
№178/29.06.07г. 
 -ч.гр.д.№349/07г. постъпила молба от 02.05.07г., постановено 
определение на 02.05.07г. 
  - гр. д. № 113/2007 г., постъпила молба от 06.02.2007 г., постановено 
определение от 06.02.2007 г., с което е допуснато исканото обезпечение и 
издадена обезпечителна заповед. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иск. 
  - гр. д. № 274/2007 г., постъпила молба от 05.04.2007 г., постановено 
определение от 05.04.2007 г., с което е допуснато исканото обезпечение. 
Определен е едномесечен срок за предявяване на иск. 
  - гр. д. № 432/2007 г., постъпила молба 10.05.2007 г., постановено 
определение от 11.05.2007 г., отхвърля молбата като недопустима, тъй като е 
подадена от незаинтересовано лице. 
  - гр. д. № 286/2007 г., постъпила молба от 10.04.2007 г., постановено 
определение от 11.04.2007 г., с което е допуснато исканото обезпечение, 
издадена обезпечителна заповед. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иск. 

 - гр. д. № 665/2007 г., постъпила молба от 01.08.2007 г., постановено 
определение от 01.08.2007 г., с което е допуснато исканото обезпечение, 
издадена обезпечителна заповед. Определен е едномесечен срок за 
предявяване на иск. 
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3. Дела по чл.237 от ГПК  
-ч.гр.д.№54/2007г., внесена молба на 24.01.07г. с основание чл.237, 

б.”е” от ГПК, постановено определение №33/29.01.2007г. 
-ч.гр.д.№53/2007г., внесена молба на 24.01.07г. с основание чл.237, 

б.”е” от ГПК, постановено определение №53/29.01.2007г. 
-ч.гр.д.№51/2007г., внесена молба на 24.01.07г. с основание чл.237, 

б.”е” от ГПК, постановено определение №30/29.01.2007г. 
-ч.гр.д.№50/2007г., внесена молба на 24.01.07г. с основание чл.237, 

б.”е” от ГПК, постановено определение №29/31.01.2007г. 
-ч.гр.д.№49/2007г., внесена молба на 24.01.07г. с основание чл.237, 

б.”е” от ГПК, постановено определение №28/29.01.2007г. 
-ч.гр.д.№18/2007г., внесена молба на 10.01.07г. с основание чл.237, 

б.”в” от ГПК, постановено определение №15/15.01.2007г. 
-ч.гр.д.№19/2007г., внесена молба на 10.01.07г. с основание чл.237, 

б.”в” от ГПК, постановено определение №19/15.01.2007г. 
-ч.гр.д.№21/2007г., внесена молба на 10.01.07г. с основание чл.237, 

б.”в” от ГПК, постановено определение №17/15.01.2007г. 
-ч.гр.д.№24/2007г., внесена молба на 12.01.07г. с основание чл.237, 

б.”в” от ГПК, постановено определение №20/16.01.2007г. 
 
4. Спрени дела по реда на чл. 182 от ГПК /отм./. 
 - гр. д. № 778/2006 г., образувано на 24.11.2006 г. по искова молба за 

делба, депозирана на 23.11.2006 г. С протоколно определение от 07.07.2008 
г., по искане на страните, съдът е спрял производството по делото на 
основание чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./. Не е изтекъл 6 месечния срок, 
съгласно разпоредбата на чл. 184 от ГПК /отм./. 

 - гр. д. № 697/2007 г., образувано на 22.08.2007 г. по искова молба по 
чл. 34 от ЗС, постъпила на 22.08.2007 г. С протоколно определение от 
10.04.2008 г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./, съдът е спрял 
производството по делото. Не е изтекъл 6 месечния срок, съгласно 
разпоредбата на чл. 184 от ГПК /отм./. 

 - гр.  д. № 863/2005 г., образувано на 28.12.2005 г. по жалба, постъпила 
в съда на 27.12.2005 г. С протоколно определение от 18.09.2006 г., на 
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК, съдът е спрял производството по 
делото. Правени са ежемесечни справки за движението на преюдициалното 
делото с преюдициалния спор. 
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 - гр.  д. № 58/2008 г., образувано на 04.02.2008 г. по жалба, внесена в 
съда на 01.02.2008 г. С определение от 12.03.2008 г., постановено в съдебно 
заседание, съдът, на основание чл. 182, ал. 1, б „г” от ГПК /отм./, е спрял 
производството по делото. Правени са справки за хода на делото с 
преюдициалния спор. 

 - гр. д. № 701/2006 г., образувано на 23.10.2006 г. по искова молба по 
чл. 108 от ЗС, депозирана на 20.10.2006 г. С протоколно определение от 
30.11.2006 г., на основание чл. 182, ал. 1, б „г” от ГПК /отм. /, съдът е спрял 
делото. Правени са ежемесечни справки. 

 - гр. д. № 194/2007 г., образувано на 05.03.2007 г. по искова молба, 
внесена в съда на 22.02.2007 г. Делото е спряно с протоколно определение на 
съда от 18.10.2007 г., на основание чл. 182, ал. 1, б „г” от ГПК /отм./. Правени 
са справки за приключването на преюдициалния спор. 

 - гр. д. № 536/2007 г. – делото е образувано на 23.05.2007 г. по искова 
молба – чл. 108 от ЗС, депозирана на 23.05.2007 г. Делото е спряно на 
28.06.2007 г. с протоколно определение, на основание чл. 182, ал. 1, б „г” от 
ГПК /отм./. Последната справка за хода на преюдициалното дело е от 
29.08.2008 г. 

 - гр. д. № 215/2007 г., образувано на 19.03.2007 г. по искова молба – 34 
от ЗС, внесена на 16.03.2007 г. С протоколно определение от 15.02.2008 г., на 
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, съдът е спрял производството 
по делото, без да  са представени доказателства ,че е налице 
преюдициален спор. 

 - гр. д. № 220/2007 г., образувано на 19.03.2007 г. по искова молба, 
депозирана на 12.03.2007 г. С протоколно определение от 07.08.2007 г., 
съдът, на основание чл. 182, ал. 1, б. „д” от ГПК е спрял производството по 
делото. Правени са ежемесечни справки в Районна прокуратура – гр. Троян. 

 - гр. д. № 678/2004 г., образувано на 14.12.2004 г. по искова молба – чл. 
108 от ЗС, депозирана на 09.12.2004 г. С протоколно определение от 
11.05.2006 г., на основание чл. 182, ал. 1, б „г” от ГПК, производството е 
спряно. Последната справка за движението на преюдициалното дело е от 
29.08.2008 г. 

 - гр. д. № 667/2007 г., образувано на 08.08.2007 г. по молба, постъпила 
на 07.08.2007 г. С определение, постановено в съдебно заседание на 
09.06.2008 г., делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. 

 - гр. д. № 272/2004 г., образувано на 27.04.2004 г. по искова молба – чл. 
19 от ЗЗД, постъпила в съда на 27.04.2004 г. С определение, постановено в 
съдебно заседание на 28.02.2005 г., делото е спряно на основание чл. 182, ал. 
1, б. „д” от ГПК /отм./. Правени са ежемесечни справки в Районна 
прокуратура – гр. Левски. 
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 - гр. д. № 810/2006 г., образувано на 05.12.2006 г. по молба, постъпила 
на 04.12.2006 г. С определение, постановено в съдебно заседание на 
15.03.2007 г., делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. 
Последната справка за движението на преюдициалното дело е от 29.08.2008 г. 

 - гр. д. № 409/2000 г., образувано на 29.06.2000 г. по молба, депозирана 
на 29.06.2000 г. С определение, постановено в съдебно заседание на 
11.12.2000 г., делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. 
С уведомление, изх. № 17.04.2007 г., съдът е поискал ищците да изразят 
становище  относно правния си интерес от водене на делото, тъй като от 
образуването му е минал период от 7 години. 

 - гр. д. № 611/2004 г., образувано на 18.11.2004 г. по молба, постъпила 
на 15.11.2004 г. С определение, постановено в съдебно заседание на 
30.11.2006 г., делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. 
Правени са справки за движението на преюдициалния спор. 

 - гр. д. № 38/2008 г., образувано на 24.01.2008 г. по молба, депозирана 
в съда на 23.01.2008 г. С протоколно определение от 23.04.2008 г., на 
основание чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./, съдът е спрял производството 
по делото. Не е налице хипотезата на чл. 184 от ГПК /отм./. 

- гр. д. № 676/2007 г., образувано на 13.08.2007 г. по молба, депозирана 
в съда на 13.08.2007 г. С протоколно определение от 10.04.2008 г., на 
основание чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./, съдът е спрял производството 
по делото. Не е налице хипотезата на чл. 184 от ГПК /отм./. 
 
 От направените констатации се налагат следните изводи: 
 

1. 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./ . 

2.Налице е спазване на изискванията на чл.9 от ЗСВ.Районен съд- град 
Троян може да бъде посочен като отличен  пример  за прецизно и 
справедливо  разпределение на делата, определящо еднаква 
натовареност  между работещите съдии. 

3. През проверявания период са свършени общо 1020 граждански дела 
от общо 1173 за разглеждане, представляващи 86,96% от общия брой 
разгледани дела през годината, което е много добър показател. В тримесечен 
срок –от датата на образуване на делото до датата на постановяването на 
съдебния акт  са приключили 84.80% от  общия брой на разгледаните дела. 

4. Спрените дела са администрирани редовно, като периодично са 
правени справки за хода на преюдициалните спорове, в случаите, в които 
делата са били спрени на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. 
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Прави впечатление бързото образуване, насрочване и приключване на 
делата. Случаите, в които има забавяне, подобно на останалите проверени 
съдилища, са изолирани като причините за това са предимно от обективен 
характер, дължащи се или на спецификата и предмета на делата. Забавяне се 
наблюдава, най-вече, при делбените дела, които са с по-голяма 
продължителност, което е предпоставено от специфичния характер на 
производството и усложненията, произтичащи от конституирането на 
множеството съделители, тяхното призоваване и множеството 
доказателствени искания на страните.  

От изготвената справка за приключените дела пред Районен съд – гр. 
Троян, по отношение на обжалваните актове, като причини за забавяне 
своевременното изпращане на делата в Ловешки окръжен съд са посочени 
невнасянето на държавни такси, довело до оставяне на жалбите без движение, 
както и забавяне връчването на съобщенията на всички страни по делото. 
Като цяло в Районен съд – гр. Троян, се констатира целенасочен стремеж за 
повишаване квалификацията на съдиите по реда на НИП и по европейско 
право. 

По не приключилите  в законоустановеният срок граждански  дела 
се констатират редица пропуски. 
           1.Цели съдебни заседания са отсрочвани поради заболяване на 
съдията, поради негова служебна ангажираност или по не посочена 
конкретна причина. 
           2. Дела  са отлагани  през по- продължителни интервали  от време, 
без  да е налице  констатирана натовареност  на конкретния съдия 
докладчик. 
   
             3. Нередовното призоваване на страните  е администрирано  в по-
голяма част  от делата само в съдебно заседание.   
              4. В част от проверените дела се констатира, че исковите молби са 
оставяни без движение за отстраняване на нередовности  в първо и следващи 
съдебни заседания, които  нередовности са могли да бъдат констатирани още 
с подаването им. В тези случаи е налице неоправдано дълъг срок, в който не 
са констатирани нередовностите на исковите молби, което определя извод за 
недостатъчна предварителна подготовка по разглеждането на делата.  
               5.При направени доказателствени искания от страните, след първо 
по делото заседание,съдът не е прилагал разпоредбата на чл.65 от ГПК/отм./. 
               6. Част от  делата по чл.237 от ГПК/ отм./ не са приключвали в срока 
по чл.242,ал.4  от ГПК / отм./ 

     7. След постановяването на съдебните актове  в производството  по 
чл.237  ГПК/отм./, съдът не е прилагал  разпоредбата на чл.243,ал.2 от ГПК 
/отм./. 
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               8. 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./, 
- по определени дела , молителят  не е задължаван да внася парична гаранция 
чл.310,ал.1, б.”б” 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./; 
 - допускано е обезпечение на бъдещ иск , чрез налагане на обезпечителна 
мярка  многократно надвишаваща  размера на иска./ запори  върху банкови 
сметки в  различни банки/. 
- при молби по чл.321,ал.1 от ГПК / отм./ не е връчван препис от нея, на 
лицето ,чието искане е обезпечено. 
 
          ПРЕПОРЪКИ: 
                   I. Председателят на Районен съд   Троян   да упражни 
правомощията си по чл.80,ал.1,т.1 от ЗСВ, с оглед на констатираното 
отлагане на цели съдебни заседания ,   както и да създаде нужната 
организация  с оглед  приключване  гражданските производства  в разумни 
срокове.  
                    II. Председателят на Районен съд   Троян  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  Троян, на Председател на Окръжен съд Ловеч и 
на Висш съдебен  съвет. 

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


