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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно приетия 

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2014 г., Заповед № ПП-01-

45/08.06.2015 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен съд-Пирдоп. 

Проверката се извърши в периода от 15.06.2015 г. до 19.06.2015 г. от 

инспектор Весела Николова и експертите: Ирина Цачева и Николай Илиев. 

Цел на извършване на проверката: цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Районен съд-Пирдоп; на 

организацията по образуване, движение и приключване на гражданските дела в 

законоустановените срокове, както и анализ на приключилите граждански дела и 

констатиране на противоречива съдебна практика. 

Предмет на проверката: проучване на гражданските дела, образувани и 

разгледани в Районен съд-Пирдоп. 

Проверяван период: включва делата от посочената категория, образувани 

през 2013 г. и 2014 г. 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

Методът за извършване е непосредствено проучване на деловодните книги, 

анализ на документацията и справки от електронната деловодна система, 

годишните доклади на съда за 2013 г. и 2014 г. и произволно избрани дела. 

 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 

СЪДА 

 

1. Щатна осигуреност. 

 

Административен ръководител – председател на Районен съд-Пирдоп през 

2013 г. е съдия Цонка Миткова. 

През 2013 г. в съда са работили 3 съдии – Цонка Миткова, Симеон Гюров и 

Мария Златарева. В Районен съд-Пирдоп няма специализация на съдиите по 

материи, поради което всички районни съдии разглеждат наказателни и 

граждански дела. В началото на 2013 г. съдия Петко Георгиев – командирован от 

Районен съд-Елин Пелин, и младши съдия Христо Христов – командирован от 

Окръжен съд-София, са приключили започнатите от тях дела в Районен съд-

Пирдоп. 

През годината в съда са работили 14 съдебни служители: 1 

„административен секретар”, изпълняващ и длъжността „домакин”; 1 „главен 

счетоводител”, съвместяващ и дейността на „касиер”; 1 „системен 

администратор”; 4 съдебни секретар-протоколисти; 1 „секретар” в СИС; 2 

„съдебни деловодители”; 1 „съдебен архивар”; 1 „призовкар”; 1 „огняр” и 1 

„чистач”. 



 3 

С отчетния доклад за дейността на съда за 2013 г. е обоснована 

необходимостта от увеличаване на щата на съдебните служители с 1 щатна 

бройка за длъжността „деловодител”, който да съчетава функциите на 

„деловодител-класифицирана информация” и „деловодител-регистратура”. 

 

През 2014 г. административен ръководител-председател на районен съд-

Пирдоп е съдия Цонка Миткова. През посочения период съдиите Цонка Миткова, 

Симеон Гюров и Мария Златарева са разглеждали и наказателни, и граждански 

дела. Със заповеди на председателя на Софийския апелативен съд съдия Симеон 

Гюров е командирован в Окръжен съд-София за периода от 12.05.2014 г. до 

01.08.2014 г. Със заповеди на председателя на Окръжен съд-София съдия 

Маргарита Златарева е командирована в Районен съд-Сливница за периода от 

17.10.2014 г. до 01.02.2015 г. В резултат на командироването на двамата съдии, за 

период общо от 5 месеца през 2014 г. Районен съд-Пирдоп е функционирал в 

състав от 2-ма съдии. 

С решение по Протокол № 51/12.11.2014 г. на Висшия съдебен съвет за 

административен ръководител на съда е избран съдия Симеон Гюров. 

През 2014 г. в Районен съд-Пирдоп са продължили да работят 14 съдебни 

служители, а именно: 1 „административен секретар”, изпълняващ длъжността и 

на „домакин”; 1 „главен счетоводител”, съвместяващ функциите и на „касиер”; 1 

„системен администратор; 4 „съдебни секретар-протоколисти”; 1 „секретар” в 

СИС; 2 „съдебни деловодители”; 1 „съдебен архивар”; 1 „призовкар”; 1 „огняр” и 

1 „чистач”. 

В доклада за дейността на съда за 2014 г. отново е поставен въпросът за 

увеличаване на щата на съдебните служители с 1 щатна бройка за длъжност 

„деловодител”, аргументиран със съображенията от предходния период. 

 

2. Актуални правила, създадени със заповеди на административния 

ръководител на районен съд-Пирдоп, касаещи организацията на 

административната дейност на съда. 
 

Със Заповед № 22/03.02.2015 г. на председателя на съда е разпоредено да 

се създаде регистър и архив на отводите и самоотводите на съдиите в Районен 

съд-Пирдоп, чиято цел е по-голяма отчетност на този тип процесуални действия 

на съда. 

Със Заповед № 80/13.05.2015 г. на администвативния ръководител, 

издадена на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ с цел да се създаде по-добра 

организация за бързо разглеждане на делата и за отстраняване на обстоятелствата, 

водещи до неоправдано забавяне на процеса, е разпоредено всички съдии 

„срочно” и „ритмично” да насрочват съдебни заседания по делата; да проверяват 

предварително налице ли са условията за гледане на делото; да уведомяват 

председателя на съда за вещите лица, които не изпълняват в срок поставените им 

задачи, в това число депозират неоснователни отводи; наложените санкции на 

участници в процеса да се отменят само при представяне на достатъчно 

убедителни доказателства и др. 
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Със Заповед № 33/23.02.2015 г. председателят на съда е възложил на 

конкретен служител от служба „Съдебно деловодство” да подготвя съдебните 

актове за публикуване от системния администратор на интернет страницата на 

съда. 

 

2. Заповеди, издадени от административния ръководител, за 

предприети дисциплинарни мерки по отношение на съдии в Районен съд-

Пирдоп. 

 

Със Заповед № 16/27.01.2015 г. и Заповед № 18/28.01.2015 г. на 

председателя на Районен съд-Пирдоп е образувано дисциплинарно производство 

срещу Мария Златарева – съдия в Районен съд-Пирдоп, за констатирани от 

Комисията по професионална етика на ВСС  по протокол от 06.10.2014 г. „груби 

прояви на неспазване на правилата на професионалната етика”. 

Със Заповед № 68/24.04.2015 г. председателят на Районен съд-Пирдоп е 

спрял дисциплинарното производство, образувано срещу съдия Мария Златарева. 

Със заповедта е посочено, че за допуснатите нарушения е налице основание за 

налагане на наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 6 от Закона за съдебната власт 

от Висшия съдебен съвет, поради което следва да се изготви предложение и 

същото да се изпрати на ВСС съобразно неговата компетентност, ведно с 

дисциплинарната преписка. 

 

4. Административно-деловодна дейност и информационно обслужване. 

Съдебни книги и регистри, водени от съда. 

 

През 2013 г., 2014 г. и към момента на извършване на проверката 

управлението на делата в Районен съд-Пирдоп се осъществява с помощта на 

„Система за управление на съдебните дела”. През проверявания период се 

използва и електронна програма за разпределение на делата, предоставена от 

Висшия съдебен съвет. 

Книгите в служба „Съдебно деловодство” се водят редовно и съобразно 

изискванията, като се попълват съответните реквизити. 

В книгата за открити съдебни заседания всички графи се попълват четливо 

на ръка. Постановените решения се обявяват с отразяване на номер на съдебния 

акт и датата, на която е обявен. Датите на съдебните решения съвпадат с датите, 

на които делата се връщат в служба „Съдебно деловодство”. В книгата се изписва 

на ръка диспозитивът на съдебния акт. Графите в книгата за открити съдебни 

заседания съдържат информация относно: датата на съдебното заседание, номерът 

на делата, насрочени за съответния заседателен ден, датата на образуване на всяко 

от делата, предмет на делото, страни по делото, докладчик и резултат от 

съдебното заседание. Книгите са прошнуровани и прономеровани. Книгата за 

закрити съдебни заседания се води в съответствие с ПАРОАВАС /отм./ и ПАС – 

попълват се всички графи, в това число се отразяват процесуалните действия на 

съда в закрито заседание. 
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Документите, постъпващи по делата, и актовете, постановявани от 

съдебните състави, са подреждани в хронологичен ред с номериране на 

страниците. Всички депозирани книжа по делата се докладват своевременно на 

определените докладчици. В съда няма обособена служба „Регистратура” и 

изработен печат на службата и всички данни за постъпващите документи се 

попълват на ръка. 

На 12.11.2011 г. председателят на съда Цонка Миткова е утвърдила 

Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес 

по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК, публикувани на интернет страницата на съда. 

Административният ръководител е утвърдила и вътрешни правила за 

организацията на публикуването на съдебните актове на интернет-страницата на 

Районен съд-Пирдоп в изпълнение на разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от Закона за 

съдебната власт и при спазване на изискванията на Закона за защита на личните 

данни и Закона за защита на класифицираната информация. 

 

5. Случаен принцип на разпределение на делата. 
 

С оглед спазването на принципа, регламентиран в чл. 9 от Закона за 

съдебната власт, със Заповед № 48/24.03.2010 г. на председателя на съда са 

утвърдени вътрешни правила за случайното разпределение на делата в Районен 

съд-Пирдоп. Съгласно заповедта, във входящия дневник се описват всички 

документи, постъпващи в съда, като се посочва дата и час. Книжата се докладват 

в деня или най-късно на следващия ден на административния ръководител на 

съда, който ги образува в дела. 

Председателят на съда извършва техническата дейност, свързана с 

разпределението на делата. Правилата предвиждат, че тази дейност може да се 

извършва и от районните съдии, която им се възлага със заповед на председателя 

на съда. В програмата за случайно разпределение е определено, че всички съдии в 

състава на районния съд участват разпределението при натовареност от 100%. 

Образуваните дела в Районен съд-Пирдоп в системата се разделят на две 

основни групи – граждански и наказателни. Във всяка от двете основни групи 

дела се обособяват подгрупи по материи – съответно 16 подгрупи наказателни 

дела и 26 подгрупи граждански дела. Съгласно правилата, за извършеното 

случайно разпределение на делата се съставя протокол на хартиен носител, който 

се прилага към съответното дело. Отделно от това се изготвя и общ протокол, 

отразяващ разпределението на всички дела от съответния ден, който се прилага в 

отделна папка и се съхранява при административния секретар на съда. 

След определянето на докладчик делата се въвеждат в „Системата за 

управление на съдебните дела” (СУСД) и се докладват най-късно на следващия 

ден на определения при електронния избор съдия. Правилата регламентират, че 

бързите производства, образувани по реда на НПК, ГПК и други специални 

закони, задължително се докладват на определения съдия в деня на тяхното 

образуване. 

Със Заповед № 59/02.04.2015 г. на настоящия председател съдия Симеон 

Гюров са актуализирани правилата за разпределение на делата. В заповедта е 
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посочено, че всички книжа, подлежащи на образуване в дела, се разпределят на 

случаен принцип. За всяко извършено разпределение се съставя и подписва 

протокол, който се прилага по делото, като копие от същия се подписва при 

получаване на делото от определения съдия-докладчик. След приключване на 

разпределението на всички дела от деня, се съставя общ протокол, който заедно с 

подписаните от определените докладчици копия се подрежда от 

административния секретар в нарочна книга. В останалата си част 

новоутвърдените правила не създават принципни различия с тези, утвърдени с 

предходната заповед. 

 

 

IІ. ПРОВЕРКА ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА, ОБРАЗУВАНИ В 

РАЙОНЕН СЪД – ПИРДОП 

 

През 2013 г. в Районен съд-Пирдоп е имало общо за разглеждане 1176 

дела, от които 799 граждански дела и 377 наказателни дела. Посочените 

стойности включват новообразуваните през 2013 г. граждански и наказателни 

производства и останалите несвършени дела от предходен период. В края на 

годината са приключени общо 1051 граждански и наказателни дела и са останали 

несвършени 125 дела, или приключени са общо 89,37 %. От общия брой дела, 

образувани в съда, всеки от съдиите е разгледал приблизително по 392 

граждански и наказателни дела, съответно средномесечно всеки е имал за 

разглеждане около 32,66 дела. 

 

Всички 799 граждански дела са разпределени между съдиите, както следва: 

 - съдия Цонка Миткова – общо за разглеждане – 255 дела, от които 33 

останали от предходен период, а 222 дела са новообразувани. В края на периода 

са приключени 234 дела и са останали несвършени 21 дела, или свършени са 91,76 

%. През годината съдия Миткова е имала за разглеждане средномесечно 21,25 

граждански дела; 

 - съдия Симеон Гюров - общо за разглеждане – 272 дела, от които 28 

останали от предходен период, а 244 дела са новообразувани. В края на периода 

са приключени 236 дела и са останали несвършени 36 дела, или свършени са 86,76 

%. През годината съдия Гюров е имал за разглеждане средномесечно 22,66 

граждански дела; 

 - съдия Мария Златарева – общо за разглеждане – 265 дела, от които 31 

останали от предходен период, а 234 дела са новообразувани. В края на периода 

са приключени 236 дела и са останали несвършени 29 дела, или свършени са 89,05 

%. През годината съдия Златарева е имала за разглеждане средномесечно 22,08 

граждански дела. 

 

През 2014 г. в Районен съд-Пирдоп е имало общо за разглеждане 1005 

дела, от които 650 граждански дела и 355 наказателни дела. Посочените 

стойности включват новообразуваните през 2014 г. граждански и наказателни 

производства и останалите несвършени дела от предходен период. В края на 
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годината са приключени общо 876 граждански и наказателни дела и са останали 

несвършени 129 дела, или приключени са общо 87,16 %. От общия брой дела, 

образувани в съда, всеки от съдиите е разгледал приблизително по 335 

граждански и наказателни дела, съответно средномесечно всеки е имал за 

разглеждане около 27,91 дела. При анализа на тези стойности следва да се има 

предвид, че през годината двама от съдиите са били командировани, всеки от тях 

за приблизителен период от два месеца и половина, като през това време съдът е 

функционирал на практика в състав от двама съдии. 

 

Всички 650 граждански дела са разпределени между съдиите, както следва: 

 - съдия Цонка Миткова – общо за разглеждане – 230 дела, от които 21 

останали от предходен период, а 209 дела са новообразувани. В края на периода 

са приключени 194 дела и са останали несвършени 36 дела, или свършени са 84,34 

%. През годината съдия Миткова е имала за разглеждане средномесечно 19,16 

граждански дела; 

 - съдия Симеон Гюров - общо за разглеждане – 241 дела, от които 36 

останали от предходен период, а 205 дела са новообразувани. В края на периода 

са приключени 197 дела и са останали несвършени 44 дела, или свършени са 81,74 

%. През годината съдия Гюров е имал за разглеждане средномесечно 20,08 

граждански дела; 

 - съдия Мария Златарева – общо за разглеждане – 179 дела, от които 29 

останали от предходен период, а 150 дела са новообразувани. В края на периода 

са приключени 175 дела и са останали несвършени 4 дела, или свършени са 97,76 

%. През годината съдия Златарева е имала за разглеждане средномесечно 14,91 

граждански дела. Командироването на съдия Маргарита Златарева в Районен съд-

Сливница, считано от 17.10.2014 г., е довело до изключването й от 

разпределението на дела, което обяснява и по-малкия брой дела, които са й били 

разпределени за разглеждане през 2014 г. 

 

 

ІІI. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 

1. Искови производства, образувани през 2013 г. и 2014 г. 

 

 - гр. д. № 270/2014 г. /съдия Цонка Миткова/ е образувано на 01.07.2014 г. 

по искова молба по чл. 108 от ЗС, постъпила в съда на 01.07.2014 г. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Входящият номер е 

изписан на ръка, липсва печат на регистратурата. С разпореждане от 03.07.2014 г. 

съдът е оставил производството без движение и е дал указания за отстраняване на 

нередовности в исковата молба. Съобщение за указанията на съда е изпратено на 

03.07.2014 г. и е връчено на адреса на пълномощника на ищците в гр. София на 

10.10.2014 г. Молба в изпълнение на указанията е депозирана на 20.10.2014 г. С 

разпореждане от 21.10.2014 г. съдът повторно е дал указания по отношение на 

обстоятелства, които не са изпълнени. Съобщение е изпратено на същата дата и е 
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доведено до знанието на пълномощника на 03.11.2014 г. Указанията са изпълнени 

с молба от 10.11.2014 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

11.11.2011 г. Съобщения от 11.11.2014 г., с които е изпратен на двамата ответници 

препис от исковата молба, са върнати в цялост с отбелязване от 12.01.2015 г., че 

адресът е посетен многократно, но не са открити лицата за връчване на 

съобщението. Служителят е поискал разрешение за залепване на уведомление. С 

разпореждане от 19.01.2015 г. съдът е указал да се изиска служебна справка от 

НБД „Население” за адресите на ответниците. На 22.01.2015 г. съдът е разпоредил 

съобщения да се изпратят на посочените постоянен и настоящ адрес. 

Съобщенията са върнати в цялост на 23.02.2015 г. С разпореждане от 12.03.2015 г. 

съдът е указал да се изготвят два броя уведомления за залепване на входната 

врата и за пускане в пощенската кутия като след изтичането на срока по тази 

процедура, делото да се докладва на съдията-докладчик за продължаване на 

съдопроизводствените действия. С ново разпореждане от 26.03.2015 г. съдът е дал 

указанията, дадени с разпореждането от 12.03.2015 г. На 23.04.2015 г. е получено 

писмо от Община Копривщица, с което е върнато съобщението до единия 

ответник, невръчено поради отсъствието на лицето от гр. Копривщица. 

Уведомления на двамата ответници са лепени на различни адреси, последно на 

06.04.2015 г. С определение от 07.05.2015 г. съдът е предоставил на ответниците 

правна помощ. С молба от 09.06.2015 г. пълномощникът на ищците е депозирал 

молба за удължаване на срока за внасяне на определения депозит, тъй като 

доверителите са в чужбина. С разпореждане от 10.06.2015 г. съдът е разпоредил 

да се издаде съдебно удостоверение за представян е на документ от МВР или от 

МВънш. Р, след което е посочил, че ще се произнесе по искането за удължаване 

на срока. Съдебно удостоверение е издадено на 12.06.2015 г. Делото е проверено 

на 17.06.2015 г. 

 - гр. д. № 166/2014 г. /съдия Цонка Миткова/ е образувано на 08.05.2014 г. 

по искова молба по чл. 262, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от КТ, чл. 128 от КТ и чл. 86, ал. 1 

от ЗЗД, постъпила в съда на 08.05.2014 г. Делото е разпределено на докладчик в 

деня на неговото образуване. С разпореждане от 09.05.2014 г. съдът е разпоредил 

да се извърши служебно справка за вписаните обстоятелства по отношение на 

ответното дружество. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на същата 

дата. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 26.05.2014 г. със 

съобщение, изпратено на 10.05.2014 г. В срока не е постъпил писмен отговор. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 30.06.2014 г., съдът е насрочил 

делото в открито заседание за 22.07.2014 г. В съдебно заседание от тази дата 

съдът е направил подробен доклад на делото и го е отложил във връзка с 

назначена експертиза за 16.09.2014 г. С молба от 06.08.2014 г. вещото лице е 

поискало от съда съдействие при изготвяне на експертизата, поради отказан 

достъп до документацията на ответника. Молбата е администрирана с 

разпореждане от 07.08.2014 г. и е указано издаване на съдебно удостоверение. В 

съдебно заседание от 16.09.2014 г. съдът е посочил, че ще приложи последиците 

на чл. 161 от ГПК по отношение на фактите, които се доказват с експертизата, в 

случай, че повторно бъдат получени данни за препятстване изготвянето на 

експертизата. Делото е отложено за 28.10.2014 г., на която дата е допусната 
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допълнителна задача и е отложено за 02.12.2014 г. На 27.11.2014 г. е депозирана 

молба от назначеното вещо лице за отлагане на делото, поради късно получаване 

на призовката и затруднения при запознаването с първичната документация на 

ответника. В съдебно заседание от 02.12.2014 г. съдът не е дал ход на делото, 

поради неизготвяне на експертизата, и е отложил делото за 03.02.2015 г. На тази 

дата не е приета експертизата, дадена е възможност за представяне на допълнение 

към заключението и делото е отложено за 24.03.2015 г. В съдебно заседание от 

тази дата съдът не е дал ход на делото, уведомил е страните, че вещото лице не 

може да се яви по обективни причини – продължително боледуване и провеждане 

на лечение, заменил е вещото лице и е насрочил делото за 28.04.2015 г. В 

заседание от тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще обяви 

решението си на 28.05.2015 г. Решение е постановено на 28.05.2015 г. и 

съобщения за изготвянето му са изпратени на страните на същата дата. 

 - гр. д. № 419/2014 г. /съдия Мария Златарева, Симеон Гюров/ е 

образувано на 30.09.2014 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила в съда 

на 29.09.2014 г. На 30.09.2014 г. делото първоначално е разпределено на съдия 

Мария Златарева на основание чл. 82, ал. 6 от ПАС. На 22.10.2014 г. делото е 

преразпределено на съдия Симеон Гюров на основание Заповед № 173/22.10.2014 

г. на и. ф. председателя на Районен съд-Пирдоп. С разпореждане от 30.09.2014 г. 

съдът е оставил производството без движение с указания за отстраняване на 

нередовности. Ищецът е уведомен за указанията на 22.10.2014 г. със съобщение, 

изпратено на 30.09.2014 г. Указанията са изпълнени с молба от 21.10.2014 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 27.10.2014 г. и е положено 

върху протокола за избор на докладчик. Препис от исковата молба е изпратен на 

ответника със съобщение от 27.10.2014 г. и е връчен на 28.11.2014 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 30.12.2014 г., съдът е допуснал 

исканата от ищеца експертиза насрочил делото в открито заседание за 19.02.2015 

г. На 19.02.2015 г. не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване на ответника, и делото е отложено за 09.04.2015 г. На тази дата е 

даден ход по същество и съдът е посочил, че ще обяви решението си не по-късно 

от 11.05.2015 г. Решение по делото е постановено на 04.05.2015 г. и съобщения за 

изготвянето му са изпратени на същата дата. 

 - гр. д. № 129/2014 г. /съдия Цонка Миткова/ е образувано на 02.04.2014 г. 

по облигационен иск, постъпил в съда на същата дата. Делото е разпределено на 

докладчик на 03.04.2014 г. С разпореждане от 04.04.2014 г. производството е 

оставено без движение за внасяне на държавна такса. Указанията са изпълнени с 

молба от 07.04.2014 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

08.04.2014 г. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 09.04.2014 г. със 

съобщение, изпратено на 08.04.2014 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 10.05.2014 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 

27.05.2014 г. На тази дата, с оглед направено от страните изявления за възможно 

постигане на спогодба, съдът е отложил делото за 15.07.2014 г. На тази дата от 

представляващия ответника е постъпила молба за отлагане на делото с приложен 

болничен лист, съдът не е дал ход на делото и го е отложил за 30.09.2014 г. 

Заседанието от тази дата е председателствано от съдия Гюров, съобщен е 
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докладът на делото, допусната е съдебно техническа експертиза, поискана с 

исковата молба, и делото е отложено за 18.11.2014 г. Вещото лице е уведомено на 

06.11.2014 г. със съобщение, изпратено на 30.09.2014 г., че следва да изготви 

заключението до 11.11.2014 г. Заключението е постъпило в съда на 10.11.2014 г. 

На 18.11.2014 г. делото е отложено за 03.02.2015 г., след като съдът е допуснал 

ангажиране на гласни доказателствени средства и поставяне на допълнителни 

задачи по експертизата. На 23.01.2015 г. вещото лице е депозирала молба за 

удължаване на срока на заключението. В заседание от 03.02.2015 г. съдът не е дал 

ход на делото и го е отложил за 10.03.2015 г. С разпореждане от 10.02.2015 г. 

съдът е пренасрочил делото за 12.03.2015 г., като в съдебния акт не са посочени 

причините, наложили промяната. На 11.03.2015 г. е постъпила молба от 

представляващия ответника за отлагане на делото за друга дата, обоснована с 

обстоятелството, че за същия ден и час е призован по друго дело в Окръжен 

следствен отдел. Приложена е призовка от Окръжна прокуратура София. На 

12.03.2015 г. не е даден ход на делото и е отложено за 07.04.2015 г. С молба от 

07.04.2015 г. ответникът е поискал отвод на докладчика поради участието му при 

разглеждането на същия иск, предявен като частичен. В съдебно заседание от тази 

дата съдът е оставил без уважение молбата за отвод, посочил е, че по делото, 

визирано от ответника, се е произнесъл друг съдия, дал е ход по същество и е 

посочил, че ще обяви решението си на 07.05.2015 г. Решение е постановено на 

посочената от съда дата и на тази дата са изпратени съобщения за страните. 

 - гр. д. № 692/2013 г. /съдия Симеон Гюров/ е образувано на 18.12.2013 г. 

по искова молба за делба, постъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено 

на докладчик в деня на неговото образуване. С разпореждане от 20.12.2013 г. 

съдът е оставил производството без движение с разпореждане, положено върху 

протокола за избор на докладчик. Съобщение за указанията на съда е изпратено 

на 21.12.2013 г. и е получено на 02.01.2014 г. Указанията са изпълнени с молба от 

30.12.2013 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК, изписано върху протокола за 

електронен избор, е постановено на 02.01.2014 г. Препис от исковата молба е 

връчен на единия от ответниците на 16.01.2014 г. със съобщение, изпратено на 

07.01.2014 г. Съобщението до втория ответник е върнато в цялост с отбелязване 

от 24.01.2014 г., че лицето не живее на адреса. Върху върнатото в цялост 

съобщение е постановено нечетливо разпореждане на докладчика от 13.02.2014 г. 

с указания. Съобщение с указанията на съда е изпратено на ищеца на 13.02.2014 

г., от текста на което става ясно, че е разпоредено ищецът да представи справка за 

настоящ и постоянен адрес на ответника. Молба в изпълнение на указанията е 

постъпила на 10.03.2014 г. Нечетлива резолюция върху същата е постановена на 

11.03.2014 г. Нова молба от ищеца е постъпила на 20.03.2014 г. С определение по 

чл. 140 от ГПК, постановено на 25.04.2014 г., съдът е насрочил производството в 

открито заседание за 12.06.2014 г. Призовка до втория ответник е върната в 

цялост. С разпореждане от 22.05.2014 г., постановено от съдия Цанка Миткова, е 

указано да се извърши служебна справка са адресната регистрация на ответника. 

С разпореждане от 05.06.2014 г. съдът е пренасрочил делото за 26.06.2014 г. На 

05.06.2014 г. на страните са изпратени съобщения да не се явяват в съдебно 

заседание за 12.06.2013 г., тъй като делото ще се пренасрочва. В съдебно 
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заседание от 26.06.2014 г. не е даден ход но делото поради нередовно призоваване 

на двамата ответници и е отложено за 25.09.2014 г. На 25.08.2014 г. по делото е 

постъпила молба от ищеца за прилагане на разпоредбата на чл. 47 от ГПК за 

призоваване чрез залепване на уведомления. В съдебно заседание от 25.09.2014 г. 

съдът не е дал ход на делото и е разпоредил да се приложи разпоредбата на чл. 47, 

ал. 1 от ГПК. С протоколно определение от 13.11.2014 г. съдът е допуснал 

предоставяне на правна помощ и е отложил делото 11.12.2014 г. Искане до САК е 

изпратено на 19.11.2014 г. В съдебно заседание от 11.12.2014 г. съдът не е дал ход 

на делото, след като е приел, че срокът по чл. 131 от ГПК, предоставен за отговор 

на особения представител, не е изтекъл. Делото е отложено за 05.02.2015 г. 

Писмен отговор е депозиран на 29.12.2014 г. В съдебно заседание от 05.02.2015 г. 

съдът е дал ход на делото и е посочил, че ще обяви решението си не по-късно от 

05.03.2015 г. Решение по първа фаза на делбата е постановено на 16.02.2015 г. С 

разпореждане от 26.03.2015 г. делото е насрочено в открито заседание за 

16.04.2015 г., отложено за 04.06.2015 г. за събиране на доказателства. В съдебно 

заседание от 04.06.2015 г. е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще обяви 

решението си не по-късно от 06.07.2015 г. Делото е проверено в срока за 

постановяване на съдебен акт по същество. 

- гр. д. № 352/2013 г., обр. на 25.06.2013 г., на доклад на съдия Мария 

Златарева, иск по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2, и т. 3 КТ във вр. с чл. 225, ал. 1 и ал. 2 

КТ. ИМ е постъпила на 24.06.2013 г., разпределението е извършено на 25.06.2013 

г. от съдия Миткова. По делото е приложен протокол от случайното 

разпределение, който отразява между кои съдии е извършено разпределението. С 

разпореждане от 25.06.2013 г. (съдия Миткова) е постановено препис от ИМ да се 

изпрати на ответника за отговор – чл. 131 ГПК. С отделно разпореждане от 

25.06.2013 г. съдът е постановил да се извърши служебна справка от ТР – АВ за 

вписаните обстоятелства в регистъра по отношение на дружеството – ответник. 

На 25.06.2013 г. е изпратено съобщение до ответника с препис от ИМ, връчено на 

28.06.2013 г. и на 30.07.2013 г. е постъпил отговор. На 30.07.2013 г. е постановено 

разпореждането по чл. 312 ГПК (съдия Мария Златарева), изготвен е доклад по 

делото, съдът се е произнесъл по доказателствените искания, допуснал е 

изслушване на ССЕ, делото е насрочено за 30.08.2013 г. Съдът е администрирал 

производството по реда на глава двадесет и пета ГПК. Първото с. з. е проведено 

на 30.08.2013 г. – не е даден ход на делото поради нередовна процедура по 

призоваване на ищеца. С разпореждане от 30.09.2013 г. съдът е изменил доклада 

по делото като е указал да се връчи препис от разпореждането за становище в 1-

седмичен срок. В с. з. на 14.10.2013 г. е даден ход на делото, съдът е докладвал 

молба от проц. представител на ответника за спиране на производството на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК. С протоколно определение съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК – до приключване 

на наказателното производство по ДП № 68/2013 г. по описа на РП – Пирдоп. 

Разпоредено е делото да се докладва периодично. Първата справка е изискана на 

12.03.2014 г. и на 17.03.2014 г. е постъпило писмо. Изисквани са периодични 

справки за движението на обуславящото производство. С разпореждане от 

19.06.2014 г. съдът е възобновил производството по делото и го е насрочил за 
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21.07.2014 г. В с. з. на 21.07.2014 г. не е даден ход на делото, поради нередовна 

процедура по призоваване на страна. В с. з. на 23.09.2014 г. съдът отново е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК, след като е 

установил, че производството не е приключило. Разпоредено е делото да се 

докладва периодично. На 22.01.2015 г. е изискана информация за обуславящото 

производство. С разпореждане от 19.03.2015 г. производството по делото е 

възобновено и е насрочено за 23.04.2015 г. В с. з. на 23.04.2015 г. – съдът е 

заличил в. л., определил е друго вещо лице и е отложил делото за събиране на 

доказателства. В с. з. на 20.05.2015 г. е прието заключението на в. л., постигната е 

спогодба между страните, одобрена от съда. Съдът е прекратил производството по 

делото; 

 - гр. д. № 352/2014 г., обр. на 18.08.2014 г., на доклад на съдия Симеон 

Гюров, иск по чл. 422 ГПК. Разпределящ е съдия Миткова, няма печат на съда от 

служба „Регистратура” – входящия номер и датата се попълват на ръка. ИМ е 

постъпила на 18.08.2014 г. и на същата дата е извършено разпределението. 

Приложен е пълният протокол от случайното разпределение. На 18.08.2014 г. е 

постановено разпореждане, с което ИМ е оставена без движение за довнасяне на 

ДТ. Съобщението е изпратено на 19.08.2014 г., връчено на 05.09.2014 г. На 

09.09.2014 г. е представена молба с изпълнени указания. На 11.09.2014 г. е 

разпоредено да се изпрати на ответника препис от ИМ за отговор. Съобщението е 

изпратено на 11.09.2014 г., върнато в цялост. С разпореждане от 02.10.2014 г. е 

постановено да се извърши служебна справка по Наредба № 14/2009 г. – 

изготвена на 03.10.2014 г. На 06.10.2014 г. е разпоредено да се приложи 

процедурата по чл. 47 ГПК. На 10.10.2014 г. е залепено уведомление. С 

разпореждане от 28.11.2014 г. е указано на ищеца да внесе определения от съда 

депозит за назначаване на особен представител на ответника. Съобщение до 

ищеца е изпратено на 28.11.2014 г., връчено на 19.12.2014 г. и на 29.12.2014 г. е 

постъпила молба с изпълнени указания. С разпореждане от 30.12.2014 г. е 

предоставена правна помощ на ответника, изискано е определяне на адвокат от 

САК. На 13.01.2015 г. е постъпило уведомително писмо от САК и на 14.01.2015 г. 

е разпоредено да се връчи на особения представител препис от ИМ за отговор. 

Съобщението е изпратено на 14.01.2015 г., връчено на 20.01.2015 г. и на 

18.02.2015 г. е постъпил отговор. На 26.02.2015 г. е постановено определението по 

чл. 140 ГПК, изискано е частното производство, делото е насрочено за 16.04.2015 

г. Първото с. з. е проведено на 16.04.2015 г. – не е даден ход на делото, съдът е 

докладвал постъпила молба от особения представител за ангажираност по друго 

делото в СРС и е отложил делото. В с. з. на 21.05.2015 г. е даден ход, съдът е 

докладвал делото, допуснал е ССЕ и е го е отложил за 18.06.2015 г. (проверката е 

извършена на 17.06.2015 г.); 

 - гр. д. № 134/2014 г., обр. на 08.04.2014 г., на доклад на съдия Симеон 

Гюров, след това съдия Цонка Миткова, иск по чл. 213, ал. 1 КЗ във вр. с чл. 45 

ЗЗД. ИМ е постъпила на 07.04.2014 г., разпределението е извършено на 08.04.2014 

г. С разпореждане от 10.04.2014 г. (съдия Миткова) ИМ е оставена без движение. 

Съобщението е изпратено на 10.04.2014 г., връчено на 29.04.2014 г. и на 

09.05.2014 г. е представена молба с изпълнени указания. На 12.05.2014 г. е 
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извършено преразпределение на делото на основание Заповед № 69/12.05.2014 г. 

на председателя на съда, определена е съдия Миткова. На 13.05.2014 г. е 

разпоредено да се връчи на ответника препис от ИМ за отговор. На 13.05.2014 г. е 

изпратено съобщение, върнато в цялост. На 16.05.2014 г. е разпоредено да се 

извърши служебна справка по Наредба № 14/2009 г. На 16.05.2014 г. е 

представена справка. С разпореждане от 19.05.2014 г. е постановено да се връчи 

препис от ИМ на посочения в справката адрес. Съобщението е изпратено на 

21.05.2014 г., върнато в цялост. С разпореждане от 22.05.2014 г. са дадени 

указания до ищеца досежно фамилното име на ответника. На 12.06.2014 г. е 

постъпила молба от ищеца за издаване на СУ, уважена с разпореждане от 

27.06.2014 г. С разпореждане от 15.10.2014 г. съдът е дал последна възможност на 

ищеца да изпълни указанията на съда от 22.05.2014 г. – връчено на 28.10.2014 г. 

На 28.01.2015 г. е постъпила молба от ищеца. На 03.02.2015 г. е разпоредено да се 

изпълни процедурата по чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено на 04.02.2015 г., 

връчено на 06.02.2015 г. На 13.03.2015 г. е постановено определението по чл. 140 

ГПК (съдия Гюров), делото е насрочено за 16.04.2015 г. Първото с. з. е проведено 

на 16.04.2015 г. – не е даден ход на делото, съдът е докладвал молба от проц. 

представител на ответника за ангажираност по делото в СРС и е отложил делото 

за 21.05.2015 г. В с. з. на 21.05.2015 г. е даден ход на делото, отложено за 

19.06.2015 г.; 

 - гр. д. № 363/2014 г., обр. на 26.08.2014 г., на доклад на съдия Симеон 

Гюров, иск по чл. 128, т. 2 КТ във вр. с чл. 86 ЗЗД. ИМ е постъпила на 26.08.2014 

г. и на същата дата е извършено разпределението. На 28.08.2014 г. е разпоредено 

да се извърши процедурата по чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено на 

28.08.2014 г., върнато в цялост. На 16.09.2014 г. е разпоредено да се направи 

справка в АВ – ТР, извършена на същата дата. На 17.09.2014 г. е постановено да 

се връчи препис от ИМ на посочения адрес от справката. Съобщението е 

изпратено на 17.09.2014 г. и отново е върнато в цялост. На 16.10.2014 г. е 

постановено да се приложи процедурата по чл. 47, ал. 1 ГПК. На 23.10.2014 г. е 

залепено уведомление. На 08.12.2014 г. е изпратено ново съобщение на друг адрес 

на ответника, отново върнато в цялост. Уведомлението е залепено на втория адрес 

на 22.12.2014 г. С разпореждане от 11.02.2015 г. е предоставена правна помощ на 

ответника, изискано е от САК да определят адвокат. На 17.02.2015 г. е постъпило 

уведомително писмо от САК, на 19.02.2015 г. е разпоредено да се връчи на 

особения представител препис от ИМ за отговор. На 19.02.2015 г. е изпратено 

съобщение до особения представител и на с. д. е връчено. На 04.03.2015 г. е 

постъпил отговор на ИМ. На 23.03.2015 г. е постановено определението по чл. 140 

ГПК, делото е насрочено за 07.05.2015 г. Първото с. з. е проведено на 07.05.2015 

г., даден е ход по същество и на 01.06.2015 г. е постановено решението. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Причините за установената обща продължителност на производствата от 

тази категория преимуществено имат обективен характер - оставяне на 

производствата без движение за отстраняване на констатирани нередовности; 
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установяване на адреси на ответници и трудности, свързани с връчване на 

преписи от исковите молби; уведомяване чрез залепване на уведомление по чл. 47 

от ГПК; провеждане на процедура по назначаване на особен представител, 

спиране на производство; провеждане на повече съдебни заседания за изготвяне 

на допуснати експертизи и разширяване на задачите. Част от делата, разгледани в 

категорията, са образувани по искове за делба, които претенции обективно 

предпоставят по-голяма продължителност на съдебните производства. По едно от 

делата като изолиран случай се установява, че са били необходими 3 месеца, за да 

бъде връчено съобщение с указания на съда на пълномощника на ищеца с адрес в 

гр. София. В производството по гр. д. № 129/2014 г. се констатира, че съдебният 

състав е пренасрочил делото с разпореждане, постановено в закрито заседание, 

без от същото да става ясна причината, наложила промяната на датите. Отново 

като изолиран случай може да се приеме, че по гр. д. № 692/2013 г. съдебният 

състав не е процедирал съвсем прецизно при администрирането на 

производството, доколкото е постановил определение по чл. 140 от ГПК, без 

процедурата по чл. 131 от ГПК да е била осъществена и по отношение на втория 

ответник. Това обстоятелство е станало причина насроченото открито съдебно 

заседание да бъде пренасрочено за нова дата и да се провежда отново процедура 

по връчване на препис от исковата молба на страната. В същото време като 

положителна практика следва да бъдат отчетени предприетите от съда 

своевременни действия страните да бъдат уведомени за промяната. По част от 

делата се установява, че съдебните разпореждания са нечетливи и са изписани 

върху приложени по делото други документи. Съдържанието на съдебните актове 

в тези случаи може да бъде установено единствено от изпратените съобщения до 

страните, които възпроизвеждат волеизявленията на съда. По едно от 

производствата, администрирано по реда на чл. 310 и сл. от ГПК, съдът не е 

спазил разпоредбата на чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК и е насрочил открито съдебно 

заседание в срок от 1 месец, отчетен от датата на разпореждането по чл. 312 от 

ГПК. Извън посочените случаи обаче, общата констатация е, че съдиите са 

процедирали изключително бързо при администрирането на делата и техните 

процесуални действия не са ставали причина за неоснователно забавяне на 

движението на съдебните производства. Съобщенията са изготвяни от служба 

„Съдебно деловодство” в много кратки срокове – незабавно, още в деня на 

извършване на съответното процесуално действие на съда, или най-късно на 

следващия ден. Само по едно от делата, представляващо изолиран случай, 

съобщение за разпореждане на съда по чл. 131 от ГПК е изпратено след 5 дни. 

 

2. Производства, образувани по реда на чл. 310 ГПК – бързо 

производство. 

 

 - гр. д. 21/2014 г. /съдия Мария Златарева/ е образувано на 20.01.2014 г. по 

искова молба по чл. 144 от СК, чл. 149 от СК, постъпила в съда на 20.01.2014 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 21.01.2014 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от 22.01.2014 г., получено 

на 12.02.2014 г. На 28.02.2014 г. съдът е сезиран с молба п чл. 232 от ГПК. С 
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определение от 28.02.2014 г. съдът е прекратил производството по делото, на 

която дата са изпратени и съобщения за страните. 

 - гр. д. № 28/2014 г. /съдия Цонка Миткова/ е образувано 22.01.2014 г. по 

искова молба за издръжка, постъпила на същата дата в съда. Разпореждане по чл. 

131 от ГПК е постановено на 22.01.2014 г. Препис от исковата молба е изпратен 

на ответника със съобщение от 23.01.2014 г., върнато в цялост с отбелязване от 

02.03.2014 г., че лицето вече не живее на адреса. С разпореждане от 05.02.2014 г. 

съдът е указал да се извърши служебно справка за адреса на ответника от НБД 

„Население”. Справка е изготвена по искане от 06.02.2014 г. С разпореждане от 

10.02.2014 г. съдът е указал да се изготвят уведомления и след изтичане на срока 

делото да се докладва за продължаване на съдопроизводствените действия. 

Съобщение е изпратено на 10.02.2014 г. и уведомление е залепено на 17.02.2014 г. 

Писмен отговор е депозиран на 23.03.2014 г. С разпореждане от 25.03.2014 г., 

постановено по чл. 312 от ГПК, съдът е изготвил доклад на делото и го е насрочил 

в открито заседание за 15.04.2014 г. На 09.04.2014 г. е постъпила молба от 

пълномощник на ответника за отлагане на делото за друга дата, че е служебно 

ангажирана с други дела на същата дата. С протоколно определение от 15.04.2014 

г. съдът не е дал ход на делото и го е отложил за 13.05.2014 г. В съдебно 

заседание от тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще обяви 

решението си на 27.05.2014 г. Решение е постановено на 27.05.2014 г., за 

изготвянето на което съобщения са изпратени на същата дата. 

 - гр. д. № 356/2014 г. /съдия Симеон Гюров/ е образувано на 19.08.2014 г. 

по искова молба по чл. 143, ал. 2 и чл. 149 от СК, постъпила в съда на тази дата. 

Делото е преразпределено от съдия Златарева на съдия Гюров, след като на тази 

дата е уведомила административния секретар, че е болна. Разпореждане по чл. 131 

от ГПК е постановено на 20.08.2014 г., като е изписано върху протокола за избор 

на докладчик. Препис от исковата молба е изпратена на ответника със съобщение 

от 20.08.2014 г., връчена на 27.08.2014 г. Писмен отговор е депозиран на 

16.09.2014 г. С разпореждане по чл. 312 от ГПК, постановено на 16.09.2014 г., 

съдът е насрочил делото в открито заседание за 02.10.2014 г. Призовки за 

страните са изпратени на 16.09.2014 г. В съдебно заседание от 02.10.2014 г. 

страните са направили изявление за постигане на спогодба, с оглед на което 

делото е отложено за 23.10.2014 г. В заседание от тази дата страните са 

постигнали спогодба, одобрена от съда, и производството е прекратено. 

 - гр. д. № 408/2014 г. /съдия Мария Златарева, съдия Цонка Миткова/ е 

образувано на 24.09.2014 г. по искова молба по чл. 150 във вр. с чл. 143, ал. 2 от 

СК, постъпила в съда на 24.09.2014 г. Делото на 24.09.2014 г. е разпределено за 

разглеждане на съдия Мария Златарева. Делото е преразпределено на съдия Цонка 

Миткова на 22.10.2014 г. С разпореждане по чл. 131 от ГПК, постановено на 

24.09.2014 г. от съдия Мария Златарева, е указано да се изпрати препис на 

исковата молба за отговор от ответника. Исковата молба е връчена на 04.10.2014 

г. със съобщение, изпратено на 25.09.2014 г. С разпореждане от 05.11.2014 г. по 

чл. 312 от ГПК съдът е направил доклад по делото и го е насрочил в открито 

съдебно заседание за 25.11.2014 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е 
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одобрил постигната между страните спогодба и е прекратил производството по 

делото. 

 - гр. д. № 380/2013 г. /съдия Мария Златарева/ е образувано на 10.07.2013 

г. по искова молба по чл. 150 от СК, постъпила в съда на същата дата. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 10.07.2013 г. Препис от молбата 

е връчен на ответника на 15.07.2013 г. със съобщение, изпратено на 10.07.2014 г. 

Писмен отговор е депозиран на 08.08.2013 г. С разпореждане по чл. 312 от ГПК, 

постановено на 09.08.2013 г., съдът е обявил на страните доклада си по делото и е 

насрочил делото в открито заседание за 30.08.2013 г. В съдебно заседание от тази 

дата делото е отложено за 30.09.2013 г., с оглед направени изявления от страните 

за спогодба. На 30.09.2013 г. съдът е одобрил постигната от страните спогодба и е 

прекратил производството по делото. 

- гр. д. № 150/2014 г., обр. на 22.04.2014 г., на доклад на съдия Цонка 

Миткова, иск по чл. 344 КТ. Делото е изпратено от СРС по подсъдност. С 

разпореждане от 23.04.2014 г. делото е насрочено за 13.05.2014 г., изготвен е 

доклад, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 13.05.2014 г. – не е даден 

ход на делото поради нередовна процедура по призоваване на ищцата. Проведени 

са с. з. на: 03.06.2014 г. – не е даден ход на делото, съдът е констатирал, че 

разпореждане на съда и становище на ищеца не са връчени на ответника; 

22.07.2014 г. – по изразено желание за постигане на спогодба, отложено; 

30.09.2014 г. – отложено по същото съображение; 22.10.2014 г.; 18.11.2014 г. – 

допуснато е назначаването на ССЕ, съдебно-медицинска експертиза; 27.01.2015 г. 

– за изготвяне на ССЕ – отложено; 17.02.2015 г. – разпитани са свидетели; 

31.03.2015 г. – разпитани са свидетели, съдът е заменил в. л. по ССЕ и е допуснал 

съдебно-психиатрична експертиза; 12.05.2015 г. – не е даден ход на делото, съдът 

е докладвал молба от проц. представител на ответника за недаване ход на делото, 

поради неизготвена СМЕ, докладвал е и молба от в. л., че не е успял да изготви 

експертизата; 09.06.2015 г. – приета е ССЕ, отложено за приемане на СМЕ за 

14.07.2015 г. 

 - гр. д. № 50/2014 г., обр. на 06.02.2014 г., на доклад на съдия Симеон 

Гюров, иск по 143, ал. 2 и чл. 149 СК. ИМ е постъпила на 06.02.2014 г. и на 

същата дата е извършено разпределението. На 06.02.2014 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 

06.02.2014 г., връчено на 11.02.2014 г. и на 11.03.2014 г. е постъпил отговор на 

ИМ. На 12.03.2014 г. е постановено разпореждането по чл. 312 ГПК, изготвен е 

доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 31.03.2014 г., 

постигната е спогодба, одобрена от съда. 

 - гр. д. № 185/2014 г., обр. на 20.05.2014 г., на доклад на съдия Мария 

Златарева, иск по чл. 344, ал. 1 КТ. ИМ е постъпила на 20.05.2014 г. и на същата 

дата е извършено разпределението. С разпореждане от 20.05.2014 г. е постановено 

да се извърши служебно справка от АВ – ТР за вписаните обстоятелства в 

регистъра по отношение на дружеството – ответник. С отделно разпореждане от 

20.05.2014 г. е постановено да се изпрати на ответника препис от ИМ за отговор. 

На 23.05.2014 г. е връчено съобщение с обратна разписка, на 25.06.2014 г. е 

постъпил отговор на ИМ. На 01.07.2014 г. е постановено разпореждането по чл. 
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312 ГПК, изготвен е доклад, връчен на сраните, допусната е ССЕ, делото е 

насрочено за 05.08.2014 г. Първото с. з. е проведено на 05.08.2014 г., съдът е 

прекратил производството по делото на основание чл. 232 ГПК. 

 - гр. д. № 366/2014 г., обр. на 28.08.2014 г., на доклад на съдия Симеон 

Гюров, иск по 344, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 КТ във вр. с чл. 225, ал. 1 КТ.   ИМ е 

постъпила на 27.08.2014 г., на 28.08.2014 г. е извършено разпределението. На 

28.08.2014 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е изпратено на 28.08.2014 г. и на 16.09.2014 г. е постъпил отговор на 

ИМ. На 16.09.2014 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е 

доклад по делото, връчен на страните, делото е насрочено за 02.10.2014 г. 

Първото с. з. е проведено на 02.10.2014 г., не е даден ход на делото поради 

нередовно призоваване на ищеца. Проведени са с. з. на: 23.10.2014 г. – не е даден 

ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване на ищеца; 17.11.2014 

г. – даден е ход на делото, изготвен е доклад по делото, разпитан е свидетел, 

допусната е ССЕ; 08.12.2014 г. – прието е заключението на ССЕ, допусната е 

допълнителна ССЕ; 29.12.2014 г. – отложено за изслушване на допуснатата 

експертиза; 19.01.2015 г. – прието е заключението, даден е ход по същество на 

делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 02.02.2015 г. На 

02.02.2015 г. е постановено решението. 

 - гр. д. № 126/2014 г., обр. на 01.04.2014 г., на доклад на съдия Симеон 

Гюров, след това съдия Цонка Миткова, иск по чл. 143, ал. 2 и чл.149 СК. ИМ е 

постъпила на 01.04.2014 г. и на същата дата е образувано делото. С разпореждане 

от 01.04.2014 г. е постановено да се връчи на ответника препис от ИМ за отговор. 

Съобщението е изпратено на 01.04.2014 г., връчено на 22.04.2014 г. На 12.05.2014 

г. е извършено преразпределение на делото съгласно Заповед № 69/2014 г. на 

председателя на съда, определена е съдия Цонка Миткова. С разпореждане от 

23.05.2014 г. (съдия Миткова) делото е насрочено за 03.06.2014 г., изготвен е 

доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 03.06.2014 г. – 

не е даден ход на делото поради нередовна процедура по призоваване на страна. В 

с. з. проведено на 15.07.2014 г. е разпитан свидетел, отложено по доказателствата. 

В с. з. на 29.07.2014 г. е разпитан свидетел, даден е ход по същество на делото, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 12.08.2014 г. Решението е 

постановено на 12.08.2014 г. 

 - гр. д. № 423/2014 г., обр. на 06.10.2014 г., на доклад на съдия Симеон 

Гюров, иск по чл. 127, ал. 1 СК.  ИМ е подадена на 06.10.2014 г. и на същата дата 

е извършено разпределението. С разпореждане от 07.10.2014 г. исковата молба е 

оставена без движение. Съобщението е изпратено на 07.10.2014 г., връчено на 

08.10.2014 г. и на 13.10.2014 г. е постъпила молба с изпълнени указания. На 

14.10.2014 г. е разпоредено да се изпрати на ответника препис от ИМ за отговор. 

Съобщението е изпратено на 14.10.2014 г., връчено на 20.10.2014 г. и на 

20.11.2014 г. е постъпил отговор на ИМ, с който е предявен насрещен иск. С 

разпореждане от 27.11.2014 г. насрещната ИМ е оставена без движение за внасяне 

на ДТ. На 20.01.2015 г. е представена молба с внесена ДТ по насрещния иск. С 

разпореждане от 20.01.2015 г. е постановено да се изпрати на ищеца по 

първоначалния иск препис от исковата молба по насрещния иск за отговор – чл. 
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131 ГПК. Съобщението е изпратено на 20.01.2015 г., връчено на 22.01.2015 г. – не 

е представен отговор по насрещния иск. На 13.03.2015 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 16.04.2015 г. Първото с. з. е 

проведено на 16.04.2015 г. – с оглед изразеното желание за спогодба, делото е 

отложено. Проведени са с. з. на: 30.04.2015 г. – съдът е изготвил доклад по делото 

и го е отложил по доказателствата; 28.05.2015 г. – съдът е одобрил постигнатата 

от страните спогодба. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

От проверените дела се установява, че съдебните състави по някои от 

делата от тази категория са оставяли производствата без движение с 

разпореждания, постановявани 3-4 дни след образуването им, което не 

съответства на бързината, с която трябва да се администрират този тип 

производства. Извън тези изключения фактите сочат подчертан стремеж на 

съдиите да се придържат към кратките процесуални срокове, предвидени в закона 

по отношение на движението и приключването на производствата от тази 

категория. Констатира се, че делата са разпределяни на докладчик в деня на 

тяхното образуване. В деня на разпределение на делата, съответно в деня на 

отстраняване на констатирани нередовности в молбите, са постановявани 

разпорежданията по чл. 131 от ГПК, с които са изпращани преписи от молбите на 

ответниците за отговор. Изключения са случаите, в които разпореждането по чл. 

131 от ГПК е постановявано на следващия ден. Разпорежданията по чл. 312 от 

ГПК са постановявани обикновено в деня или на следващия ден от изтичане на 

срока за писмен отговор, съответно от датата, на която такъв е постъпвал по 

делото. Като изолиран случай се установи, че в производството по гр. д. № 

185/2014 г. от ГПК съдебният акт в този смисъл е постановен 6 дни след 

постъпване на отговора на исковата молба. По всички производства, с изключение 

на цитираното, първо открито съдебно заседание е насрочвано в срока, предвиден 

в чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК, включително и в много по-кратки срокове. По 

посоченото по-горе дело първо открито съдебно заседание е насрочено в срок по-

голям от 1 месец, отчетен от датата на постановяване на разпореждането по чл. 

312 от ГПК. В същото време от справка, предоставена от съда, става ясно, че от 

24.07.2014 г. до 01.08.2014 г.  съдията-докладчик е ползвала платен годишен 

отпуск, което в някаква степен обективно е предпоставило по-големия срок при 

насрочване на първо открито заседание. В случаите на отлагане, следващи 

съдебни заседания са насрочвани в кратки срокове, обикновено в периоди по-

кратки от 1 месец от предходното заседание. По всички проверени дела, 

приключили с постановяване на съдебно решение, съдебните състави са 

посочвали датата, на която ще го обявят, от който момент тече и срокът за 

обжалване – чл. 315, ал. 2 от ГПК. Крайните съдебни актове са постановявани в 

срока по чл. 316 от ГПК, включително и в по-кратки от предвидения в закона. По 

тези дела служба „Съдебно деловодство” е изготвяла и изпращала съобщенията 

незабавно – обикновено в деня на извършване на процесуалното действие на съда, 

по изключение на следващия ден. 
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3. Производства, образувани преди 01.01.2013 г. 

 

 - гр. д. № 172/2013 г. /съдия Мария Златарева/ е образувано на 21.03.2013 

г. по искова молба за делба, постъпила в съда на 20.03.2013 г. С разпореждане от 

26.03.2013 г. производството по исковата молба е оставено без движение. 

Съобщения до ищците са изпратени на 26.03.2013 г. С разпореждане от 21.08.2013 

г. съдът, след като е счел, че с постъпилата молба-уточнение на са изпълнени 

дадените указания, е оставил производството без движение с указания в тази 

връзка. Нови съобщения до страните са изпратени на 21.08.2013 г. По делото са 

постъпвали молби за удължаване на срока. С определение от 13.01.2014 г. съдът е 

спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК до 

окончателното приключване на производството по ДП № 106/2012 г. на РУП-

Пирдоп и пр. пр. № 1028/2011 г. на Районна прокуратура-Пирдоп. Изисквани са 

справки за движението на обуславящите производства. На 27.10.2014 г. по делото 

е приложено Постановление от 27.05.2014 г. на Софийска районна прокуратура, с 

която е отказано образуване на наказателно производство. На 28.10.2014 г. върху 

придружителното писмо на Софийската районна прокуратура е положена 

резолюция „КД”, носеща подписа на съдия Цонка Миткова. С разпореждане от 

13.01.2015 г., също на съдия Миткова, е разпоредено делото да се докладва на 

съдия Златарева за преценка за възобновяване на делото. С разпореждане от 

23.03.2015 г. съдът е възобновил производството по делото. С разпореждане от 

същата дата съдът е оставил производството без движение за отстраняване на 

нередовности в исковата молба. Съобщения за указанията са изпратени на тази 

дата. С определение от 29.04.2015 г. съдът е оставил без уважение ново искане на 

основание чл. 63, ал. 1 от ГПК, направено с молба от 28.04.2015 г., върнал е 

исковата молба и е прекратил производството по делото. На 03.06.2015 г. е 

постъпила частна жалба срещу прекратителното определение. С разпореждане от 

04.06.2016 г. частната жалба е оставена без движение с указания до 

пълномощника да конкретизира страните, които представлява, съответно 

представи преписи, и внесе държавна такса. На 15.06.2015 г. е постъпило по 

делото писмо от пълномощника, адресирано до ВСС, в което излага съображения 

за незаконосъобразност на разпореждането на съда от 04.06.2014 г. С 

разпореждане от 16.06.2016 г. частната жалба е оставена без движение с указания, 

дадени във връзка с писмото на пълномощника. 

- гр. д. № 295/2008 г., обр. на 15.09.2008 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, след това съдия Цонка Миткова, иск за делба. ИМ е постъпила на 

15.09.2008 г. С разпореждане от 16.09.2008 г. е постановено препис от ИМ да се 

изпрати на ответниците (6) за отговор. Последното съобщение е връчено на 

30.11.2008 г. На 10.11.2008 г. (съдия Ивайло Иванов) е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено на 17.12.2008 г. Първото с. з. е 

проведено на 17.12.2008 г., даден е ход по същество. Решение по първа фаза на 

делбата е постановено на 15.01.2009 г. С разпореждане от 04.03.2009 г. делото е 

насрочено по втора фаза на делбата за 18.03.2009 г. В с. з. на 18.03.2009 г. не е 

даден ход на делото поради нередовна процедура по призоваване на страна. 

Проведени са с. з. на: 08.04.2009 г. – не е даден ход на делото; 13.05.2009 г. – 
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даден е ход на делото, отложено по доказателствата; 26.06.2009 г. – по предприета 

административна процедура от ищците по чл. 201 ЗУТ, делото е отложено за 

28.10.2009 г. На 15.10.2009 г. е извършено преразпределение на делото, поради 

назначаването на съдия Ивайло Иванов за председател на РС – Костинброд. За 

докладчик по делото е избрана съдия Цонка Миткова. Делото е пренасрочено за 

03.11.2009 г. В с. з. на 03.11.2009 г. (съдия Цонка Миткова) е даден ход, отложено 

за приключване на административната процедура. Проведени са с. з. на: 

26.01.2010 г. – делото е отложено без дата за приключване на административната 

процедура по ЗУТ за разделяне на делбения имот на два парцела. Съдът е 

задължил страните по делото след приключване на адм. процедура по ЗУТ 

своевременно да уведомят съда за това за насрочване на делото в о. с. з. Съдът е 

изпращал напомнителни писма до страните, с които е изисквал сведение относно 

приключването на административната процедура по ЗУТ. Последното писмо е 

изпратено на 06.08.2014 г., връчено на 22.08.2014 г.  и на 18.09.2014 г. е постъпило 

писмо, от което се установява, че административната процедура не е приключила 

- предстои одобряване на изготвения проект в Института по паметници на 

културата; 

- гр. д. № 939/2010 г., обр. на 09.12.2010 г., на доклад на съдия Ивайло 

Родопски, след това съдия Симеон Гюров, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 

09.12.2010 г. и на с. д. е извършено разпределението. На 14.12.2010 г. е 

разпоредено да се връчи на ответника препис от ИМ за отговор. Съобщението е 

изпратено на 15.12.2010 г., връчено на 23.12.2010 г. и на 17.01.2011 г. е постъпил 

отговор на ИМ. С отговора е предявен насрещен иск. С разпореждане от 

18.01.2010 г. насрещния иск е оставен без движение. Съобщението е изпратено на 

19.01.2011 г., връчено на 25.01.2011 г. и на 01.02.2011 г. е постъпила молба за 

освобождаване от ДТ. С разпореждане от 04.02.2011 г. молбата е оставена без 

движение. На 14.02.2011 г. е представена молба с изпълнени указания. С 

разпореждане от 15.02.2011 г. е постановено препис от насрещния иск да се 

изпрати на ищеца по първоначалния иск за отговор. На 16.02.2011 г. е изпратено 

съобщение, връчено на 22.02.2011 г. и на 22.03.2011 г. е постъпил отговор от 

ищеца по първоначалния иск. На 28.03.2011 г. е постановено определението по чл. 

140 ГПК (съдия Стефан Стойков), делото е насрочено за 11.05.2011 г. Първото с. 

з. е проведено на 11.05.2011 г. – не е даден ход на делото по постъпила молба от 

ищеца за отлагане на с. з. поради заболяване. Проведени са с. з. на: 15.06.2011 г. – 

не е даден ход на делото, поради неявяване на допуснатия свидетел; 15.07.2011 г. 

– изготвен е доклад на делото, разпитан е свидетел, отложено по доказателствата; 

07.09.2011 г. – не е даден ход на делото, съдът е постановил да се изиска справка 

за образувано наказателно производство срещу ответника; 03.10.2011 г. – съдът е 

спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК. На 06.01.2012 г. е 

изискана справка от РП – Пирдоп, изисквани са периодични справки по РП – 

Пирдоп. На 04.06.2015 г. е постъпило последното писмо от РП – Пирдоп, от което 

се установява, че производството не е приключило; 

 - гр. д. № 648/2013 г., обр. на 09.12.2013 г., на доклад на съдия Симеон 

Гюров, Мария Златарева, Симеон Гюров, иск за делба. ИМ е постъпила на 

09.12.2013 г. и на с. д. е извършено разпределението. На 12.12.2013 г. е 
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разпоредено да се изпълни процедурата по чл. 131 ГПК. Съобщенията са 

изпратени на 13.12.2013 г., връчени на двамата ответници на 13.12.2013 г. и на 

13.01.2014 г. е постъпил отговор на ИМ. На 17.01.2014 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 24.02.2014 г. Първото с. з. е 

проведено на 24.02.2014 г., не е даден ход на делото поради нередовна процедура 

по призоваване. В с. з. на 20.03.2014 г. съдът е докладвал делото, даден е ход по 

същество. На 14.04.2014 г. е постановено решение по първа фаза на делбата. На 

16.05.2014 г. е извършено преразпределение на делото на основание Заповед № 

69/12.05.2014 г., определена е съдия Мария Златарева. С разпореждане от 

16.05.2014 г. делото е насрочено по втора фаза на делбата за 24.06.2014 г., когато 

е допусната СТЕ. В с. з. на 02.09.2014 г. (съдия Симеон Гюров) – не е даден ход на 

делото, съдът е дал възможност на ответниците да внесат определения депозит за 

вещо лице по назначената СТЕ. В с. з. на 02.10.2014 г. – не е даден ход на делото, 

поради невнесен депозит съдът е постановил делото да се внесе в АРХИВ, на 

основание чл. 57 ПАС. На 18.02.2015 г. е представена вносна бележка за внесен 

депозит за изготвяне на експертизата. С разпореждане от 19.02.2015 г. е 

постановено да се уведоми в. л. В с. з. на 26.02.2015 г. съдът е докладвал молба от 

в. л. за неизготвено заключение поради краткия срок; 16.04.2015 г. – отново не е 

даден ход по същата причина; 14.05.2015 г. – страните са постигнали спогодба, 

одобрена от съда. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Продължителността на проверените дела, разгледани в тази категория, е 

резултат от обективни причини и не се дължи на процесуалното поведение на 

съдиите. Две от производствата си били спрени за продължителен период от 

време на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК. За едно от делата – гр. д. № 

172/2013 г., се констатира, че не е било възобновено своевременно, предвид това, 

че разпореждане за възобновяването му е постановено близо 4 месеца след 

отпадане на пречките за движението му. Следва да бъде отчетен фактът обаче, че 

информацията за приключването на обуславящото производство е постъпила в 

съда след командироването на титуляря в друг съд, съответно делото е могло да 

бъде администрирано след връщането на докладчика. Останалите две 

производства са образувани по искове за делба, като и двете производства към 

момента имат постановени решения по първата фаза и се разглеждат във втора 

фаза. Конкретно производството по гр. д. № 295/2008 г. е отложено без 

определяне на дата с оглед приключване на административно производство по чл. 

201 от ЗУТ, а по отношение на приключването на административната процедура 

съдебният състав е събирал редовно информация. 

 

4. Дела с отменен ход по същество 

 

От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че през 2013 

г. и 2014 г. няма дела, по които съдът да е постановявал определения за отмяна на 

дадения ход по същество. 
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КОНСТАТАЦИИ: 
 

С оглед предоставените данни за нуждите на проверката, може да се 

направи извод, че съдебните състави извършват задълбочена предварителна 

подготовка на делата и процесуалният способ за отмяна на дадения ход по 

същество не е ставал причина за удължаване на сроковете за приключване на 

делата в Районен съд-Пирдоп. 

 

5. Спрени производства 

 

 - гр. д. № 146/2014 г. /съдия Симеон Гюров, съдия Мария Златарева/ е 

образувано на 17.04.2014 г. по искова молба по чл. 72 от ЗС и чл. 124, ал. 1 от 

ГПК, постъпила в съда на тази дата. На 17.04.2014 г. делото е разпределено на 

съдия Симеон Гюров, на 12.05.2014 г. делото е преразпределено на съдия Мария 

Златарева, съгласно Заповед № 69/12.05.2014 г. Със Заповед № 127/01.08.2014 г. 

на председателя на Районен съд-Пирдоп е разпоредено на съдия Симеон Гюров да 

поеме разглеждането на висящи дела, които първоначално са му били 

разпределени и които са преразпределени между съдия Златарева и съдия 

Миткова. С протоколно определение, постановено в открито съдебно заседание от 

27.11.2014 г., съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 4 от ГПК до приключване на производството по гр. д. № 405/2014 г. на 

Софийския окръжен съд. По делото към момента на проверката няма приложена 

справка за статуса на обуславящото производство. 

 - гр. д. № 205/2013 г. /съдия Мария Златарева/ е образувано на 05.04.2014 

г. по искова молба по чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, постъпила в съда на същата дата. С 

протоколно определение от 03.10.2013 г. съдът е спрял производството по делото 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, след направени изявления от страните в 

този смисъл. С определение от 21.07.2014 г. прекратява производството по чл. 

231, ал. 1 от ГПК, след като е констатирал, че никоя от страните не е поискала 

възобновяване на производството. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

От двете проверени дела се установява, че са спрени на различни 

основания – поради наличие на обуславящо производство по чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК и по съгласие на страните по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. Производството, 

спряно по съгласие на страните, е прекратено от съда на основание чл. 231, ал. 1 

от ГПК със съдебен акт, постановен след повече от 3 месеца от настъпване на 

условията за неговото прекратяване. В производството, спряно по чл. 229, ал. 1, т. 

4 от ГПК, макар и спряно в края на 2014 г., повече от 6 месеца не е извършена 

справка за движението на преюдициалния спор. От други производства, по които 

е постановено спиране и разгледани в предходните категории, се установява, че се 

правят справки за обуславящите производства. 
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6. Обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от 

ГПК. 
 

От справка, изготвена от Районен съд-Пирдоп за нуждите на проверката, се 

установява, че през 2013 г. са просрочени съдебните решения само по 3 дела, 

разгледани от съдия Мария Златарева. Анализът на фактите обаче сочи, че по-

голямо просрочие е допуснато само по едно от делата, образувано по иск за делба, 

по което решението е постановено малко над 2 месеца, след обявяването му за 

решаване. По останалите две дела отклонението на срока е несъществено, 

съответно едното решение е постановено 20 дни след срока, а второто – само 4 

дни след срока. 

По данни от справката за 2014 г. е видно, че през този период са 

постановени едва две решения след изтичане на законовия 30-дневен срок. По 

двете дела решенията са постановени 1 ден след съответната дата, като по едно от 

тях срокът е изтичал в неприсъствен ден. От тези данни може да се направи 

единствено извод, че през 2014 г. съдиите в Районен съд-Пирдоп практически 

нямат просорчени съдебни актове. 

 

7. Дела, образувани по чл. 390 от ГПК. 

 

 - ч. гр. д. № 52/2014 г. /съдия Симеон Гюров/ е образувано на 10.02.2014 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 07.02.2014 г. /петък, 16,00 ч./, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 

дружествени дялове, притежавани от ответника. Делото е разпределено на 

докладчик в деня на неговото образуване. С определение от 10.02.2014 г. съдът е 

допуснал исканото обезпечение, разпоредил е гаранция, с внасянето на която е 

обвързал издаването на обезпечителната заповед, и е определил едномесечен срок 

за предявяване на исковете, считано от деня на съобщаване на определението. 

Съдът е указал и последиците от непредставяне на доказателства за предявяване 

на обезпечените искове. Съобщение за молителя е изпратено на 10.02.2014 г. и е 

получено на 13.02.2014 г. На 13.02.2014 г. по делото е постъпила молба, с която е 

представено доказателство за внасяне на определената гаранция и на същата дата 

съдът е разпоредил да се издаде обезпечителната заповед. На 11.03.2014 г. е 

постъпила молба за удължаване на срока за предявяване на обезпечените искове, 

удължен с разпореждане от 18.03.2014 г. с още 1 месец. На 23.04.2014 г. е 

постъпила нова молба по чл. 63, ал. 1 от ГПК. С разпореждане от 23.04.2014 г. 

съдът е удължил с още 1 месец срока. На 19.05.2014 г. е постъпила молба от 

молителя, с която иска освобождаване на внесената гаранция, обоснована с 

обстоятелствата, че в производство по реда на чл. 410 от ГПК се е снабдил с 

изпълнителен лист срещу ответниците, след като в срока не са постъпили 

възражения срещу издадената заповед за изпълнение. С определение от 

20.05.2014 г. съдът /съдия Миткова/ е разпоредил да се върне гаранцията. С 

определение от 30.06.2014 г., постановено от съдия Цонка Миткова, съдът е 

отменил обезпечението, допуснато с определение от 10.02.2014 г., без да обезсили 

обезпечителната заповед. Производството по чл. 410 от ГПК е сочено като 



 24 

аргумент от молителя и в молбите за удължаване на срока за представяне на 

доказателства за предявяване на обезпечения иск. 

 - ч. гр. д. № 361/2014 г. /съдия Симеон Гюров/ е образувано на 25.08.2014 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила по подсъдност на тази дата от 

Софийския районен съд. С определение от 25.08.2014 г. съдът е допуснал 

исканото обезпечение, определил е парична гаранция, с внасянето на която е 

обвързал издаването на обезпечителна заповед, определил е едномесечен срок за 

предявяване на иска, считано от датата на получаване на съобщението, като е 

указал на молителя последиците от непредставяне на доказателства за 

предявяването му. Съобщение за молителя е изпратено на 25.08.2014 г. и е 

получено на 08.09.2014 г. По делото няма данни да е внасяна определената 

гаранция, не е издавана обезпечителна заповед, но определението за допускане на 

обезпечението не е отменено. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

При проверката се установява, че в Районен съд-Пирдоп през 2013 г. е 

образувано само едно производство по молба по чл. 390 от ГПК, което е 

прекратено по подсъдност. През 2014 г. са образувани две дела за обезпечаване на 

бъдещи искове. Двете производства са образувани своевременно – едното е 

образувано 3 дни след постъпване на молбата, но молбата е постъпила в съда в 

петък, в края на деня, и съответно е образувана в първия присъствен ден 

/понеделник/. Второто производство е образувано в деня на депозиране на 

молбата. От фактите е видно, че по двете дела съдиите са се произнесли в деня, в 

който делата са им разпределени за разглеждане, поради което следва да се 

приеме, че е спазен срокът, регламентиран в чл. 395, ал. 2 от ГПК. По двете молби 

съдебните състави са указали едномесечен срок за предявяване на обезпечените 

срокове, като са определяли, че началото на срока тече от датата на получаване на 

съобщенията за изготвените определения. 

От фактите по ч. гр. д. № 361/2014 г. се установява, че съдът се е 

произнесъл по молбата в деня на постъпването й в съда. В тази връзка следва да 

се има предвид, че Тълкувателно решение № 6/14.03.2014 на ВКС, ОСГТК, 

предвижда, че при спазване на срока по чл. 395, ал. 2 от ГПК, срокът по чл. 390, 

ал. 3, изр. 1-во от ГПК тече от момента на постановяване на определението. 

Срокът за предявяване на обезпечения бъдещ иск тече от момента на получаване 

на съобщението за определението на съда, съгласно същото тълкувателно 

решение, само в случаите, в които съдът не се е произнесъл по молбата в деня на 

постъпването й. 

В производството по ч. гр. д. № 52/2014 г. съдът двукратно е допуснал по 

искане на молителя (обосновано с водено от него производство по чл. 410 от ГПК) 

удължаване на срока за предявяване на иска с по 1 месец, въпреки че 

разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. 1-во от ГПК предвижда, че определеният от 

съда срок не може да бъде по-дълъг от 1 месец. Това обстоятелство е довело до 

определяне на общ срок от 3 месеца за предявяване на бъдещия иск и макар да 

засяга съображенията на съда по същество, отнасящи се до условията за 
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удължаване на определения срок, същото поставя въпроса доколко в това 

производство е приложима общата разпоредба на 63 от ГПК и доколко 

удължаването на срока за предявяване на обезпечения иск съответства на 

характера и на целта на производството по чл. 390 от ГПК. Отделно от това, в 

същото производство, след изтичане на срока за предявяване на иска, по молба на 

молителя съдът първо с разпореждане от 20.05.2014 г. е освободил внесената 

гаранция (с внасянето на която е обвързал допускането на обезпечението и 

издаването на обезпечителната заповед) и едва с разпореждане от 30.06.2014 г. е 

отменил допуснатото обезпечение. В тази връзка следва да се има предвид, че 

законът стриктно е регламентирал последователността както на процедурата, 

свързана с отмяна на допуснатото обезпечение и освобождаване на внесената 

гаранция, така и на условията, при които гаранцията може да бъде освободена. 

 

8. Дела, образувани по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето. 

 

 - гр. д. № 237/2014 г. /съдия Цонка Миткова/ е образувано на 17.06.2014 г. 

по молба на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Пирдоп, постъпила на 

16.06.2014 г. Към молбата е приложен социален доклад. Детето, по отношение на 

което се иска удължаване на срока за настаняване, не е навършило 10 г. С 

разпореждане от 17.06.2014 г. съдът е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 15.07.2014 г., за която дата е призована майката, директорът на Д 

„СП” и РП-Пирдоп. Призовки за страните са изпратени на 17.06.2014 г. В съдебно 

заседание от 15.07.2014 г. е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще обяви 

решението си на 25.07.2014 г. Решение по делото е постановено на 25.07.2014 г. 

Съобщения за изготвения съдебен акт са изпратени на същата дата. 

 - гр. д. № 198/2014 г. /съдия Мария Златарева/ е образувано на 27.05.2014 

г. по молба на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Елин Пелин, постъпила на 

26.05.2014 г. Към молбата е приложен социален доклад. Детето, по отношение на 

което се иска удължаване на срока за настаняване, е навършило 10 г. С 

разпореждане от 27.05.2014 г. съдът е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 24.06.2014 г., за която дата е призовано приемното семейство, 

директорът на Д „СП”, гр. Елин Пелин, РП-Пирдоп и малолетното дете. Призовки 

за страните са изпратени на 27.05.2014 г. В съдебно заседание от 24.06.2014 г. е 

даден ход по същество и съдът е обявил решението си същата дата в открито 

съдебно заседание. 

 - гр. д. № 267/2014 г. /съдия Мария Златарева/ е образувано на 30.06.2014 

г. по молба на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Пирдоп, постъпила на 

27.06.2014 г. Детето, по отношение на което се иска удължаване на срока за 

настаняване, не е навършило 10 г. С разпореждане от 30.06.2014 г. съдът е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 15.07.2014 г., за която 

дата е призована майката, Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Златица, 

директорът на Д „СП”, гр. Пирдоп, РП-Пирдоп. Призовки за страните са 

изпратени на 30.06.2014 г. В съдебно заседание от 15.07.2014 г. не е даден ход по 

същество и делото е отложено за 05.08.2014 г. поради нередовна процедура по 

призоваване, за представяне на доказателства отново е отложено за 23.09.2014 г. В 
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съдебно заседание от 23.09.2014 г. съдът е дал ход по същество и е обявил 

решението си в същото. 

- гр. д. № 410/2014 г., обр. на 26.09.2014 г., на доклад на съдия Симеон 

Гюров. Искането е постъпила на 25.09.2014 г. от ДСП – гр. Пирдоп. 

Разпределението е извършено на 26.09.2014 г. С разпореждане от 29.09.2014 г. 

делото е насрочено за 23.10.2014 г. Детето е родено през 2014 г. – няма 

навършени 10 години. Първото с. з. е проведено на 23.10.2014 г., майката е 

призована. Съдът е изготвил доклад по делото, изслушана е майката, съдът е дал 

ход по същество на делото. Решението е постановено на 23.10.2014 г.; 

 - гр. д. № 385/2014 г., обр. на 08.09.2014 г., на доклад на съдия Симеон 

Гюров, по искане, постъпило на 08.09.2014 г. Разпределението е извършено на 

09.09.2014 г. С разпореждане от 09.09.2014 г. делото е насрочено за 09.10.2014 г. 

Детето е родено през 2009 г. – няма навършени 10 години. Първото с. з. е 

проведено на 09.10.2014 г., съдът е констатирал, че майката е нередовно 

призована, дал е ход на делото, дал е ход по същество. Решението е постановено 

на 14.10.2014 г.; 

- гр. д. № 457/2014 г., обр. на 24.10.2014 г., на доклад на съдия Цонка 

Миткова, по искане, постъпило на 23.10.2014 г. Разпределението е извършено на 

24.10.2014 г. Детето е родено през 2009 г. – няма навършени 10 години. С 

разпореждане от 27.10.2014 г. делото е насрочено за 18.11.2014 г., съдът е 

призовал и майката на детето. Първото с. з. е проведено на 18.11.2014 г., съдът е 

констатирал, че майката е нередовно призовавана и на двата адреса, дал е ход, 

докладвал е делото, дал е ход по същество. Решението е постановено на 

25.11.2014 г.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверените производства от тази категория са администрирани в много 

кратки срокове. Разпорежданията за насрочването им в открито заседание са 

постановявани обикновено още в деня на разпределение на делото на съответния 

докладчик, в отделни случаи на следващия ден. Изключение са делата, по които 

това е ставало в срокове до 3 дни от  разпределението им. Независимо от това, 

делата са насрочвани в първо открито съдебно заседание в срокове от 1 м. и по-

кратки от 1 месец от тяхното образуване. В случаите на отлагане на съдебни 

заседания, следващи заседания са насрочвани в срокове по-кратки от 1 месец. 

Съдебните решения по проверените дела са постановени в срокове по-кратки от 

предвидения в чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето, включително много 

често са обявявани в съдебното заседание, в което делото е обявено за решаване. 

 

9. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашното 

насилие /ЗЗДН/. 

 

- гр. д. № 130/2014 г., обр. на 03.04.2014 г., на доклад на съдия Мария 

Златарева по молба постъпила на тази дата. Разпределението е извършено на 

03.04.2014 г. На 03.04.2014 г. е издадена заповед за незабавна защита. На 
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03.04.2014 г. е постановено разпореждане, делото е насрочено за 17.04.2014 г., 

съдът е постановил да се връчи на ответника препис от постъпилата молба и 

приложенията с указания да представи доказателства по делото, изискана е 

справка от бюро съдимост. Първото с. з. е проведено на 17.04.2014 г., съдът е 

прекратил производството по делото на основание чл. 232 ГПК и съдът е отменил 

заповедта за незабавна защита; 

- гр. д. № 513/2014 г., обр. на 02.12.2014 г., на доклад а съдия Цонка 

Миткова, по молба, постъпила от МВР - ОД – РУ – Пирдоп на 02.12.2014 г. На 

02.12.2014 г. е извършено разпределението. С разпореждане от 02.12.2014 г. 

молбата е оставена без движение. Съобщението е изпратено на 02.12.2014 г., 

връчено на 08.12.2014 г. – не е постъпила молба с оглед указанията на съда. С 

определение от 18.12.2014 г. съдът е върнал подадената молба по ЗЗДН;  

- гр. д. № 158/2014 г., обр. на 29.04.2014 г., на доклад на съдия Цонка 

Миткова, по молба, постъпила на 29.04.2014 г. Разпределението е извършено на с. 

д. На 29.04.2014 г. е издадена заповед за незабавна защита. С разпореждане от 

29.04.2014 г. делото е насочено за 20.05.2014 г. Първото с. з. е проведено на 

20.05.2014 г., съдът е одобрил постигнатата между страните спогодба, На 

20.05.2014 г. е издадена заповед за защита; 

- гр. д. № 350//2013 г., обр. на 24.06.2013 г., на доклад на съдия Симеон 

Гюров, по молба постъпила на същата дата. След отстраняване на нередовностите 

с молба от 03.07.2013 г., съдът е издал заповед за незабавна защита на 03.07.2013 

г. Първото с. з. е проведено на 30.07.2013 г., отложено по доказателствата за 

12.09.2013 г. В с. з. на 12.09.2013 г. съдът е дал ход по същество на делото и е 

обявил решението си.  

- гр. д. № 87/2013 г., обр. на 18.02.2013 г., на доклад на съдия Мария 

Златарева по молба, постъпила на 18.02.2013 г. Разпределението е извършено на 

18.02.2013 г. С разпореждане от18.02.2013 г. делото е насрочено за 06.03.2013 г., 

когато не е даден ход на делото. Проведени са с. з. на: 03.04.2013 г. – не е даден 

ход, поради заболяване на ответника; 23.05.2013 г. – даден е ход, отложено по 

доказателствата; 15.07.2013 г. - не е даден ход на делото; 05.08.2013 г. – отложено 

по доказателствата; 07.10.2013 г. – даден е ход по същество на делото. Решението 

е постановено на 07.11.2013 г.; 

- гр. д. № 364/2013 г., обр. на 04.07.2013 г., на доклад на съдия Цонка 

Миткова, по молба, постъпила на 04.07.2013 г. На 04.07.2013 г. е издадена заповед 

за незабавна защита. С разпореждане от 04.07.2013 г. делото е насрочено за 

18.07.2013 г. – делото е докладвано, отложено по доказателствата. В с. з. на 

30.07.2013 г. е даден ход на делото по същество, съдът е обявил решението си. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверените дела от тази категория са образувани в деня на постъпване на 

молбата и са разпределяни незабавно на докладчик. Съдебните състави в 

съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗЗДН са постановявали 

разпорежданията си за насрочване на открито съдебно заседание в деня на 

тяхното образуване. Първо открито съдебно заседание е насрочвано в много по-
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кратки срокове от предвидения в закона 1 месечен срок – обикновено между 14 и 

16 дни. В случаите на отлагане на дела, нови съдебни заседания са насрочвани в 

срокове под 1 месец. С изключение на едно дело решението по което е 

постановено 1 месец след датата на даване на ход по същество, съдебните състави 

са спазвали изискването на чл. 15, ал. 1 от Закона за защита от домашното 

насилие и са обявявали решенията си в открито съдебно заседание. 

 

10. Производства, образувани по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

 

- ч. гр. д. № 428/2014 г. , обр. на 13.10.2014 г., на доклад на съдия Мария 

Златарева, по заявление по чл. 410 ГПК, постъпило на 13.10.2014 г. На 14.10.2014 

г. е издадена заповед за изпълнение. На 15.10.2014 г. е изпратено съобщение до 

длъжника, връчено на 20.10.2014 г. – не е постъпило възражение. Издаден е ИЛ, 

за което има отбелязване върху заповедта за изпълнение – специално изработен 

печат на съда; 

- ч. гр. д. № 429/2014 г., обр. на 14.10.2014 г., на доклад на съдия Мария 

Златарева, по чл. 410 ГПК. Делото е изпратено от РС – Несебър по подсъдност, 

постъпило на 13.10.2014 г. На 14.10.2014 г. е издадена заповед за изпълнение. На 

20.10.2014 г. е връчено съобщение на длъжника, на 20.10.2014 г. е постъпило 

възражение. С разпореждане от 22.10.2014 г. съдът е разпоредил да се уведоми 

заявителя за постъпилото възражение, както и за възможността да предяви иск за 

установяване на вземането си. Съобщението е изпратено на 22.10.2014 г., връчено 

на 12.11.2014 г. С разпореждане от 13.12.2014 г. съдът е обезсили издадената 

заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК; 

- ч. гр. д. № 106/2014 г., обр. на 19.03.2014 г., на доклад на съдия Мария 

Златарева, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 19.03.2014 г. На 

20.03.2014 г. е издадена заповед за изпълнение. Съобщението е изпратено на 

24.03.2014 г., връчено на 01.04.2014 г. и на 07.04.2014 г. е постъпило възражение. 

С разпореждане от 08.04.2014 г. съдът е указал на заявителя, че може да предяви 

иск за установяване на вземането си в 1-месечен срок. На 23.05.2014 г. е 

постъпила молба от заявителя с копие от ИМ, подадена в същия съд; 

 - ч. гр. д. № 427/2014 г., обр. на 13.10.2014 г., на доклад на съдия Симеон 

Гюров, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 13.10.2014 г. На 14.10.2014 г. 

е издадена заповед за изпълнение. Съобщението е изпратено на 15.10.2014 г., 

връчено на 20.10.2014 г. - не е постъпило възражение. По делото е издаден ИЛ, за 

което има надлежно отбелязване върху заповедта за изпълнение – печат на съда с 

посочени суми;  

- ч. гр. д. № 436/2014 г., обр. на 17.10.2014 г., на доклад на съдия Симеон 

Гюров, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 16.10.2014 г. На 20.10.2014 г. 

/понеделник/ е издадена заповед за изпълнение. Съобщението е върнато в цялост, 

изискана е служебна справка по Наредба № 14/2009 г. На 02.12.2014 г. е залепено 

уведомление – не е постъпило възражение. По делото е издаден ИЛ, за което има 

надлежно отбелязване върху заповедта за изпълнение – печат на съда с посочени 

суми;  
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- ч. гр. д. № 437/2014 г., обр. на 17.10.2014 г., на доклад на съдия Симеон 

Гюров, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 16.10.2014 г. На 20.10.2014 г. 

е издадена заповед за изпълнение. Съобщението е изпратено на 20.10.2014 г., 

връчено на 18.11.2014 г. – не е постъпило възражение. По делото е издаден ИЛ, за 

което има надлежно отбелязване върху заповедта за изпълнение – печат на съда с 

посочени суми;  

- ч. гр. д. № 195/2014 г., обр. на 26.05.2014 г., на доклад на съдия Цонка 

Миткова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 23.05.2014 г. /петък/. На 

27.05.2014 г. е издадена заповед за изпълнение. Съобщението е изпратено на 

27.05.2014 г., връчено на 03.06.2014 г. и на 12.06.2014 г. е постъпило възражение. 

С разпореждане от 13.06.2014 г. съдът е указал на заявителя, че може да предяви 

иск за установяване на вземането си в 1-месесечен срок. Съобщението до 

заявителя е връчено на 01.07.2014 г. и на 04.08.2014 г. е постъпила молба от 

заявителя за предявен иск по описа на същия съд;  

- ч. гр. д. № 160/2014 г., обр. на 30.04.2014 г., на доклад на съдия Цонка 

Миткова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 29.04.2014 г. На 30.04.2014 

г. е издадена заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е изпратено на 

30.04.2014 г., връчено на 12.05.2014 г. и на 19.05.2014 г. е постъпило възражение. 

С разпореждане от 20.05.2014 г. съдът е указал на заявителя, че може да предяви 

иск за установяване на вземането си в 1-месесечен срок. Съобщението до 

заявителя е връчено на 09.06.2014 г. и на 14.07.2014 г. е постъпила молба от 

заявителя за предявен иск по описа на същия съд;  

 - ч. гр. д. № 585/2013 г., обр. на 23.10.2013 г., на доклад на съдия Симеон 

Гюров, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 23.10.2013 г. На 24.10.2013 г. 

е издадена заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е изпратено на 

24.10.2013 г., връчено на 01.11.2013 г. и на 12.11.2013 г. е постъпило възражение. 

С разпореждане от 13.11.2013 г. съдът е указал на заявителя, че може да предяви 

иск за установяване на вземането си в 1-месесечен срок. Първото съобщение до 

заявителя е върнато в цялост, второто е връчено на 01.04.2014 г. и на 22.04.2014 г. 

е постъпила молба от заявителя за предявен иск по описа на същия съд.  

 - ч. гр. д. № 69/2014 г. /съдия Мария Златарева/ е образувано на 24.02.2014 

г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило на тази дата. Делото е разпределено 

на съдия в деня на неговото образуване. Съдът е издал заповед за изпълнение на 

парично задължение от 25.02.2014 г. В печат, положен върху акта на съда, е 

направено отбелязване за издадения изпълнителен лист от тази дата и за сумата, 

за която е издаден. Върху основанието за издаването му не е правено отбелязване. 

На 31.03.2014 г. е постъпила молба по чл. 247 от ГПК за поправка на очевидна 

фактическа грешка в разпореждането за издаване на заповед за незабавно 

изпълнение. Разпореждане по молбата е постановено на 01.04.2014 г. 

 - ч. гр. д. № 77/2014 г. /съдия Мария Златарева/ е образувано на 05.03.2014 

г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило на 04.03.2014 г. Делото е 

разпределено на съдия в деня на неговото образуване. Съдът е издал заповед за 

изпълнение на парично задължение от 06.03.2014 г. В печат, положен върху акта 

на съда, е направено отбелязване за издадения на 07.03.2014 г. изпълнителен лист 
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от тази дата и за сумата, за която е издаден. Върху основанието за издаването му 

не е правено отбелязване. 

 - ч. гр. д. № 68/2014 г. /съдия Цонка Миткова/ е образувано на 19.02.2014 

г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило на същата дата. Делото е 

разпределено на 20.02.2014 г. Съдът е издал заповед за изпълнение на парично 

задължение от 20.02.2014 г. В печат, положен върху акта на съда, е направено 

отбелязване за издадения на 21.02.2014 г. изпълнителен лист от тази дата и за 

сумата, за която е издаден. Върху основанието за издаването му не е правено 

отбелязване. 

 - ч. гр. д. № 76/2014 г. /съдия Цонка Миткова/ е образувано на 05.03.2014 

г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило на 04.03.2014 г. Делото е 

разпределено на 05.03.2014 г. Съдът е издал заповед за изпълнение на парично 

задължение от 06.03.2014 г. В печат, положен върху акта на съда, е направено 

отбелязване за издадения на 10.03.2014 г. изпълнителен лист от тази дата и за 

сумата, за която е издаден. Върху основанието за издаването му не е правено 

отбелязване. 

 - ч. гр. д. № 415/2014 г. /съдия Симеон Гюров/ е образувано на 29.09.2014 

г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Съдът е издал заповед 

за изпълнение на парично задължение от 30.09.2014 г. В печат, положен върху 

акта на съда, е направено отбелязване за издадения на 30.09.2014 г. изпълнителен 

лист от тази дата и за сумата, за която е издаден. Върху основанието за издаването 

му не е правено отбелязване. 

 - ч. гр. д. № 434/2014 г. /съдия Симеон Гюров/ е образувано на 15.10.2014 

г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Съдът е издал заповед 

за изпълнение на парично задължение от 16.10.2014 г. В печат, положен върху 

акта на съда, е направено отбелязване за издадения на 16.10.2014 г. изпълнителен 

лист от тази дата и за сумата, за която е издаден. Върху основанието за издаването 

му не е правено отбелязване. 

 - ч. гр. д. № 79/2014 г. /съдия Симеон Гюров/ е образувано на 07.03.2014 

г. /петък/ по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Съдът е издал заповед 

за изпълнение на парично задължение от 10.03.2014 г. В печат, положен върху 

акта на съда, е направено отбелязване за издадения на 10.03.2014 г. изпълнителен 

лист от тази дата и за сумата, за която е издаден. На 11.06.2014 г. е постъпило 

възражение. С разпореждане от 12.06.2014 г. съдът е указал на страната да 

представи доказателства за датата, на която й е връчена поканата за доброволно 

изпълнение. С разпореждане от 20.06.2014 г. съдът е указал на заявителя, че може 

да предяви иск в едномесечен срок относно вземането си. Не са указвани 

последиците от непредставянето на доказателства в тази връзка. Съобщение за 

указанията е изпратено на тази дата и е получено на 01.07.2014 г. На 09.07.2014 г. 

е постъпила молба, към която е приложена искова молба с входящ номер като 

доказателство за предявяване на иска. 
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КОНСТАТАЦИИ: 
 

Проверените дела по заявления по чл. 410 от ГПК са образувани в деня или 

най-късно на следващия ден от постъпването на заявленията в съда. Съдебните 

състави са се произнасяли в по-кратки срокове от предвидения в чл. 411, ал. 2 от 

ГПК, като са издавали заповед за изпълнение най-късно на следващия ден от 

образуването на делата. 

По делата, образувани по реда на чл. 410 ГПК, липсва разпореждане за 

издаване на изпълнителен лист; такъв е издаван автоматично при наличие на 

основанията за това. За издадения изпълнителен лист се съди по печата на съда, 

положен върху заповедта за изпълнение. По всички дела по чл. 410 от ГПК е 

правено надлежно отбелязване за издадения изпълнителен лист и за сумата, за 

която е издаден. 

Производствата по заявления по чл. 417 от ГПК също са образувани в деня 

на тяхното постъпване или най-късно на следващия ден и са разпределяни 

незабавно на докладчик. Съдебните състави по проверените дела са се 

произнасяли в срокове по-кратки от предвидения в закона, най-често още на 

следващия ден, след разпределението на делата. По всички проверени дела се 

констатира, че не е правено отбелязване върху документа, послужил като 

основание за издадения изпълнителен лист и в съответствие с чл. 418, ал. 2, изр. 2-

ро от ГПК. 

 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РАЙОНЕН СЪД – ПИРДОП: 

 

През 2013 г. и до ноември 2014 г. административното ръководство на 

Районен съд-Пирдоп се осъществява от съдия Цонка Миткова, съобразно 

правомощията по чл. 80 от Закона за съдебната власт. С решение по Протокол № 

51/12.11.2014 г. на Висшия съдебен съвет за административен ръководител на 

съда е избран съдия Симеон Гюров. 

През проверявания период в районния съд по щат са правораздавали трима 

съдии, като през 2014 г., поради командироване на съдии в други съдилища, за 

период от 5 месеца съдиите са били двама. 

В съда не съществува специализация по материи и всички районни съдии 

разглеждат наказателни и граждански дела при 100% натовареност. Съдиите са 

подпомагани в дейността им от двама деловодители. 

В изпълнение на конкретни заповеди на административния ръководител 

постъпващи в съда книжа, във връзка с които се образуват делата, се докладват за 

разпределение в деня на тяхното постъпване или най-късно на следващия ден. В 

хода на проверката се установи, че в съда не е обособена служба „Регистратура”, 

съдът няма печат, в който да се попълват входящия номер и датата на постъпване 

на книжата и тези данни се попълват на ръка. Нуждата от увеличаване на щата на 

съдебните служители с една щатна бройка, съчетаваща функциите на 
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„деловодител-класифицирана информация” и „деловодител-регистратура” е 

обоснована в отчетните доклади на съда за 2013 г. и 2014 г. 

Съгласно общите правила, утвърдени в съда, техническата дейност по 

разпределението на делата се осъществява от административния ръководител. Със 

заповед на председателя на съда от 02.04.2015 г. е предвидено при отсъствие на 

административния ръководител, разпределението на делата да се извършва от 

определен съдия, за което се издава изрична заповед. От 2014 г. по делата се 

прилагат пълните протоколи за извършеното електронно разпределение, 

отразяващо между кои съдии е извършено разпределението, с какъв процент 

натовареност участва съдията при разпределянето на делата от съответната 

категория, какъв брой дела са му разпределени до този момент и др. 

Утвърдените в съда правила за разпределение на делата със Заповед № 

48/24.03.2010 г. и Заповед № 59/02.04.2015 г. са общи и не конкретизират 

подробно най-често срещаните хипотези, налагащи отклонение от принципа. 

Вътрешните правила за случайно разпределение на делата следва да бъдат 

актуализирани съгласно Единната методика по приложението на принципа за 

случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, 

военните, апелативните и специализираните съдилища, приета с решение по 

Протокол № 57/04.12.2014 г. на ВСС. Правилата следва да регламентират най-

често срещаните особени случаи, налагащи изключване на съдия от програмата за 

случайно разпределение; разпределяне на дела чрез опция „на определен съдия”; 

разпределение на дела при отсъствие на съдия ( кратко, съответно продължително 

отсъствие); разпределение и изравняване натовареността при постъпване на нов 

съдия, респ. връщане на съдия от продължително отсъствие и т. н. 

 

През 2013 г. в Районен съд-Пирдоп е имало общо за разглеждане 799 

граждански дела, от които останали от предходен период са 94 дела, а 705 дела са 

новообразувани. В края на годината са приключени общо 713 дела и са останали 

неприключени 86 дела, или са приключени 89,23 %. От всички висящи 

граждански дела през 2013 г. 468 производства са били образувани по заявления 

по чл. 410 и 417 от ГПК, или тези производства представляват 58,57% от всички 

граждански дела. 

През 2014 г. от общо за разглеждане 650 граждански дела, останали от 

предходен период са 86 дела, а 564 дела са новообразувани. В края на годината са 

приключени общо 566 дела и са останали неприключени 84 дела, или са 

приключени 87,07 %. От всички висящи граждански дела през 2014 г. 345 

производства са били образувани по заявления по чл. 410 и 417 от ГПК, или тези 

производства представляват 53,07% от всички граждански дела. 

Анализът на установените стойности сочи, че съществен дял от 

гражданските дела представляват производствата, образувани по реда на чл. 410 и 

чл. 417 от ГПК. През 2014 г. се очертава значително намаление в общото 

постъпление на граждански дела. В същото време следва да се отчете, че през 

този период близо половин година съдът практически функционира в състав от 

двама съдии. Видно е още, че през този период е намалял и относителният дял на 

заповедните производства спрямо останалите граждански дела, в сравнение с 
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показателите за 2013 г. Отделно от това, всеки от съдиите е имал за разглеждане 

през 2013 г. средномесечно приблизително по 32,66 граждански и наказателни 

дела, съответно през 2014 г. - 27,91 граждански и наказателни дела. През 2014 г. 

обаче съдът практически за дълго време е функционирал в намален състав. 

Предвид тези обстоятелства, независимо от отчетената тенденция за намаляване 

на постъпленията на делата, следва да се приеме, че съдиите в Районен съд-

Пирдоп работят в условията на висока натовареност, като същевременно са 

постигнали висок процент на приключване на гражданските дела за всяка от 

проверяваните години. 

 

При проверката на Районен съд-Пирдоп са изследвани производства с по-

голяма продължителност с цел да бъдат установени причините, довели до това 

обстоятелство. От анализа на фактите по делата, образувани през 2013 г. и 2014 г., 

се констатира, че докладчиците са извършвали в много кратки срокове 

процесуалните действия, свързани с проверката по редовността на исковите 

молби – обикновено между 1 и 2 дни от разпределението на делата. 

Бързината, с която съдиите са се произнасяли по редовността на исковите 

молби, се установява и по отношение на сроковете за постановяване на 

разпорежданията по чл. 131 от ГПК, като преимуществено съдебните актове също 

са постановявани в срокове от 1 до 2 дни от определянето им за докладчици, 

съответно от отстраняване на констатирани в исковите молби нередовности. В по-

редки случаи разпорежданията са постановявани в срокове 4-6 дни. 

След приключване на размяната на книжа, съдебните състави са 

постановявали определения по чл. 140 от ГПК в срокове от 2, 4, 7 дни от 

изтичането на срока за представяне на писмен отговор от ответника. Следва да се 

отбележи, че съдиите от Районен съд-Пирдоп в тези случаи са се произнасяли с 

определения по чл. 140 от ГПК в значително по-кратки срокове от тези, 

установени в работата на други районни съдилища. В този смисъл съществено са 

намалили времето за приключване на подготовката на делата за разглеждането им 

в открито съдебно заседание. 

Първо открито съдебно заседание е насрочвано в кратки периоди от време 

- от 1 месец до 1 месец и половина, отчетени от датата на определението по чл. 

140 от ГПК. В същите срокове делата са отлагани и са насрочвани за следващи 

съдебни заседания. Анализът на проверените дела сочи, че основните причини, 

довели до по-голямата им обща продължителност, имат обективен характер. 

 

Преимуществено делата, образувани по реда на чл. 310 от ГПК, са 

образувани в деня на постъпване на исковите молби. Разпорежданията по чл. 131 

от ГПК са постановявани обикновено в деня на разпределението им на съответния 

докладчик или най-късно на следващия ден. Като изолиран случай се установи, че 

по едно от производствата съдът е постановил разпореждане за насрочване на 

открито съдебно заседание 6 дни след постъпване на писмен отговор, което не 

съответства на изискването на закона съдът да се произнася в деня на постъпване 

на отговора, съответно в деня на изтичане на срока за това – чл. 312, ал. 1 от ГПК. 

По всички проверени дела с едно изключение, конкретизирано в 
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обстоятелствената част на акта, съдиите са насрочвали първо открито съдебно 

заседание не по-късно от три седмици, както и в по-кратки от този срок. При 

отлагане на делата, следващи съдебни заседания са насрочвани в срокове по-

кратки от 1 месец. Съдебните състави са съблюдавали разпоредбата на чл. 315, ал. 

2 от ГПК и са посочвали датата, на която ще обявят решението си, от който 

момент тече и срокът за неговото обжалване. Крайните съдебни актове са 

обявявани в срока по чл. 316 от ГПК - двуседмичен срок, отчетен от датата на 

съдебното заседание, в което делата са обявявани за решаване. 

 

Продължителността на проверените дела, образувани преди 01.01.2013 г., е 

резултат от обективни причини – две от производствата си били спрени за 

продължителен период от време на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК, а 

останалите са образувани по искове за делба, предпоставящи сами по себе си 

продължителни съдопроизводствени действия. 

 

Съдебните състави са постигнали отлични резултати в работата си по 

показателя брой дела, по които е отменен дадения ход по същество, доколкото 

през проверявания период няма производства с постановени актове в този смисъл. 

Обстоятелството, че съдебните състави са извършвали задълбочена 

предварителна подготовка при разглеждането на делата не е налагало делата да се 

насрочват отново в съдебни заседания за тяхното допълнително изясняване, 

съответно това не е ставало причина за удължаване на общата им 

продължителност. 

 

В хода на проверката са проверени само две дела, по които съдът е 

постановил спиране, поради което не могат да бъда правени категорични изводи 

за това как се администрират тези производства. Фактите по тях донякъде дават 

основание да се приеме, че администрирането на делата изисква по-голяма 

прецизност по отношение на периодите, през които се събира информация за 

производствата, послужили като основание за спиране, съответно да се докладват 

своевременно, делата, спрени по съгласие на страните, за преценка от съдията на 

условията, при които трябва да продължи развитието на производството. 

 

Проверените производства, образувани по молби по чл. 390 от ГПК, са 

образувани своевременно и съдебните състави са се произнесли по исканията в 

деня на тяхното образуване. По двете дела съдебните състави са определили 

началото на срока, даден на молителя за предявяване на обезпечения иск, 

обвързвайки го с момента на уведомяване на страните за определението на съда. 

Предвид това, че по едно от делата съдът се е произнесъл в деня на постъпване на 

молбата, трябва да бъде съобразено обстоятелството, че конкретният случай 

попада в хипотезата, в която началният момент тече от момента на постановяване 

на определението за допускане на обезпечителната мярка, предвид Тълкувателно 

решение № 6/14.03.2014 г. на ВКС, ОСГТК. Констатациите, направени в 

обстоятелствената част на настоящия акт, поставят също така въпроса допустимо 
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ли е удължаване на сроковете за предявяване на обезпечените искове, като бъде 

отчетен характерът на производството по чл. 390 от ГПК. 

 

Делата по Закона за закрила на детето са образувани най-късно на 

следващия ден от постъпването на искането в съда. Съдебните актове за 

насрочване на открити съдебни заседания са постановявани в много кратки 

срокове – между 1 и 3 дни от разпределението на делото на съответния докладчик. 

Първо открито съдебно заседание е насрочвано в срокове обикновено по-кратки 

от 1 месец, а крайните съдебни актове са постановявани в много по-кратки 

срокове от предвидения в закона. Много често, като беше отбелязано по-горе, 

съдиите са обявявали съдебните решения още в открито съдебно заседание, в 

което са давали ход по същество. Констатираните в тази връзка факти 

обосновават изводи за подчертан стремеж на съдебните състави за бързо 

администриране на делата. 

 

Производствата по молби по Закона за защита от домашното насилие са 

образувани в деня на постъпването на молбите и са разпределяни още същия ден 

на докладчик. Всички проверени дела от тази категория са администрирани с 

разпореждания за насрочване в първо открито съдебно заседание, постановявани 

незабавно – в деня на определянето на съответния докладчик. 

Първо открито съдебно заседание е насрочвано в много кратки срокове - 

между 14 и 21 от образуването на делата. Само по едно дело се констатира, че 

решението не е обявено в открито съдебно заседание. Във всички останали случаи 

съдиите са спазвали изискването на чл. 15, ал. 1 от Закона за защита от 

домашното насилие. 

 

Производствата по заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са образувани 

обикновено в деня на постъпването им в съда. 

По делата по чл. 410 от ГПК докладчиците са се произнасяли в срокове по-

кратки от предвидения в закона 3-дневен срок – още същия или най-късно на 

следващия ден. 

По тези производства съдът е издавал автоматично изпълнителен лист при 

настъпване на основанията за това, без да е постановяван изричен съдебен акт за 

издаването му. По делата са правени надлежни отбелязвания за издавания 

изпълнителен лист и за сумата, за която се издава. 

Производствата по заявления по чл. 417 от ГПК също са образувани 

незабавно – в деня на постъпване на заявлението, или най-късно на следващия 

ден. Съдебните състави по проверените дела са се произнасяли много бързо – 

заповеди за незабавно изпълнение са издавани още на следващия ден от 

постъпването на заявлението. По тези производства обаче са правени 

отбелязвания за издадения изпълнителен лист единствено върху заповедта за 

изпълнение. Такова отбелязване не е правено върху документа, послужил като 

основание за издаване на заповедта за изпълнение съобразно изискванията на чл. 

418, ал. 2, изр. 2-ро от ГПК. Пропуските, свързани с надлежното отбелязване, не 

са отстранени въпреки вече дадената от ИВСС препоръка на административния 
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ръководител на Районен съд-Пирдоп с Акт за резултати от проверка, изготвен на 

основание Заповед № 91/23.06.2010 г. на главния инспектор на ИВСС. 

Установените в хода на проверката данни сочат, че през проверявания 

период Районен съд-Пирдоп е постигнал много висок процент на приключване на 

делата както по отношение на общия им брой, така и по отношение само на 

гражданските дела, разгледани от всеки от съдиите. Освен това, от справките, 

предоставени за нуждата на проверката, се установява, че през 2013 г. и 2014 г. 

съдът е постигнал много добри резултати по отношение на спазването на 

сроковете за постановяване на крайните съдебни актове. При констатираната 

висока за съда натовареност следва да се отчете, че по този показател изпреварва 

други районни съдилища със сходна и дори по-ниска натовареност. Обобщенията 

в този смисъл се подкрепят от направената констатация, че през 2013 г. в съда 

реално е просрочено решението само по едно дело, постановено по иск за делба, а 

през 2014 г. няма постановени съдебни актове след изтичане на законовия срок, 

регламентиран с разпоредбата на чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК. 

 

Като цяло констатираните в хода на проверката факти обосновават изводи 

за постигнати много добри резултати в работата на Районен съд-Пирдоп относно 

образуването, движението и приключването на гражданските производства. По-

голямата обща продължителност на част от исковите производства, разгледани в 

обстоятелствената част на акта, се дължи основно на обективни причини – 

оставяне на производствата без движение с указания за отстраняване на 

констатирани нередовности; установяване на адреси на ответници и в тази връзка 

затруднения при връчване на и размяна на книжа; уведомяване чрез залепване на 

уведомления; провеждане на процедури за назначаване на особен представител; 

спиране на производства за различни периоди от време; провеждане на повече 

заседания за изготвяне на съдебни експертизи. Други обективни причини са 

свързани с предмета на делата - част от производствата са по искове за делби, 

които технологично изискват повече време за разглеждане и приключване на 

делата. 

Нужно е да бъде отчетено, че в служба „Съдебно деловодство” се 

поддържа много добра организация. Документите и книжата, постъпващи по 

делата, са подреждани в хронологична последователност с последователно 

номериране на страниците. Прави впечатление скоростта, с която служителите са 

изготвяли и изпращали съобщения и призовки за процесуалните действия на съда, 

които е трябвало да бъдат доведени до знанието на страните. Фактите сочат, че 

съобщения и призовки се изпращат още в деня и по изключение на следващия ден 

от извършване на процесуалното действие, за което страните трябва да бъдат 

уведомени. Книгите са водени редовно и са правени пълни отбелязвания за 

движението на делата в съответствие с ПАРОАВАС /отм./ и ПАС. 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 

към Висшия съдебен съвет дава следните препоръки: 
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1. Председателят на Районен съд-Пирдоп, като упражни правомощията си 

по чл. 80, т. 1 от Закона за съдебната власт, да предприеме мерки за: 

 - актуализиране на Вътрешните правила за разпределение на делата на 

случаен принцип, които да бъдат съобразени с Единната методика по 

приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, 

окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните 

съдилища, приета с решение по Протокол № 57/04.12.2014 г. на ВСС; 

 - спазване на нормата на чл. 38, т. 10 от ПАС при администриране на 

спрените дела, по които липсва изрично разпореждане от страна на съдията за 

периодите на извършване на справки за обуславящите производства, и за 

своевременното им възобновяване; 

 - създаване при възможност на служба „Регистратура” и изработване на 

печат за службата, в който да бъдат попълвани данните, свързани с постъпването 

на книжата в съда; 

 - спазване на разпоредбата на чл. 418, ал. 2, изр. 2-ро от ГПК в 

производствата по чл. 417 от ГПК. 

 

2. Председателят на Районен съд-Пирдоп да упражни правомощията си по 

чл. 80, ал. 1, т. 9 от Закона за съдебната власт и да свика общо събрание на 

съдиите, което, като обсъди констатираните пропуски, макар и установени в 

изолирани случаи, вземе решение за прилагане на Тълкувателно решение № 

6/14.03.2014 г. на ОСГТК на ВКС относно определяне на началния момент, от 

който тече срокът за предявяване на обезпечения бъдещ иск по молби по чл. 390 

от ГПК, както и за стриктно прилагане на срока по чл. 390, ал. 3, изр. 1-во от ГПК. 

 

В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 във 

вр. с ал. 4 от ЗСВ, председателят на Районен съд-Пирдоп да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за мерките, предприети в изпълнение на 

препоръките. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт да 

се изпрати на административния ръководител на Районен съд-Пирдоп. 

 

След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ, копие на акта да 

се изпрати на председателя на Окръжен съд-София и на Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

     ИНСПЕКТОР: 

 

н. и.        /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


