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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 2015 г. и Заповед № ПП-

01-52/15.06.2015 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

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

Проверката се извърши в периода от 22.06.2015 г. до 26.06.2015 г. от 

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

Обхватът на проверката включва дейността на РС - Своге, 

проверяваният период е 2013 г. и 2014 г.  

Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Районен съд - Своге; 

проверка на организацията по образуване и движение на гражданските дела, 

както и приключването им в установените срокове. 

Предмет: проверка на гражданските дела, разгледани от Районен съд – 

Своге. 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 

проверки. 

Методът на извършване на проверката е чрез анализ на документацията 

и справки от електронната деловодна система, годишните доклади на съда за 

2013 г. и 2014 г. и произволно посочени дела. 

 

 

І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 
 

 Административното ръководство на РС – Своге е осъществявано от 

председателя Надя Бакалова, считано до 28.06.2013 г. Със Заповед № К-

364/12.07.2013 г. на председателя на ОС – София, съдия Янко Чавеев е 

командирован от РС – Самоков за изпълнение на длъжността 

административен ръководител - председател на РС – Своге, считано от 

01.08.2013 г. до 31.10.2013 г. Командироването е удължено със Заповед № К-

484/23.10.2013 г. на председателя на ОС – София за периода от 01.11.2013 г. 

до 31.12.2013 г.  От 01.01.2014 г. до 11.12.2014 г. изпълняващ функциите 

административен ръководител – председател на РС – Своге е съдия Янко 

Чавеев, командирован със заповед на председателя на ОС – София. От 

12.12.2014 г. и към настоящия момент изпълняващ функциите 

административен ръководител – председател на РС – Своге е съдия Румен 

Стойнов. Председателят на съда Надя Бакалова през 2014 г. е ползвала 

отпуск за отглеждане на дете. 

 Съдия Румен Стойнов и съдия Гергана Кратункова са работили в съда 

през цялата 2013 г. и 2014 г.  
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Съдиите в РС – Своге разглеждат и граждански и наказателни дела, без 

профилиране по видове.  

 В РС – Своге  работят един държавен съдебен изпълнител и един съдия 

по вписванията. 

Щатната численост на съдебните служители през 2013 г. и 2014 г. е 14 

броя: административен секретар; четирима съдебни секретари, като един 

съдебен секретар обслужва съдебно-изпълнителната служба; трима съдебни 

деловодители – едни в гражданско деловодство, един в наказателно 

деловодство и един деловодител в служба „Регистратура”; старши 

специалист – стопанисване и управление на съдебно имущество; системен 

администратор; главен счетоводител; съдебен архивар, призовкар и чистач.  

Всеки съдебен служител е запознат със задълженията на останалите 

служители и при необходимост се заместват без да се нарушава работата на 

съда. 

 

        
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      
 

Организационното и административно ръководство на РС – Своге през 

2013 г. и 2014 г. е осъществявано от Надя Бакалова, Янко Чавеев и Румен 

Стойнов, съобразно правомощията на чл. 80 ЗСВ. Председателят на съда е 

подпомаган в работата си от административен секретар.  

 За организиране на административната дейност на съда председателят 

е издал редица заповеди, както следва: 

 Със Заповед № РД-09-160/12.08.2013 г. на и. ф. председател Янко 

Чавеев е разпоредено всички постъпили книжа в регистратурата да се 

докладват на председателя на съда за разпределяне чрез програмния продукт 

за случайно разпределение „Law Choice”. Със заповедта са посочени кои 

искания, постъпили по наказателни дела следва да се разпределят на дежурен 

съдия и кои дела да се разпределят на случаен принцип. Разпоредено е също, 

преписките, подлежащи на образуване в дела, да се докладват за 

разпределение в края на работното време на деня, в който са постъпили, а 

бързите и незабавни производства да се докладват незабавно, след 

постъпването им в регистратурата на съда. Посочено е още, че 

разпределението се извършва от председателя на съда, а в негово отсъствие – 

от изрично определен със заповед съдия. Със заповедта е разпоредено 

протоколът от разпределението да се подписва и прилага по всяка преписка, 

а за деня да се съставя общ протокол, който да се подписва от разпределящия 

и да се подрежда от административния секретар в нарочна книга.     

 Със Заповед № РД-09-271/27.12.2013 г. на и. ф. председател Янко 

Чавеев е разпоредено да се нулира броят на разпределените по състави дела 

към началото на 30.12.2013 г. Считано от 30.12.2013 г. са определени 

критериите за разпределение на гражданските и наказателните дела, като 



 4 

гражданските дела са разделени в 18 групи: вещни искове; делби; 

облигационни искове; разводи по исков ред; разводи по взаимно съгласие; 

издръжки; други искове по СК; трудови по чл. 344 КТ; трудови - други; 

искове и жалби по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ; дела по ЗЗДН; дела по Закона за 

защита на детето; други граждански дела; обезпечения на бъдещ иск; 

заповеди по чл. 410 ГПК; заповеди по чл. 417 ГПК; други частни граждански 

дела; производства по част седма от ГПК. Със заповедта е определена 100 

процентна натовареност на съдиите Янко Чавее, Румен Стойнов и Гергана 

Кратункова по всички критерии за разпределение.  

 Със Заповед № РД-09-58/26.03.2014 г. на и. ф. председател Янко Чавеев 

е разпоредено служителите от служба „Съдебно деловодство” срочно и 

стриктно да изпълняват определените им в ПАС и длъжностните 

характеристики служебни задължения по докладването на съдята-докладчик 

на всяка постъпила молба, отговор, възражение и други книжа по делата. 

Служителите незабавно да преглеждат върнатите призовки, а неправилно 

връчените, както и невръчените да се докладват същия или най-късно на 

следващия ден на докладчика.  

 Със Заповед № РД-09-85/26.05.2014 г. на и. ф. председател Янко Чавеев 

е разпоредено в производствата по Закона за защита от домашното насилие 

съдиите да проявяват служебна активност за изясняване на всички 

обстоятелства, които са от значение за правилно конституиране на страните 

по делото, в съответствие с чл. 12, ал. 2, вр. чл. 8, т. 1 – 4 от ЗЗДН. Със 

заповедта е разпоредено да се прилагат разпоредбите на чл. 15, ал. 6 от 

Закона за закрила на детето, в случай че в молбата за защита срещу 

домашното насилие се съдържат данни за пострадало от акта на домашно 

насилие лице, което не е навършило пълнолетие.  

 Със Заповед № РД-09-108/19.06.2014 г. на и. ф. председател Янко 

Чавеев е разпоредено съдиите да следят за приложението на чл. 126, ал. 1 от 

ГПК, преди да дават указания за отстраняване на нередовности или да 

предприемат други процесуални действия, в случаите на образувани дела с 

идентични страни, предмет и искане. 

 Със Заповед № 09/122 от 11.07.2014 г. на и. ф. председател Румен 

Стойнов е разпоредено кои наказателни и кои граждански дела да се 

разглеждат през съдебната ваканция.  

 Със Заповед № РД-09-191/12.11.2014 г. на и. ф. председател Янко 

Чавеев са разпределени задълженията на служителите от служба 

„Регистратура” и от служба „Съдебно деловодство и архив”. 

 Със Заповед № РД-09/256 от 13.12.2014 г. на и. ф. председател Румен 

Стойнов е разпоредено администрирането на всички жалби, молби и 

отговори от текущия доклад на ІІ състав с председател съдия Янко Чавеев да 

се разглеждат от дежурния съдия, съгласно утвърдения график за 

дежурствата на магистратите за месеца.  
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 На сайта на РС – Своге са публикувани: Правила за достъп до 

обществена информация, Правила за поведение на гражданите в съдебните 

зали, Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдените 

актове, Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС – Своге, 

Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен 

пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл от ГПК и др.  

 

 Вътрешните правила за случайно разпределение на делата 

непрекъснато са обновявани и актуализирани като към момента на 

проверката са действащи актуализираните към месец март 2015 г. правила. В 

Правилата подробно са регламентирани видовете дела и „типове дела”, с 

оглед равномерното изравняване натоварването на съдиите. Гражданските 

дела са групирани в 18 подгрупи, съответстващи на издадената заповед. От 

програмата за случайно разпределение се изключва съдия поради ползване на 

отпуск (законоустановен, временна нетрудоспособност, отпуск за отглеждане 

на дете и в предвидените от закона случаи). Регламентирани са случаите на 

разпределяне на делото на „определен докладчик” като причините се вписват 

в протокола за избора. Подробно са разписани правилата на особени случаи 

при разпределение на гражданските и наказателните дела.  

 

Административният секретар на съда М. М. е създала отлична 

организация на работата. Всички заповеди са класирани според характера и 

адресата: заповеди на висшестоящи институции по дейността; Правилник за 

устройството и дейността; заповеди на председателя на РС – Своге по 

дейността; заповеди на председателя на РС – Своге за командировки в 

страната; заповеди на председателя за отпуски и др.  

 

РС – Своге разполага с три съдебни зали, оборудвани със звукозаписна 

и озвучителна техника, което позволява да се прави звукозапис при 

провеждане на съдебните заседания.  

 

 
 ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
 
 1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
В РС – Своге е инсталирана и действаща деловодната програма 

„Система за управление на съдебните дела” (СУСД), разработена от 

„Сименс” ЕООД.  

Всички дела, образувани след 2009 г. са въведени в електронната 

деловодна система. 
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Деловодните книги и регистри се водят на електронен и хартиен 

носител. Книгите на хартиен носител съдържат изискуемите графи, които се 

попълват правилно и четливо.  

Книжата, по които се образуват дела, се поставят в папки по образец. 

Всички постъпващи книжа по делата се прикрепват последователно и се 

номерират.  

 Делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове са 

обозначени с жълт етикет, съгласно изискванията на чл. 92, т. 5 ПАРОАВАС 

(отм.), респективно чл. 78, ал. 5 ПАС, обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г.    

 

 
 2. ОБРАЗУВАНЕ  НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  
 

Книжата, по които се образуват дела, след поставяне на входящ номер 

и дата на постъпване от служба „Регистратура” се въвеждат във входящия 

дневник и в електронната деловодна система. След получаване на входящ 

номер книжата се докладват на председателя на съда за разпределение и 

определяне на съдия-докладчик чрез програмата за случаен подбор „Law 

Choice”, предоставена от ВСС. Разпределението на делата се извършва 

съобразно поредността на постъпването им.  

След определяне на докладчика книжата се връщат в служба „Съдебно 

деловодство” за образуването им в дела. Книжата се поставят в папки, 

номерират се и се докладват на съдията-докладчик в деня на образуването 

или най-късно на следващия ден.  

За постъпилите по пощата книжа се използва печат на съда, изработен 

специално за това. 

 

     
3. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
През 2013 г. в PC – Своге са постъпили общо 985 броя дела, от които 

633 бр. граждански и 352 наказателни дела. Останали несвършени в началото 

на периода са 64 бр. граждански дела и 39 бр. наказателни дела. Общо за 

разглеждане са 697 бр. граждански дела и 391 бр. наказателни дела или 

всичко 1088 бр. дела. Свършените граждански дела са 631 бр., свършените 

наказателни дела са 321 бр. Прекратените граждански дела са 62 бр., а 

прекратените наказателни – 81 бр. Несвършени към 31.12.2013 г. са 66 

граждански дела и 32 бр. наказателни дела. 

Като материя преобладават делата по чл. 410 и 417 ГПК - заповедно 

производство, които за 2013 г. са 420 броя или 66.35 % от постъпилите през 

годината граждански дела. 
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От предоставената за нуждите на проверката справка за разпределените  

дела по съдии, отчетена за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. се 

установи: 

- съдия Надя Бакалова - останали несвършени от предходен период 

граждански дела – 19 бр., постъпили през годината – 89 гр. дела, всичко за 

разглеждане – 108 гр. дела; свършени граждански дела – 108 бр., което е 100 

% от всички граждански дела за разглеждане; останали несвършени в края на 

периода – няма. Общо за разглеждане наказателни дела – 58 бр. (13 бр. от 

предходен период и 45 бр. са постъпили през годината); свършени 

наказателни дела – 58 бр. Всичко дела за разглеждане (граждански и 

наказателни) през 2013 г. са 166 броя; 

- съдия Янко Чавеев – останали несвършени от предходен период 

граждански дела – 2 бр., постъпили през годината – 103 бр. граждански дела, 

всичко за разглеждане – 105 граждански дела; свършени граждански дела – 

84 бр., което е 80 % от всички граждански дела за разглеждане; останали 

несвършени в края на периода – 21 граждански дела. Общо за разглеждане 

наказателни дела – 52 бр. (няма от предходен период, 52 бр. са постъпили 

през годината); свършени наказателни дела – 37 бр. Всичко дела за 

разглеждане (граждански и наказателни) през 2013 г. са 157 броя; 

- съдия Румен Стойнов - останали несвършени от предходен период 

граждански дела – 21 бр., постъпили през годината – 212 гр. дела, всичко за 

разглеждане – 233 гр. дела; свършени граждански дела – 209 бр., което е 89.7 

% от всички граждански дела за разглеждане; останали несвършени в края на 

периода – 24 бр. граждански дела. Общо за разглеждане наказателни дела – 

152 бр. (18 бр. от предходен период и 134 бр. са постъпили през годината); 

свършени наказателни дела – 126 бр. Всичко дела за разглеждане 

(граждански и наказателни) през 2013 г. са 385 броя; 

- съдия Гергана Кратункова - останали несвършени от предходен 

период граждански дела – 22 бр., постъпили през годината – 229 гр. дела, 

всичко за разглеждане – 251 гр. дела; свършени граждански дела – 230 бр., 

което е 91.63 % от всички граждански дела за разглеждане; останали 

несвършени в края на периода – 21 бр. граждански дела. Общо за 

разглеждане наказателни дела – 127 бр. (6 бр. от предходен период и 121 бр. 

са постъпили през годината); свършени наказателни дела – 98 бр. Всичко 

дела за разглеждане (граждански и наказателни) през 2013 г. са 378 броя. 

 

Съдия Надя Бакалова е била на работа до 28.06.2013 г., след което е 

ползвала отпуск за раждане и отпуск за отглеждане на дете. Съдия Янко 

Чавеев е командирован в съда, считано от 01.08.2013 г., което е причина за 

по-малкия брой разпределени дела на двамата съдии.  

 

През 2014 г. в PC – Своге са постъпили общо 806 броя дела, от които 

540 бр. граждански и 266 наказателни дела. Останали несвършени в началото 



 8 

на периода са 66 бр. граждански дела и 70 бр. наказателни дела. Общо за 

разглеждане са 606 бр. граждански дела и 336 бр. наказателни дела или 

всичко 942 бр. дела. Свършените граждански дела 544 бр., свършените 

наказателни дела са 304 бр. Прекратените граждански дела са 55 бр., а 

прекратените наказателни – 75 бр. Несвършени към 31.12.2013 г. са 62 

граждански дела и 32 бр. наказателни дела. 

 

От гражданските производствата като материя преобладават делата по 

чл. 410 и 417 ГПК - заповедно производство, които за 2014 г. са 365 броя или 

67.59 % от постъпилите през годината граждански дела. 

 

От предоставената за нуждите на проверката справка за разпределените  

дела по съдии, отчетена за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. се 

установи: 

- съдия Янко Чавеев – останали несвършени от предходен период 

граждански дела – 21 бр., постъпили през годината – 148 бр. граждански 

дела, всичко за разглеждане – 169 граждански дела; свършени граждански 

дела – 169 бр., което е 100 % от всички граждански дела за разглеждане; 

останали несвършени в края на периода – няма. Общо за разглеждане 

наказателни дела – 84 бр. (15 от предходен период и 69 бр. са постъпили през 

годината); свършени наказателни дела – 83 бр. Всичко дела за разглеждане 

(граждански и наказателни) през 2014 г. са 253 броя; 

- съдия Румен Стойнов - останали несвършени от предходен период 

граждански дела – 24 бр., постъпили през годината – 197 гр. дела, всичко за 

разглеждане – 221 граждански дела; свършени граждански дела – 187 бр., 

което е 84.62 % от всички граждански дела за разглеждане; останали 

несвършени в края на периода – 34 бр. граждански дела. Общо за 

разглеждане наказателни дела – 122 бр. (25 бр. от предходен период и 97 бр. 

са постъпили през годината); свършени наказателни дела – 107 бр. Всичко 

дела за разглеждане (граждански и наказателни) през 2014 г. са 343 броя; 

- съдия Гергана Кратункова - останали несвършени от предходен 

период граждански дела – 21 бр., постъпили през годината – 195 гр. дела, 

всичко за разглеждане – 216 граждански дела; свършени граждански дела – 

188 бр., което е 87.04 % от всички граждански дела за разглеждане; останали 

несвършени в края на периода – 28 бр. граждански дела. Общо за 

разглеждане наказателни дела – 130 бр. (30 бр. от предходен период и 100 бр. 

са постъпили през годината); свършени наказателни дела – 114 бр. Всичко 

дела за разглеждане (граждански и наказателни) през 2014 г. са 346 броя. 

 
 
ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

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

 

 Проверката на случайно избрани дела, установи:  

  - гр. д. № 350/2014 г., обр. на 01.09.2014 г., на доклад на съдия Гергана 

Кратункова, иск по чл. 49 ЗЗД. ИМ е постъпила на 01.09.2014 г. и на същата 

дата е извършено разпределението от съдия Чавеев. Протоколът съдържа 

данни между кои съдии е извършено разпределението, процентната 

натовареност, брой разпределени дела. С разпореждане от 02.09.2014 г. ИМ е 

оставена без движение. Съобщението е изпратено на 05.09.2014 г., връчено 

на 24.11.2014 г. (в гр. Своге) на процесуалния представител на ищеца и на 

26.11.2014 г. е представена молба с изпълнени указания. С определение от 

27.11.2014 г. съдът е освободил ищеца от заплащане на ДТ. С разпореждане 

от 27.11.2014 г. е постановено да се изпрати на ответника препис от ИМ за 

отговор. Съобщението е изпратено на 27.11.2014 г., връчено на 28.11.2014 г. 

– не е постъпил отговор. На 07.01.2015 г. е постановено определението по чл. 

140 ГПК, изготвен е проект за доклад, допусната е СМЕ, допуснати са 

свидетели, делото е насрочено за 17.02.2015 г. Първото с. з. е проведено на 

17.02.2015 г. – разпитани са свидетели, за изготвяне на експертизата делото е 

отложено за 25.03.2015 г. (в. л. не се е явило, поради ангажираност по делото 

в гр. Самоков). С разпореждане от 10.03.2015 г. делото е пренасрочено за 

02.04.2015 г., поради неотложен ангажимент на председателя на състава. С 

разпореждане от 06.04.2015 г. делото е насрочено за 28.04.2015 г. (на 

02.04.2015 г. не е проведено с. з.). В с. з. на 28.04.2015 г. проц. представител 

на ищцата е поискал съдът да постанови неприсъствено решение. Съдът е дал 

ход по същество и на 22.05.2015 г. е постановено решението. Съдът е 

постановил да се връчи препис от решението на ответника;  

- гр. д. № 416/2014 г., обр. на 20.10.2014 г., на доклад на съдия Янко 

Чавеев, след това на съдия Гергана Кратункова, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е 

постъпила на 20.10.2014 г. и на същата дата е разпределено делото. С 

разпореждане от 22.10.2014 г. съдът е изискал частното дело – заповедно 

производство. С разпореждане от 24.10.2014 г. производството по исковата 

молба е оставено без движение. Съобщението е изпратено на 27.10.2014 г., 

връчено на 01.12.2014 г. в гр. София. На 28.11.2014 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания. С разпореждане от 28.11.2014 г. е постановено препис 

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

01.12.2014 г., връчено на 08.12.2014 г. На 12.12.2014 г. е извършено 

преразпределение на делото поради прекратяване на командироването на 

съдия Янко Чавеев. Делото е разпределено на съдия Кратункова, приложен е 

протокол от случайното разпределение. На 08.01.2015 г. е постъпил отговор 

на ИМ. На 16.01.2015 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, съдът е 

допуснал изслушване на ССЕ и е насрочил делото за 18.02.2015 г. Първото с. 

з. е проведено на 18.02.2015 г. – не е даден ход на делото, съдът е докладвал 

постъпила на 17.02.2015 г. молба от ищеца за отлагане на делото за друга 
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дата за да се запознае с изготвената експертиза. Съдът е отложил делото за 

25.03.2015 г. С разпореждане от 10.03.2015 г. делото е пренасрочено за 

02.04.2015 г., поради неотложен ангажимент на председателя на състава. На 

02.04.2015 г. не е проведено с. з. С разпореждане от 06.04.2015 г. делото е 

насрочено за 28.04.2015 г. В с. з. на 28.04.2015 г. е даден ход, прието е 

заключението на вещото лице и по допусната допълнителна ССЕ е отложено  

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

докладвал молба от пълномощника на ищеца за недаване на ход на делото, 

поради непредставено заключение в законовия срок – заключението е 

постъпило на 19.05.2015 г. Съдът е отложил делото за 24.06.2015 г.; 

 - гр. д. № 4/2014 г., обр. на 06.01.2014 г., на доклад на съдия Гергана 

Кратункова, иск за делба. ИМ е постъпила на 06.01.2014 г. и на същата дата е 

извършено разпределението. С разпореждане от 07.01.2014 г. е постановено 

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

изпратено на 07.01.2014 г., връчено на 08.01.2014 г. и на 10.02.2014 г. е 

постъпил отговор. На 11.02.2014 г. е постановено определението по чл. 140 

ГПК, делото е насрочено за 18.03.2014 г. Първото с. з. е проведено на 

18.03.2014 г., даден е ход по същество на делото. На 07.04.2014 г. е 

постановено решението по първа фаза на делбата. Съобщения с препис от 

решението са връчени на 08.04.2014 г. и на 09.04.2014 г. С разпореждане от 

25.04.2014 г. делото е насрочено по втора фаза на делбата за 22.05.2014 г. В с. 

з. на 22.05.2014 г. съдът е допуснал изслушването на СТЕ и е отложил делото 

за 24.06.2014 г., когато е отложено за изготвяне на допуснатата от съда 

експертиза. В с. з. на 16.09.2014 г. (съдия Янко Чавеев) не е даден ход на 

делото, поради неявяване на в. л. и поради отсъствие по уважителни причини 

на съдията-докладчик, делото е отложено за 23.09.2014 г. В с. з. на 23.09.2014 

г. е даден ход (съдия Кратункова), прието е заключението по изготвената 

СТЕ и за изслушване на допълнителна СТЕ делото е отложено. В с. з. на 

28.10.2014 г. не е даден ход на делото, съдът е докладвал молба от в. л., с 

която е заявило, че поради служебна ангажираност не може да се яви по 

делото. В с. з. на 26.11.2014 г. съдът е дал последна възможност на ищцовата 

страна да внесе депозит за изготвяне на допуснатата допълнителната СТЕ и е 

отложил делото. В с. з. на 20.01.2015 г. съдът е констатирал, че не е внесен 

определения депозит за изготвяне на допълнителната СТЕ и е постановил 

внасяне на делото в архив;  

- гр. д. № 326/2013 г., обр. на 21.06.2013 г., на доклад на съдия Румен 

Стойнов, иск за делба. ИМ е постъпила на 21.06.2013 г. и на същата дата е 

извършено разпределението. С разпореждане от 21.06.2013 г. е постановено 

да се изпрати препис от ИМ на ответниците (6) за отговор. Съобщенията са 

изпратени на 21.06.2013 г., последното връчено на 12.07.2013 г. На 

04.09.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, делото е 

насрочено за 01.10.2013 г. Първото с. з. е проведено на 01.10.2013 г. – не е 

даден ход на делото поради нередовна процедура по призоваване на двама от 
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ответниците. В с. з. на 22.11.2013 г. отново не е даден ход на делото поради 

нередовна процедура по призоваване на двама от ответниците. В с. з. на 

17.01.2014 г. е даден ход на делото, даден е ход по същество. На 13.02.2014 г. 

е постановено решението по първа фаза на делбата. С разпореждане от 

03.04.2014 г. делото е насрочено по втора фаза на делбата за 15.05.2014 г. В с. 

з. на 15.05.2014 г. съдът е допуснал изслушване на СТЕ и е отложил делото. 

Проведени са с. з. на: 11.07.2014 г. – не е даден ход на делото, съдът е дал 

възможност за внасяне на определения депозит до 29.08.2014 г. и е отложил 

делото за 26.09.2014 г. В с. з. на 26.09.2014 г. не е даден ход на делото, съдът 

е докладвал постъпило заявление от в. л. за служебна ангажираност и молба 

да му се предостави възможност да представи СТЕ за следващото съдебно 

заседание. Делото е отложено за 07.11.2014 г. В с. з. на 07.11.2014 г. отново 

не е даден ход на делото, съдът е докладвал постъпило заявление от в. л. за 

невъзможността му да се яви в с. з. поради пътуване извън пределите на 

страната. Съдът е отложил делото за 19.12.2014 г., когато отново не е даден 

ход на делото, поради неявяване на в. л. Съдът е докладвал постъпило 

заявление от в. л. за възникнала служебна ангажираност. В с. з. на 05.02.2015 

г. не е даден ход на делото, поради неявяване на в. л. Л. К. Д. Съдът е 

докладвал постъпило заявление от в. л. ведно с приложено заключение по 

изготвената СТЕ, делото е отложено. В с. з. на 18.03.2015 г. е даден ход на 

делото, прието е заключението по изготвената СТЕ, съдът е отложил делото 

по изразено от страните желание за постигане на спогодба. В с. з. на 

15.05.2015 г. е даден ход на делото и е отложено по изложеното от 

пълномощник, че страните са постигнали спогодба, но само една от страните 

не е подписала, поради влошено здравословно състояние. Съдът е отложил 

делото за 26.06.2015 г.; 

- гр. д. № 324/2014 г., обр. на 15.08.2014 г., на доклад на съдия Румен 

Стойнов, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 15.08.2014 г., 

разпределението е извършено на същата дата, приложен е пълния протокол 

от разпределението. С определение от 15.08.2014 г. съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на 

ч. гр. д. № 209/2012 г. по описа на съда, по което е подадена частна жалба 

против определението на съда, с което е обезсилена заповед за изпълнение и 

изпълнителен лист. С определение от 20.04.2015 г. производството е 

възобновено и ИМ е оставена без движение за внасяне на ДТ. Съобщение до 

ищеца е изпратено на 21.04.2015 г., връчено на 04.05.2015 г. – не е постъпила 

молба от ищеца с оглед указанията на съда. С определение от 19.05.2015 г. 

съдът е върнал ИМ поради неизпълнени указания и е прекратил 

производството по делото. На 19.05.2015 г. са изпратени съобщения до 

страните,  на 01.06.2015 г. е връчено на ищеца, на 15.06.2015 г. е връчено на 

ответника; 

- гр. д. № 178/2014 г., обр. на 15.05.2014 г., на доклад на съдия Гергана 

Кратункова, иск по чл. 135 ЗЗД. ИМ е постъпила на 14.05.2014 г. и на 
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15.05.2014 г. е извършено разпределението, приложен е пълния протокол от 

програмата. С исковата молба ищцата е поискала да бъда освободена от 

заплащане на ДТ. С разпореждане от 16.05.2014 г. е указано на ищцата да 

представи доказателства по чл. 83, ал. 2 ГПК. По делото е приложен списък 

на лицата за изготвени съобщения, от който се установява, че на 19.05.2014 г. 

е изпратено съобщение, но такова няма върнато по делото. На 25.06.2014 г. е 

изпратено ново съобщение, върнато в цялост, като в разписката е посочено, 

че към съобщението няма приложено разпореждане. На 01.08.2014 г. е 

изпратено ново съобщение до ищеца, връчено на 26.09.2014 г. На 26.09.2014 

г. е постъпила молба от пълномощника на ищцата с оглед указанията на съда 

и искане за издаване на СУ. С разпореждане от 06.10.2014 г. съдът е 

постановил да се издаде исканото СУ и е дал указания по ИМ. На 21.10.2014 

г. е постъпила молба с изпълнени указания. С определение от 21.10.2014 г. 

съдът е освободил ищцата от задължението за внасяне на ДТ. С 

разпореждане от 21.10.2014 г. е постановено да се изпрати на ответниците (3) 

препис от ИМ за отговор. Съобщенията са изпратени на 22.10.2014 г. Две 

съобщения са върнати в цялост и с разпореждане от 04.11.2014 г. и 

07.11.2014 г. съдът е постановил да се извърши служебна справка по Наредба 

№ 14/2009 г. С разпореждане от 05.11.2014 г. и съответно от 10.11.2014 г. е 

постановено да се приложи чл. 47, ал. 1 ГПК за двамата ответника. Едното 

уведомление е залепено на 13.11.2014 г., второто на 15.11.2014 г. 

Съобщението до третия ответник е връчено на 29.10.2014 г. С определение от 

11.12.2014 г. съдът е предоставил правна помощ на двамата ответници. С 

разпореждане от 19.12.2014 г. е указано на ищеца да внесе определената сума 

за назначаване на особени представители на двамата ответници. Съобщение 

до ищеца е изпратено на 22.12.2014 г., връчено на 30.01.2015 г. и на 

04.02.2015 г. е представена молба от пълномощника на ищеца за 

освобождаване от внасяне на такса за назначаване на особен представител на 

двамата ответници, тъй като ищцата е освободена от заплащане на ДТ по 

делото. С определение от 09.02.2015 г. съдът е предоставил правна помощ на 

двамата ответници чрез процесуално представителство от един особен 

представител на разноски на ищеца. На 11.02.2015 г. е изпратено съобщение 

до пълномощника на ищеца, връчено на 26.02.2015 г. и на 28.02.2015 г. е 

постъпила молба с документ за внесена такса за особен представител. На 

24.03.3015 г. е постъпило уведомително писмо от САК за определения 

особен представител, съдът е разпоредил да се връчи препис от ИМ за 

отговор. Съобщението е изпратено на 07.04.2015 г., връчено на 08.04.2015 г . 

На 05.05.2015 г. е постъпил отговор на ИМ. С разпореждане от 12.05.2015 г. 

съдът е указал на особения представител да подпише отговора на ИМ. На 

12.05.2015 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, делото е 

насрочено за 16.06.2015 г. Първото с. з. е проведено на 16.06.2015 г., изготвен 

е доклад по делото, разпитан е свидетел, съдът е дал ход по същество и е 

обявил, че ще се произнесе с решение в срок;   
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- гр. д. № 507/2013 г. /съдия Гергана Кратункова/ е образувано на 

14.10.2013 г. по искова молба за делба срещу 7 ответници, постъпила в съда 

на същата дата. Делото е разпределено на съдия в деня на неговото 

образуване. С разпореждане от 15.10.2013 г., положено върху исковата 

молба, съдът е оставил производството без движение и е дал указания за 

вписване на исковата молба. Съобщение за указанията на съда е изпратено на 

същата дата и е връчено на 17.10.2013 г. Исковата молба е вписана на 

17.10.2013 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 17.10.2013 г. 

Преписи от исковата молба са изпратени за връчване на ответниците със 

съобщения от 18.10.2013 г. Едно от съобщенията е върнато в цялост с 

отбелязване от 26.11.2013 г., че на адреса няма такова лице. С разпореждане 

от 04.12.2013 г. съдът е указал да се изиска справка от НБД „Население”. 

Справка е изготвена на 05.12.2013 г. На 09.12.2013 г. съдът е разпоредил да 

се приложи процедурата по чл. 47 от ГПК. Уведомление е залепено на 

20.12.2013 г. С разпореждане от 13.01.2014 г. съдът е разпоредил на ищеца да 

внесе депозит за особен представител. Последното е отменено с 

разпореждане от 23.01.2014 г., след като съдът е съобразил, че ответникът се 

е явил лично на 22.01.2014 г. в деловодството на съда и е получил препис от 

исковата молба. На останалите ответници преписи от исковата молба са 

връчени най-късно на 24.10.2013 г. Последният отговор е депозиран на 

21.02.2014 г., към който е приложена насрещна искова молба. 

Производството по насрещната искова молба е оставено без движение с 

указания за вписване от 25.02.2014 г. Молбата е вписана на 04.03.2014 г. С 

разпореждане от 06.03.2014 г. съдът е указал на ищеца по насрещния иск да 

конкретизира молбата си и с друго разпореждане от същата дата е указал 

връчване на насрещната искова молба по чл. 131 от ГПК. Съобщения с 

преписи от насрещната искова молба са изпратени на останалите страни със 

съобщения от 07.03.2014 г. Отговор на насрещния иск е постъпил от 

първоначалния ищец по пощата на 07.04.2014 г. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 15.05.2014 г., съдът е разпределил доказателствената 

тежест и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 24.06.2014 г. 

Призовки за страните са изпратени на 16.05.2014 г. В съдебно заседание от 

24.06.2014 г. съдът е отложил делото за 16.09.2014 г., след като е съобразил 

изявления на страните за постигане на спогодба. В съдебно заседание от 

16.09.2014 г. делото е докладвано от съдия Янко Чавеев, който не е дал ход 

на делото и го е отложил за 23.09.2014 г., като се е мотивирал с 

обстоятелството, че титулярят липсва по уважителни причини. На 19.09.2014 

г. е постъпила молба от пълномощника на ищеца за отлагане на делото за 

нова дата, тъй като е ангажиран в Районна избирателна комисия в район № 

12, гр. Монтана. Едновременно с това е посочено, че доверителят не може да 

се яви също в съдебно заседание по здравословни причини. Към молбата са 

приложени доказателства в тази връзка. В съдебно заседание от 23.09.2014 г. 

не е даден ход на делото и същото е насрочено за 28.10.2014 г. На тази дата 



 14 

отново страните са направили изявления за постигане на спогодба, съответно 

делото да бъде насрочено за следващата година. Съдът е отложил делото за 

20.01.2015 г. На 20.01.2015 г. от ищеца и от пълномощника му са постъпили 

молби за отлагане на делото, обоснована със здравословни причини. Молба 

за отлагане е постъпили и от пълномощник на един от ответниците. В 

съдебно заседание от 20.01.2015 г. делото е отложил делото за 24.02.2015 г., 

отложено отново поради отсъствие на пълномощника на ищеца за 31.03.2015 

г. С разпореждане от 06.04.2015 г., изписано върху списъка на призованите 

лица, съдът е насрочил делото в открито заседание за 29.04.2015 г. В 

съдебния акт не са посочени причините, наложили пренасрочването на 

делото. В заседание от 29.04.2015 г. страните са поискали съдът да им 

предостави още една възможност за постигане на спогодба, с оглед на което 

следващо заседание е насрочено за 17.06.2015 г. В съдебно заседание от тази 

дата съдът е прекратил частично производството с оглед представен договор 

за доброволна делба, разпитал е свидетели, допуснал е изслушването на 

други и е отложил делото за 29.09.2015 г.; 

 - гр. д. № 83/2014 г. /съдия Румен Стойнов/ е образувано на 07.03.2014 

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

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. По делото е 

приложен пълен протокол, отразяващ извършеното разпределение. Върху 

протокола е изписано разпореждане по чл. 131 от ГПК, постановено на 

07.03.2014 г. Преписи от исковата молба са изпратени на двамата ответници 

със съобщения от 07.03.2014 г., последното от които е връчено на 14.03.2014 

г. Отговор на исковата молба е депозиран от двамата ответници на 07.04.2014 

г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 16.04.2014 г., съдът е 

указал на страните, че мотивната част на определението има характер на 

проект на доклад по делото и е насрочил същото в открито заседание за 

30.05.2014 г. Призовки за страните са изпратени на 22.04.2014 г. В съдебно 

заседание от 30.05.2014 г. е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще 

се произнесе с решение, което ще бъде обявено в регистъра на 27.06.2014 г. 

Решение по първа фаза на делбата е постановено на 27.06.2014 г., съобщения 

за изготвянето на което са изпратени на страните на същата дата. С 

разпореждане от 18.07.2014 г. съдът е насрочил делото за 12.09.2014 г. за 

продължаване на производството във втора фаза на делбата. Страните са 

уведомени за насроченото съдебно заседание съответно на 21.07.2014 г. и 

22.07.2014 г. На 12.09.2014 г. на електронната поща на съда е постъпила 

молба от пълномощника на ответниците, че след справка на страницата на 

съда случайно е разбрал за насроченото съдебно заседание, за което не били 

уведомени доверителите му, като е направил искане за допускане на съдебно-

техническа експертиза. В съдебно заседание от 12.09.2014 г. съдът е 

допуснал исканата експертиза и е отложил делото за 07.11.2014 г. 

Доказателство за внесен депозит е представено на 03.10.2014 г. На 05.11.2014 

г. от вещото лице е постъпила молба, че поради пътуване извън страната не 



 15 

може да присъства в насроченото заседание. По тази причина на 07.11.2014 г. 

делото е отложено за 19.12.2014 г. На 18.12.2014 г. от вещото лице отново е 

постъпила молба за отлагане и предоставяне на възможност за изготвяне на 

експертизата, обоснована с възникнала служебна ангажираност. С молбата не 

се сочат доказателства относно служебните ангажименти на съдебния 

експерт. В заседание от 19.12.2014 г. по тази причина не е даден ход на 

делото и съдът го е отложил за 05.02.2015 г. Съдът не е указвал на вещото 

лице да представи доказателства в подкрепа на молбите си. На 05.02.2015 г. 

от вещото лице е постъпила трета молба за предоставяне на възможност да 

защити експертизите по различни дела, между които и по настоящото. Към 

молбата не се сочат причини, нито доказателства, които да обосновават 

необходимостта от отлагане на делото за пореден път. В съдебно заседание 

от 05.02.2015 г. съдът не е дал ход на делото и е насрочил съдебно заседание 

за 18.03.2015 г. На 20.04.2015 г. по електронната поща е постъпила нова 

молба от вещото лице, с която иска конкретни дела да бъдат отложени за 

след 01.06.2015 г. В молбата като причина е посочено дългосрочно служебно 

командироване в отдалечен район на страната, но не се представят 

доказателства в тази връзка. На 22.04.2015 г. съдът не е дал ход на делото и 

го е отложил за 05.06.2015 г. На 19.05.2015 г. е постъпила поредна молба от 

вещото лице за насрочване на делото след средата на месец юни, за пореден 

път мотивирана с дългосрочна командировка. Молбата отново не съдържа 

доказателства за твърдените обстоятелства и същата е мотивирала съда в 

заседание от 05.06.2015 г. да отложи делото за 26.06.2015 г. Назначеното 

вещо лице инж. Л. Д. е станал причина за многократното отлагане на делото 

– 5 съдебни заседания са отложени поради неявяването му; 

 - гр. д. № 325/2013 г. /съдия Румен Стойнов/ е образувано на 21.06.2013 

г. по искова молба за делба, постъпила в съда на тази дата. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С разпореждане по 

чл. 131 от ГПК, постановено на 21.06.2013 г. и изписано върху протокола за 

електронен избор, съдът е указал да се изпратят преписи от исковата молба за 

тримата ответници за отговор в едномесечен срок. Съобщения с преписи от 

исковата молба са изпратени на 21.06.2013 г. и са връчени на 03.07.2013 г., 

05.07.2013 г. и 12.07.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

04.09.2013 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 01.10.2013 г. 

Призовки за страните са изпратени на 05.09.2013 г., едната от които до единия 

от ответниците е върната в цялост от кметството на с. Мировяне. Последното 

е станало причина да не бъде даден ход на делото в съдебно заседание от 

01.10.2013 г. и да бъде отложено за 22.11.2013 г. На 18.11.2013 г. е постъпило 

писмо от кметството на с. Мировяне, че лицето е с постоянен адрес в друго 

населено място, същият е бил посетен, но ответникът не е намерен на него. В 

съдебно заседание от 22.11.2013 г. съдът е отложил делото поради нередовна 

процедура по призоваване за 17.01.2014 г. В съдебно заседание от 17.01.2014 

г. съдът е дал ход по същество и е посочил, че ще се произнесе с решение, 
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което ще бъде обявено в регистъра на 14.02.2014 г. Решение е постановено на 

тази дата и съобщения за изготвянето му са изпратени на страните още същия 

ден. С разпореждане от 03.04.2014 г. съдът е насрочил открито съдебно 

заседание във втората фаза на делбата за 15.05.2014 г. На тази дата е 

допусната съдебно-техническа експертиза, определен е депозит в размер на 

150,00 лв., вносим от ищеца, за вещо лице е назначен Л. Д., и делото е 

отложено за 11.07.2014 г. На 09.07.2014 г. от пълномощника на ищеца е 

постъпила молба за внасяне на делото в архив, тъй като не може да бъде внесе 

определения депозит поради заболяване на страната. На 11.07.2014 г. съдът е 

предоставил допълнителна възможност за внасяне на депозита до 29.08.2014 

г. включително и е отложил делото за 26.09.2014 г. Доказателство за внасяне 

на депозита е представено с молба от 15.08.2014 г. Вещото лице е уведомен на 

20.08.2014 г. На 25.09.2014 г. е постъпило „заявление” от вещото лице, че 

поради служебна ангажираност – участие в семинар, не е в състояние да 

присъства на насрочените за 26.09.2014 г. съдебни заседания  по гр. д. № 

325/2013 г. и гр. д. № 326/2013 г. Това е станало причина в съдебно заседание 

от 26.09.2014 г. делото да бъде отложено за 07.11.2014 г., отложено по вина на 

вещото лице за 19.12.2014 г. и при същите обстоятелства, при които са 

отложени още гр. д. № 326/2013 г. и гр. д. № 83/2013 г., отложено за 

05.02.2015 г., отложено за 18.03.2015 г. В съдебно заседание от 18.03.2015 г. е 

даден ход на делото, прието е заключението на вещото лице, предоставена е 

възможност на страните за спогодба и делото е отложено за 15.05.2015 г. На 

тази дата пълномощникът на ищеца е направил изявление, че има изявено 

съгласие на страните за постигане на спогодба с изключение на един от 

съделителите, който е със заболяване. С оглед това делото е отложено за 

26.06.2015 г. Продължителността на производството е резултат от трудности, 

свързани с призоваването на един от ответниците, и на процесуалното 

поведение на вещото лице, което е станало причиня няколкократно делото да 

бъде отлагано, без да е сочило доказателства, наложили отсъствието му. 

 - гр. д. № 304/2014 г. /съдия Янко Чавеев, след това съдия Румен 

Стойнов/ е образувано на 06.08.2014 г. по искова молба по установителен иск 

за собственост, постъпил в съда на 06.08.2014 г. По делото е приложен пълен 

протокол за избор на докладчик, от който е видно, че делото е разпределено в 

деня на неговото образуване. С разпореждане от 08.08.2014 г. производството 

е оставено без движение за конкретизиране на обстоятелства, свързани с 

претенцията. Съобщение за указанията на съда е изпратено на пълномощника 

на ищеца на 12.08.2014 г., връчено на 20.08.2014 г. На 03.09.2014 г. е 

постъпила молба за удължаване на срока за изпълнение на указанията, 

уважена с разпореждане от 03.09.2014 г. Съобщение за разпореждането на 

съда е изпратено на 04.09.2014 г. и е връчено на 11.09.2014 г. На 18.09.2014 г. 

е постъпила молба от пълномощника в изпълнение на указанията. С 

разпореждане от 18.09.2014 г. съдът е приел, че е налице частично изпълнение 

на указанията, предоставил е последна възможност за отстраняване на 
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нередовностите и е указал последиците при неизпълнение. Съобщение е 

изпратено на 19.09.2014 г. и е връчено на тази дата. Молба от страната е 

депозирана на 26.09.2014 г. С разпореждане от 06.10.2014 г. съдът е указал на 

ищеца да впише исковата молба. Съобщение за указанията е изпратено на 

09.10.2014 г., връчено на 13.10.2014 г. Указанията са изпълнени с молба от 

15.10.2014 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 15.10.2014 г. 

Препис от исковата молба е връчен на ответника на 20.10.2014 г. със 

съобщение, изпратено на 16.10.2014 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 27.11.2014 г., съдът е допуснал съдебно-техническа 

експертиза и е насрочил делото в открито заседание за 20.01.2015 г. На 

12.12.2014 г. делото е преразпределено на случаен принцип на съдия Стойнов, 

поради прекратяване на командироването на съдия Чавеев. В съдебно 

заседание от тази дата ищецът е поискал предоставяне на възможност за 

внасяне на определения депозит и делото е отложено за 13.03.2015 г. Вещото 

лице е уведомено за назначаването му на 30.01.2015 г. На 11.03.2015 г. от 

вещото лице Л. Д. е постъпило „заявление”, с което изразява готовност да 

представи СТЕ в следващо съдебно заседание. В съдебно заседание от 

13.03.2015 г. съдът е съобщил на страните доклада по делото, разпитани са 

свидетели и делото е отложено за 22.04.2015 г., като съдът е разпоредил да се 

призове вещото лице с указание за изготвяне на експертизата като в противен 

случай ще бъде заменен с друго вещо лице. На 20.04.2015 г. от вещото лице е 

постъпила молба, с която уведомява съда, че е командирован в отдалечен 

район на страната. Делото на 22.04.2015 г. по тази причина е отложено за 

05.06.2015 г., отложено по същата причина за 26.06.2015 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката констатира, че обективни причини за продължилите по-

дълго производства, образувани през 2013 г. и 2014 г. са: образувани 

производства по иск за дела; оставяне на производството по исковата молба 

без движение; установяване на адрес на ответник, включително и служебно от 

съда чрез прилагане на Наредба № 14/2009 г., връчване на съобщение по реда 

на чл. 47, ал. 1 от ГПК и провеждане на процедура по назначаване на особен 

представител; спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК; администриране на предявена насрещна искова молба. Съдебни 

заседания са отлагани поради: нередовна процедура по призоваване на страна; 

пренасрочване на съдебно заседание поради неотложен ангажимент на 

докладчика; за изготвяне на заключения по допуснатите от съда експертизи, 

както и изготвяне на допълнителни заключения; по молба на ищеца и 

пълномощника му, обоснована със здравословни причини; поради 

ангажираност на пълномощник; по изразено желание от страните за постигане 

на спогодба; невнасяне на определения от съда депозит за изготвяне на 

експертизи. Констатира се, че по някои от делата съдът е отлагал  3 - 4 
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съдебни заседания по искане на страните за постигане на спогодба, 

включително и искане за отлагане на делото за по-късна дата. 

Субективни причини за неприключване на производствата са: 

несвоевременно представяне на заключението от вещото лице; неявяване на 

вещото лице. По част от проверените дела се установи, че назначеното вещо 

лице инж. Л. Д. е станал причина за многократното отлагане на съдебни 

заседания (4 - 5 пъти) – гр. д. № 83/2014 г., гр. д. № 325/2013 г. и гр. д. № 

326/2013 г., без да представя доказателства в подкрепа на сочените причини 

за невъзможност да изготви заключенията си като съдът не е прилагал 

нормата на чл. 86 от ГПК. 

Проверката установи, че делата са образувани в деня на постъпване на 

исковата молба, по изключение на следващия ден. Разпореждането на съда по 

редовността на исковата молба, респективно по чл. 131 ГПК е постановявано 

най-често в деня на образуване на делата или 1 - 2 дни след това. 

Определението по чл. 140 ГПК е постановявано с изтичане на срока за 

отговор на исковата молба или в рамките на 1 до 7 дни след това. По време на 

съдебната ваканция и ползването на годишния отпуск от съдията-докладчик 

определението по чл. 140 ГПК е постановявано в срок от 20 дни. Първото 

съдебно заседание е насрочвано най-често след 1 месец в редки случаи - 1 

месец и 10 дни, отчетено от датата на постановяване на определението по чл. 

140 ГПК. При отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани след 1 

месец – 1 месец и 20 дни, а в периода на съдебната ваканция, както и в 

случаите на назначена експертиза или изявено желание от страните за 

постигане на спогодба, съдебни заседания са отлагани след 2 до 3 месеца.  

Констатира се, че по гр. д. № 178/2014 г. е изпратено съобщение, не е 

върнато по делото, но този факт не е докладван на съдията-докладчик, а 

вместо това е изпратено ново съобщение.  

 

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

 Делата са обозначени с жълт етикет като върху корицата на делото е 

поставен и индекс „БП”. Проверката на случайно избрани дела установи:                  

 - гр. д. № 10/2014 г., обр. на 13.01.2014 г., на доклад на съдия Румен 

Стойнов, иск по чл. 143 СК. ИМ е постъпила на 13.01.2014 г., 

разпределението е извършено същия ден, приложен е пълния протокол от 

програмата. С разпореждане от 14.01.2014 г. (съдия Чавеев) е постановено да 

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

на 14.01.2014 г., върнато в цялост, поради непълен адрес. На 21.01.2014 г. е 

извършена служебна справка по Наредба № 14/2009 г. На 21.01.2014 г. е 

изпратено ново съобщение, отново върнато в цялост с отбелязване, че лицето 

не живее на посочения адрес. С разпореждане от 23.01.2014 г. (съдия 

Стойнов) е указано ищеца да представи пълен адрес на ответника. Съобщение 

до ищеца е изпратено на 23.01.2014 г., връчено на 28.01.2014 г. и на 
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03.02.2014 г. е постъпила молба. С разпореждане от 03.02.2014 г. съдът е 

постановил да се връчи на ответника съобщение по реда на чл. 47 ГПК. 

Уведомление е залепено на 04.02.2014 г. На 24.02.2014 г. е изпратено искане 

до САК за определяне на адвокат за особен представител. На 25.02.2014 г. е 

постъпило уведомително писмо от САК. С определение от 25.02.2014 г. е 

назначен определения адвокат от САК за особен представител, съдът е 

разпоредил да му се изпрати препис от ИМ за отговор. На 26.02.2014 г. е 

изпратено съобщение, връчено на 26.02.2014 г. и на 11.03.2014 г. е постъпил 

отговор на ИМ. На 11.03.2014 г. е постановено разпореждането по чл. 312 

ГПК, изготвен е доклад по делото, връчен на страните. Делото е насрочено за 

03.04.2014 г. Първото с. з. е проведено на 03.04.2014 г., даден е ход по 

същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

17.04.2014 г. Решението е постановено на 17.04.2014 г.; 

 - гр. д. № 303/2014 г., обр. на 06.08.2014 г., на доклад  на съдия Румен 

Стойнов, иск по чл. 150 СК. ИМ е постъпила на 06.08.2014 г. и на същата дата 

е извършено разпределението, приложен е пълния протокол от програмата. С 

разпореждане от 06.08.2014 г. е постановено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 06.08.2014 г. – не е 

върнато по делото. Второ съобщение е изпратено на 01.10.2014 г. – отново не 

е върнато по делото. На 16.10.2014 г. е постъпила молба от ищеца с искане за 

налагане на глоба на връчителя поради невърнатите съобщения. С 

разпореждане от 20.10.2014 г. съдът е постановил връчването да стане по чрез 

РУ на МВР – гр. Мездра и връчителят в тридневен срок от съобщението да 

представи писмени обяснения защо не са връчени съобщенията и защо не са 

върнати в съда. На 11.11.2014 г. е постъпило писмо от МВР – РУ – Мездра за 

връчено съобщение на ответника на 27.10.2014 г. На 24.11.2014 г. е постъпил 

отговор на ИМ. На 24.11.2014 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, 

изготвен е доклад по делото, връчен на страните, делото е насрочено за 

15.12.2014 г. Първото с. з. е проведено на 15.12.2014 г., страните са 

постигнали спогодба, одобрена от съда; 

 - гр. д. № 458/2014 г., обр. на 14.11.2014 г., на доклад на съдия Янко 

Чавеев, след това съдия Гергана Кратункова, иск по чл. 150 СК. ИМ е 

постъпила на 14.11.2014 г., разпределението е извършено на 17.11.2014 г., 

определен е съдия Чавеев, приложен е пълния протокол от случайното 

разпределение. С разпореждане от 17.11.2014 г. е постановено да се изпрати 

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

18.11.2014 г., връчено на 20.11.2014 г. – не е постъпил отговор. На 12.12.2014 

г. е извършено ново преразпределение на делото, поради прекратяване на 

командироването на съдия Чавеев. Определена е съдия Гергана Кратункова. 

На 22.12.2014 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, връчено на 

страните, делото е насрочено за 15.01.2015 г. Първото с. з. е проведено на 

15.01.2014 г., страните са постигнали спогодба, одобрена от съда;        
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- гр. д. № 116/2014 г., обр. на 31.03.2014 г., на доклад на съдия Румен 

Стойнов, чл. 128 КТ. ИМ е постъпила на 31.03.2014 г. и на същата дата е 

извършено разпределението, приложен е пълния протокол от програмата. С 

разпореждане от 31.03.2014 г. е постановено препис от ИМ да се връчи на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 31.03.2014 г., върнато в 

цялост с отбелязване от 16.04.2014 г., че на адреса няма офис на дружеството. 

Съобщението е докладвано на съдията-докладчик на 29.05.2014 г. – видно от 

изписаното върху съобщението от деловодител. С разпореждане без дата 

съдът е постановил, че съобщението е редовно връчено по реда на чл. 50, ал. 2 

ГПК – извършена е служебна справка в АВ – ТР за адреса на дружеството. На 

29.05.2014 г. е постановено разпореждането по чл. 312 ГПК, изготвен е 

доклад по делото, връчен на страните, допусната е ССЕ, делото е насрочено за 

25.06.2014 г. Първото с. з. е проведено на 25.06.2014 г., даден е ход на делото, 

съдът е докладвал, че в. л. е уведомило съда за невъзможността да изготви 

заключението и да се яви в с. з. Делото е отложено за 10.07.2014 г. В с. з. на 

10.07.2014 г. е даден ход, в. л. се е явило, но не е спазило законовия срок за 

представяне на заключението (заключението е представено на 03.07.2014 г.), 

поради което съдът е отложил делото за 11.07.2014 г. В с. з. на 11.07.2014 г. е 

даден ход на делото, прието е заключението на в. л. и е даден ход по същество 

на делото. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение, което ще бъде 

обявено в регистъра на 14.07.2014 г. Решението е обявено на 14.07.2014 г.;    

- гр. д. 2/2014 г. /съдия съдия Янко Чавеев/ е образувано на 06.01.2014 г. 

по искова молба по чл. 144 от СК, постъпила в съда на същата дата. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Разпореждане по 

чл. 131 от ГПК е постановено на 07.01.2014 г. Препис от исковата молба е 

изпратен на ответника за отговор на 07.01.2014 г. и е връчен на 15.01.2015 г. С 

разпореждане по чл. 312 от ГПК, постановено на 17.02.2014 г., съдът е 

насрочил делото в открито заседание за 11.03.2014 г. Като отделен документ е 

приложен доклад по делото. Призовки за съдебното заседание са изпратени на 

страните на 18.02.2014 г. В съдебно заседание от 11.03.2014 г. съдът е 

предоставил възможност на ответника да представи доказателства и е 

отложил делото за 18.03.2014 г. В съдебно заседание от тазии дата дата е 

даден ход по същество и съдът е посочил, че ще обяви решението си на 

01.04.2014 г., от която дата започва да тече срокът за обжалване на 

решението. По делото е постановено решение ан 01.04.2014 г., на която дата 

са изпратени съобщения за страните за изготвянеето му; 

 - гр. д. 315/2014 г. /съдия Янко Чавеев/ е образувано на 13.08.2014 г. по 

искова молба по чл. 143, ал. 1 и ал. 2 от СК, постъпила в съда на същата дата. 

Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 13.08.2014 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника за писмен отговор със съобщение от 

14.08.2014 г., връчено на 19.08.2014 г. По делото не е постъпил отговор до 

19.09.2014 г. С разпореждане по чл. 312 от ГПК, постановено на 30.09.2014 г., 
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съдът е насрочил делото в открито заседание за 14.10.2014 г. Доклада по 

делото е обективиран в отделен документ. Призовки за страните са изпратени 

на 30.09.2014 г. В съдебно заседание от 14.10.2014 г. съдът е предоставил 

възможност на ответника да представи документ от НАП за осигурителния си 

доход и е отложил делото в открито заседание за 28.10.2014 г. На тази дата 

съдът е одобрил постигната между страните спогодба и е прекратил 

производството по делото; 

 - гр. д. 476/2014 г. /съдия съдия Гергана Кратункова - Димитрова/ е 

образувано на 26.11.2014 г. по искова молба по чл. 150 от СК, постъпила в 

съда на тази дата. Делото е разпределено на докладчик в деня на образуването 

му. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 26.11.2014 г. Препис от 

исковата молба е връчен на ответника на 02.12.2014 г. със съобщение, 

изпратено на 27.11.2014 г. Отговор на исковата молба е постъпил на 

13.12.2014 г. С определение по чл. 312 от ГПК, постановено на 15.12.2014 г., 

съдът е изготвил доклад на делото и го е насрочил в открито заседание за 

15.01.2015 г. В съдебно заседание от 15.01.2015 г. съдът е одобрил постигната 

между страните спогодба и е прекратил производството по делото;  

- гр. д. 327/2014 г. /съдия съдия Гергана Кратункова - Димитрова/ е 

образувано на 20.08.2014 г. по искова молба по чл. 143 от ГПК, постъпила в 

съда на същата дата. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

20.08.2014 г. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 29.08.2014 г. 

със съобщение, изпратено на 21.08.2014 г. Отговор на исковата молба е 

депозиран на 16.09.2014 г. С определение по чл. 3112 от ГПК, постановено на 

17.09.2014 г., съдът е изготвил доклад на делото и го е насрочил в открито 

заседание за 09.10.2014 г. Призовки за страните са изпратени в деня на 

постановяване на съдебния акт. В съдебно заседание от 09.10.2014 г. съдът е 

отложил делото за събиране на доказателства за 04.11.2014 г., отложено за 

събиране на доказателства за 26.11.2014 г. На тази дата е даден ход по 

същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение, което ще бъде 

обявено на 09.12.2014 г., откогато започва да тече срокът за обжалване. 

Решение по делото е постановено на 09.12.2014 г. и в същото е посочено, че 

подлежи на обжалване в срок, отчетен от тази дата. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката установи, че всички дела са образувани в деня на 

постъпване на исковите молби. В деня на образуване на делото или на 

следващия ден съдът е извършвал проверка за редовността и допустимостта 

на иска и е постановявал разпореждане по чл. 131 ГПК. Разпореждането на 

съда по чл. 312 ГПК е постановявано най-често в деня на постъпване на 

отговора на ответника или на изтичане на срока за това. Изключение се 

установи по едно дело, по което разпореждането е постановено 10 дни след 

изтичане на срока за отговор, на доклад на съдия Янко Чавеев. Първото 
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съдебно заседание е насрочвано в срока, регламентиран в чл. 312, ал. 1, т. 1 от 

ГПК, с изключение на 1 дело, насрочено след 27 дни, като съдът е съобразил 

необходимостта от време за изготвяне на заключението по допуснатата 

съдебна експертиза. Повечето дела са разгледани в 1 съдебно заседание, а при 

отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани в много кратки срокове – 

от 7 до 25 дни. Част от проверените дела са приключили със спогодба, 

одобрена от съда в открито съдебно заседание. По всички проверени дела се 

установи, че е спазвана разпоредбата на чл. 315, ал. 2 ГПК – съдът е посочвал 

деня, в който ще обяви решението си. Проверката установи, че решението е 

обявявано в двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило 

разглеждането на делото, при спазване на срока визиран в чл. 316 ГПК и на 

посочената от съда дата.  

Констатира се, че по гр. д. № 303/2014 г. са изпратени 2 съобщения и 

двете не са върнати по делото, но този факт не е докладван своевременно на 

съдията-докладчик. Едва с постъпването на молба от ищеца с искане за 

налагане на глоба на връчителя за невърнатите съобщения, съдът е 

разпоредил връчването да стане чрез РУ на МВР гр. Мездра и е изискал 

обяснения от връчителя. Също така не става ясно на какво основание служба 

„Съдебно деловодство” е изпратила второто съобщение, тъй като няма 

изрично разпореждане на съда в този смисъл. По гр. д. № 116/2014 г. се 

установи, че съобщението е изпратено на 31.03.2014 г., върнато е в цялост с 

отбелязване от 16.04.2014 г., че на адреса няма офис на дружеството, но 

съобщението е докладвано на съдията-докладчик едва на 29.05.2014 г.  

  

 

3. Дела, образувани преди 01.01.2013 г. 

 

От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че 5 дела 

са образувани преди 01.01.2013 г. и не са приключили към 31.12.2014 г., от 

които 1 дело е спряно до приключване на преюдициално производство, 1  

дело е за изпълнение на процедура по чл. 201 ЗУТ; 3 дела са насрочени за 

разглеждане през 2015 г., от които едно е внесено в архив и едно е обявено за 

решаване. Проверката на делата установи: 

 - гр. д. № 118/1999 г., обр. на 26.05.1999 г., на доклад на съдия Надя 

Бакалова, след това съдия Янко Чавеев, след това съдия Гергана Кратункова, 

иск за делба. През 1999 г. са проведени 3 съдебни заседания; 2000 г. – 5 

съдебни заседания; 2001 г. – 6 с. з.; 2002 г. – 5 с. з.; 2003 г. – проведени са с. з. 

на 29.01.2003 г. и на 10.03.2003 г., когато производството по делото е спряно 

на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) – до приключване на гр. д. № 182/2002 

г. по описа на РС – Своге. Определението за спиране е обжалвано и отменено 

от въззивната инстанция. Производството е възобновено и насрочено за 

10.10.2003 г., когато е проведено с. з. и отложено за 14.11.2003 г. През 2004 г. 

са проведени 2 съдебни заседания и производството е спряно поради смърт на 
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страна. Възобновено и насрочено за 21.05.2014 г. През 2004 г. са проведени 

общо 6 с. з. През 2005 г. – 6 с. з. На 30.05.2006 г. производството отново е 

спряно поради смърт на страна, през годината са проведени общо 5 с. з. През 

2007 г. – 6 с. з.; 2008 г. – 6 с. з. В с. з. проведено на 03.02.2009 г. съдът е дал 

ход по същество. На 09.02.2009 г. е постановено решение по първа фаза на 

делбата – 22-ма съделители. Решението е обжалвано пред СОС. На 04.01.2011 

г. е постановено решение по в. гр. д. № 692/2009 г. по описа на СОС. 

Решението на въззивната инстанция е обжалвано пред ВКС. На 30.01.2012 г. е 

постановено решение по гр. д. № 578/2011 г. по описа на ВКС – по първа фаза 

на делбата. На 08.02.2012 г. делото е постъпило в РС – Своге. С разпореждане 

от 08.02.2012 г. делото е насрочено за разглеждане по втора фаза на делбата за 

10.04.2012 г., когато не е даден ход на делото поради нередовна процедура по 

призоваване. По същата причина не е даден ход на делото и в с. з. на 

12.06.2012 г. В с. з. на 02.10.2012 г. е даден ход и делото е отложено за 

изслушване на СТЕ. Проведени са с. з. на: 27.11.2012 г. – отложено поради 

невнесен депозит за изготвяне на експертизата; 29.01.2013 г. – отложено 

поради неизготвена експертиза, съдът е заменил в. л.; 05.03.2013 г. – поради 

неизготевно заключение съдът е отложил делото като отново е заменил в. л.; 

02.04.2013 г. - поради неизготевно заключение съдът е отложил делото като с 

разпореждане от 03.04.2013 г. отново е заменено в. л.; 07.05.2013 г. – не е 

даден ход на делото, съдът е докладвал молба от в. л. за служебна 

ангажираност; 24.09.2013 г. – отложено за изготвяне на заключение по всички 

поставени въпроси; 12.11.2013 г. – по искане за изготвяне на проект за 

разделяне по колена, отложено; 17.12.2013 г. – прието е заключението, за 

изслушване на допълнителна СТЕ, отложено; 04.02.2014 г. – поради невнесен 

депозит не е изготвено заключението, делото е отложено; 25.03.2014 г. – 

прието е заключението по допълнителната СТЕ, съдът е постановил да се 

изпрати препис от протокола ведно с приетото заключение за становище по 

чл. 201, ал. 1 ЗУТ на ОС „Земеделие” – Своге за становище относно 

поделяемостта на реални части; 20.05.2014 г. – съдът е констатирал, че няма 

постъпило становище от Община Своге относно поделяемостта на 

допуснатите до делба имоти, поради което е отложил делото; 24.06.2014 г. – 

отложено по същата причина – липса на становище от община Своге; 

01.10.2014 г. – отложено поради липса на становище от общината; 18.11.2014 

г. - отложено поради липса на становище от общината; 03.02.2015 г. (съдия 

Гергана Кратункова) – съдът е изискал справка от общината дали е внесен 

проект за изменение на ПУП по отношение на имотите, за които е приетата от 

съда СТЕ е дала заключение за поделяемост. На 10.02.2015 г. е постъпило 

писмо от община Своге, че няма внесени заявления за провеждане на 

процедури по обявяване и одобряване на проекти за частично изменение на 

ПУП за посочените имоти. В с. з. на 10.03.2015 г. съдът е постановил да се 

изпратят в общинска служба „Земеделие” - Своге изработените от в. л. 

проекти за обособяване на самостоятелни имоти; 15.04.2015 г. – съдът е 
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докладвал постъпило положително становище от общината, указал е да се 

издаде СУ на пълномощник за да се снабди със скици на имотите съгласно 

одобрения проект за разделяне; 20.05.2015 г. – съдът е констатирал, че в 

представените скици не са отразени одобрените от общинска служба 

„Земеделие” имоти, дал е указания и е отложил делото; 18.06.2015 г. – за 

изготвяне на актуални скици делото е отложено за 29.09.2015 г.; 

- гр. д. № 348/2012 г., обр. на 12.06.2012 г., на доклад на съдия Румен 

Стойнов, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 12.06.2012 г. и на същата 

дата е извършено разпределението. С разпореждане от 13.06.2012 г. е 

постановено да се изпрати на ответника препис от ИМ за отговор. Съобщение 

е изпратено на 13.06.2012 г., връчено на 19.06.2012 г. и на 19.07.2012 г. е 

постъпил отговор на ИМ. С определение от 05.09.2012 г. съдът е прекратил 

производството в една част и е спрял производството в останалата част на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на производството по гр. 

д. № 54953/2011 г. по описа на СРС. Съдът е постановил след представяне на 

доказателство от страните за приключване на преюдициалното производство 

с влязъл в сила съдебен акт, делото да се докладва за продължаване на 

съдопроизводствените действия. По делото са изисквани периодични справки 

за движението на обуславящото производство. От писмо, изпратено от СРС и 

постъпило на 20.01.2015 г. се установява, че преюдициалното производство 

не е приключило. Последното писмо е изпратено от РС - Своге на 05.05.2015 

г.; 

- гр. д. № 204/2009 г., обр. на 08.07.2009 г., на доклад на съдия Надя 

Бакалова, след това съдия Румен Стойнов, иск за делба. На 16.07.2012 г. е 

постановено решение по първа фаза на делбата. Решението е обжалвано пред 

СОС. На 04.01.2013 г. е постановено решение по в. гр. д. № 861/2012 г. по 

описа на СОС – обжалвано с касационна жалба. С определение от 15.10.2013 

г., постановено по гр. д. № 3704/2013 г. по описа на ВКС, съдът не е допуснал 

касационно обжалване на въззивното решение. На 21.10.2013 г. делото е 

постъпило в РС – Своге. С разпореждане от 25.10.2013 г. делото, по втора 

фаза на делбата, е насрочено за 28.11.2013 г., когато не е даден ход, поради 

нередовна процедура по призоваване. Проведени са с. з. на: 23.01.2014 г. – не 

е даден ход на делото, съдът е издал СУ на пълномощник за установяване на 

данни за лице; 21.03.2014 г. – не е даден ход на делото, съдът е задължил 

страните да внесат ДТ за публикация в ДВ; 05.06.2014 г. – не е даден ход на 

делото по изразено желание на страните за постигане на спогодба; 17.07.2014 

г. – разпитани са свидетели, допусната е СТЕ; 19.09.2014 г. – разпитан е 

свидетел, прието е заключението на в. л. и за допълнителна СТЕ, отложено; 

13.11.2014 г. – прието е заключението по допълнителната СТЕ и за постигане 

на спогодба, отложено; 16.01.2015 г. – съдът е постановил да се изпрати на 

главния архитект на община Своге, който да даде становище за поделяемостта 

на допуснатите до делба имоти – процедура по чл. 201 – чл. 203 от ЗУТ. С 

определение от 11.06.2015 г. съдът е констатирал, че е постъпило становище 
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от главния архитект на община Своге, от което се установява, че процедурата 

е започнала, но не е приключила. Препис от становището е изпратено на 

страните. Съдът е постановил, че съгласно ПАС, делото следва да се внесе в 

архив докато страните не поискат продължаване на съдопроизводствените 

действия, след изпълнението на предвидените в ЗУТ процедури;   

- гр. д. № 356/2012 г. /съдия Румен Стойнов/ е образувано на 28.06.2012 

г. по искова молба за делба, постъпила в съда на 28.06.2012 г., след като е 

изпратена по компетентност от Софийския районен съд. Разпореждане по чл. 

131 от ГПК е постановено на 03.07.2012 г. Преписи от исковата молба са 

изпратени до ответниците със съобщения от 04.07.2012 г., връчени на 

12.09.2012 г. Отговор на исковата молба е постъпил от двамата ответници на 

15.10.2012 г., изпратен по пощата в срок. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 16.11.20112 г., съдът е насрочил производството в открито 

заседание за 04.01.2013 г. Делото е отложено за 01.03.2013 г. поради 

нередовна процедура по призоваване на ответниците, отложено за събиране 

на доказателства за 19.04.2013 г. На последната дата е даден ход по същество 

и решение по първа фаза на делбата е постановено на 13.05.2013 г. С 

разпореждане от 22.07.2013 г. делото е насрочено в открито заседание по 

втора фаза на делбата за 25.09.2013 г. Делото е отложено за събиране на 

доказателства за 21.11.2013 г., като съдът е посочил, че по искането за 

съдебно-техническа експертиза ще се произнесе в следващо открито 

заседание след изслушване на свидетелите по делото. В съдебно заседание от 

21.11.2013 г. делото е отложено за 29.11.2013 г. след депозирана молба от 

пълномощника на ищеца, към която са приложени медицински документи; 

отложено за 23.01.2014 г. във връзка с допусната от съда съдебно-техническа 

експертиза; отложено за 14.03.2014 г. с оглед предоставена възможност на 

вещото лице да отговори на всички поставени въпроси; по същите 

съображения делото е отложено за 25.04.2014 г., отложено за 20.06.2014 г. за 

постигане на спогодба; отложено за 18.07.2014 г. с оглед постъпила молба от 

една от страните за спиране на производството и изчакването за депозиране 

на такава и от другата страна. С определение от 20.06.2014 г., постановено в 

закрито заседание, съдът е спрял производството по съгласие на страните, 

като е постановил заличаване на датата на съдебно заседание, насрочено за 

18.07.2014 г. На 18.12.2014 г. е постъпила молба за възобновяване. На 

22.12.2014 г. е постъпила молба в този смисъл и от друга от страните. С 

определение от 18.12.2014 г. съдът е възобновил производството по делото и 

го е насрочил в открито заседание за 13.02.2015 г. На тази дата е направено 

отново изявление от пълномощник за сключване на спогодба и съдът го е 

отложил за 03.04.2015 г., отложено във връзка с молби на пълномощниците за 

последна възможност за постигане на спогодба за 03.06.2015 г. В съдебно 

заседание от 03.06.2015 г. от страна на ищеца е направено изявление, че не е 

постигната спогодба, съдът е дал ход по същество и е обявил делото за 
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решаване. Делото е проверено в срока за постановяване на краен съдебен акт 

/23.06.2015 г./; 

 - гр. д. № 554/2005 г. /съдия Милда Паунова, съдия Надя Бакалова, 

съдия Стефан Стойков, съдия Румен Стойнов, съдия Гергана Кратункова/ е 

образувано на 27.12.2005 г. по иск за делба и се администрира по реда на ГПК 

/отм./. В съдебно заседание, проведено на 23.04.2007 г., съдия Милда Паунова 

е дала ход по същество. С определение от 25.06.2007 г. съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество и е насрочил 

открито съдебно заседание за 19.07.2007 г., след като е съобразил, че е 

поискано откриване на производство по оспорване на нотариален акт, по 

което не се е произнесъл. В съдебно заседание от 16.03.2009 г. съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК /отм./., 

възобновено с разпореждане от 22.06.2009 г. Ход по същество отново е даден 

в съдебно заседание от 19.03.2010 г. от съдия Стефан Стойков. Решение по 

първа фаза на делбата е постановено на 27.05.2010 г. Решението е обжалвано 

и частично отменено от Окръжен съд - София с решение от 04.05.2011 г. по в. 

гр. д. № 839/2010 г., влязло в сила на 11.07.2012 г., на която дата ВКС с 

определение по гр. д. № 931/2011 г. не е допуснал касационно обжалване. С 

разпореждане от 25.07.2012 г. съдът е насрочил производството в открито 

заседание за 20.09.2012 г. за извършване на делбата, допусната с решението 

на Софийския окръжен съд по в. гр. д. № 839/2010 г. По делото е постъпила 

молба по чл. 303 ГПК и същото е изпратено на ВКС по компетентност. С 

Решение № 339/17.10.2014 г., постановено по гр. д. № 3957/2014 г., ВКС е 

оставил без уважение молба по чл. 303, ал. 1, т. 3 от ГПК за отмяна на 

решението на Софийския окръжен съд, постановено по в. гр. д. № 839/2010 г., 

касаещо решението на първоинстанционния съд по първата фаза на делбата. 

След връщане на делото в РС – Своге, същото е насрочено за 20.01.2015 г.  

В съдебно заседание от 20.01.2015 г. съдът е назначил съдебно-техническа 

експертиза и е отложил делото за 10.03.2015 г.; отложено за 15.04.2015 г. 

Междувременно срещу протоколно определение на съда от 10.03.2015 г. е 

депозирана частна жалба, по която е постановено определение на Софийския 

окръжен съд от 22.04.2015 г., с което обжалваното определение е отменено и 

делото е върнато с указания. С разпореждане от 30.04.2015 г. Районен съд - 

Своге е насрочил делото в открито заседание за 20.05.2015 г. и е посочил, че 

по указанията на въззивната инстанция ще се произнесе в открито съдебно 

заседание. В съдебно заседание от 20.05.2015 г. съдът е отложил делото за 

17.06.2015 г. за изясняването му от фактическа страна. На 17.06.2015 г. е 

постъпила молба от вещото лице Л. Д. за замяната му с друго вещо лице. В 

съдебно заседание от 17.06.2015 г. съдът е заменил вещото лице и за събиране 

на доказателства е отложил делото за 29.09.2015 г. Продължителността на 

производството преимуществено е предпоставена от обективни причини – 

процесуалния ред, характера на производството, спиране, развили се 

производства по инстанционен съдебен контрол, вкл. по чл. 303 от ГПК. 
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КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката установи, че от образуваните преди 01.01.2013 г. 

производства към момента само 4 не са приключили. Всички дела, с 

изключение на едно, са с предмет делба като две дела са администрирани по 

реда на ГПК (отм.), което е и причина за тяхната продължителност. Други 

причини за неприключване на делата са: обжалване на решението пред 

въззивната инстанция, обжалване на решението на въззивната инстанция пред 

ВКС; производство по отмяна на влязло в сила решение; производство по 

частна жалба, развило се пред ОС – София; спиране на производствата поради 

смърт на страна, в някои случаи и по два пъти, поради наличие на 

преюдициален спор, по съгласие на страните; несвоевременно внасяне на 

депозит по допуснатите експертизи, както и по допълнително възложените 

задачи; неизготвени заключения и замяна на вещи лица; изпълнение на 

процедура по чл. 201 от ЗУТ; внасяне на дело в архив до приключване на 

процедурата по чл. 201 от ЗУТ. Съдебни заседания са отлагани и поради 

нередовна процедура по призоваване; за изготвяне на заключения, 

включително и по допълнително поставени задачи; по изявление на страните 

за постигане на спогодба като по някои от делата по тази причина са отлагани 

няколко съдебни заседания.  

 

       
4. Дела с отменен ход по същество през 2013 г. и 2014 г. 

 

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

2013 г. делата с отменен ход по същество са 3, а през 2014 г. – 1 дело, 

проверката на които установи: 

- гр. д. № 410/2013 г., обр. на 12.08.2013 г., на доклад на съдия Гергана 

Кратункова, по чл. 50 СК. В с. з. на 03.09.2013 г. е даден ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне съдът е установил, че представеното към 

молбата по чл. 50 СК споразумение е непълно – не е уреден въпросът за 

ползване на семейното жилище след прекратяване на брака и не е уговорен 

размер на дължимата издръжка за непълнолетното дете. С определение от 

16.09.2013 г. съдът е отменил протоколно определение, с което е даден ход по 

същество на делото и е оставил без движение молбата за развод по взаимно 

съгласие. В с. з. на 14.10.2013 г. е даден ход по същество на делото. На 

15.10.2013 г. е постановено решението; 

- гр. д. № 518/2013 г., обр. на 23.10.2013 г., на доклад на съдия Гергана 

Кратункова, иск по чл. 124 ГПК. В с. з. на 15.10.2014 г. е даден ход по 

същество на делото. С определение от 22.10.2014 г. на съда е докладвана 

молба от 20.10.2014 г., постъпила от в. л., с която е заявил, че след 

допълнителен анализ на използваните материали е установи, че е необходимо 
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да внесе уточнение към заключението по изготвената съдебно-почеркова 

експертиза, което би променило съществено заключението. Съдът е отменил 

протоколно определение, с което е даден ход по същество на делото, 

допуснал е изслушването на тройна съдебно-почеркова експертиза и е 

насрочил делото за 09.12.2014 г.; 

- гр. д. № 753/2012 г. /съдия Гергана Кратункова/ е образувано на 

15.12.2012 г. по искова молба по чл. 79 от ЗЗД, постъпила в съда на тази дата. 

В първо открито съдебно заседание, проведено на 03.04.2013 г., съдът е дал 

ход по същество и е посочил, че ще с произнесе с решение в срок. С 

определение от 19.04.2013 г. съдът е отменил протоколното си определение за 

даване на ход по същество и е оставил производството по исковата молба без 

движение с оглед констатирани недостатъци – по делото липсва пълномощно 

от ищеца за пълномощника по делото. В заседание от 06.06.2013 г. отново е 

даден ход по същество и съдът е постановил решение на 01.07.2013 г.; 

 - гр. д. № 327/2013 г. /съдия Гергана Кратункова/ е образувано на 

21.06.2013 г. по искова молба за делба, постъпила в съда на тази дата. В 

съдебно заседание от 19.12.2013 г. съдът е дал ход по  същество и е обявил 

делото за решаване. С определение от 02.01.2014 г. съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество, след като е 

констатирал, че делото е останало неизяснено от фактическа страна, предвид 

представено удостоверение за наследници. Повторно е даден ход по същество 

в съдебно заседание от 18.03.2014 г. и решение по първа фаза на делбата е 

постановено на 24.03.2014 г. Решение по втора фаза на делбата е постановено 

на 17.04.2015 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Броят на делата с отменен ход по същество за проверявания период е  

малък. Проверката констатира, че по едно от делата съдът е отменил дадения 

ход по същество по постъпила молба от вещото лице, с която е поискал да 

внесе уточнение по изготвеното от него заключение. По две дела съдът е 

отменил дадения ход по същество поради неизясняването им от фактическа 

страна (по едното дело съдът е констатирал, че споразумението по чл. 50 СК е 

непълно). По едно дело, в срока за произнасяне на решението, съдът е 

констатирал, че липсва пълномощно на процесуалния представител на ищеца.  
 
  
 5. Спрени производства 
 
Проверката на спрените производства установи:  

- гр. д. № 1/2013 г., обр. на 02.01.2013 г., на доклад на съдия Надя 

Бакалова, след това съдия Янко Чавеев, иск по чл. 422 ГПК. В с. з. на 

03.12.2013 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 

1 ГПК. На 02.06.2014 г. е постъпила молба за възобновяване  на 
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производството и с определение от 19.06.2014 г. съдът е възобновил 

производството по делото и го е насрочил; 

- ч. гр. д. № 292/2013 г., обр. на 07.06.2013 г., на доклад на съдия Надя 

Бакалова, след това съдия Гергана Кратункова, по заявление по чл. 410 ГПК. 

На 05.06.2013 г. е постъпило заявление по чл. 410 ГПК и на 07.06.2013 г. е 

образувано делото. Разпределението е извършено на 07.06.2013 г., приложен е 

протокол от случайното разпределение. На 10.06.2013 г. е издадена заповед за 

изпълнение на парично задължение. На 10.06.2013 г. е изпратено 

съобщението до длъжника – ЮЛ, връчено на 21.06.2013 г. На 25.06.2013 г. е 

извършено ново разпределение поради отпуск по чл. 163 КТ на докладчика, 

определена е съдия Кратункова. На 25.06.2013 г. е постъпила молба от 

длъжника за спиране на всички действия за принудително изпълнение по ч. 

гр. д. № 292/2013 г., обосновано с решение от 11.03.2013 г., постановено по т. 

д. № 132/2012 г. по описа на СОС, с което съдът е открил производство по 

несъстоятелност на търговеца „И.” ЕООД – длъжник в заповедното 

производство. В молбата е посочено, че на основание чл. 638, ал. 1 ТЗ с 

решението за откриване на производство по несъстоятелност се спират 

всички изпълнителни дела срещу имуществото на длъжника. С разпореждане 

от 25.06.2013 г. съдът е постановил да се изпрати на кредитора препис от 

молбата за отговор в 1-седмичен срок. На 30.07.2013 г. е постъпило 

уведомление от кредитора, че ще предявят вземанията си пред назначения 

синдик на длъжника – ЮЛ. С определение от 30.07.2013 г. съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 638 ГПК. На 21.04.2015 г. съдът е 

изискал справка от СОС по т. д. № 133/2012 г. дали е предявено и прието 

вземането на кредитора „И. Т.” ЕООД. На 30.04.2015 г. е постъпило писмо от 

СОС, от което се установява, че не е предявено и не е прието вземането на „И. 

Т.” ЕООД. С разпореждане от 07.05.2015 г. съдът е постановил да се изпрати 

съобщение до кредитора „И. Т.” ЕООД с указание, че следва да уточни 

удовлетворено ли е вземането им към длъжника „И.” ЕООД и предприети ли 

са действия по извънсъдебното му събиране. Съобщение е изпратено на 

08.05.2015 г. – не е върнато по делото. Ново съобщение е изпратено на 

17.06.2015 г. – не е върнато по делото. Съобщенията са изпратени за връчване 

в гр. София. Към момента на проверката не са извършвани други действия по 

делото; 

 - гр. д. № 160/2014 г., обр. на 25.04.2014 г., на доклад на съдия Гергана 

Кратункова, иск за делба. В с. з. на 07.10.2014 г. съдът е спрял производството 

по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 06.04.2015 г. е постъпила 

молба за прекратяване на производството поради постигната спогодба. На 

07.04.2015 г. е постъпила  молба с приложен договор за доброволна делба. С 

определение от 16.04.2015 г. съдът е прекратил производството по делото; 

 - гр. д. № 627/2013 г. /съдия Янко Чавеев, съдия Румен Стойнов/ е 

образувано на 21.12.2013 г. по иск за делба. По делото е постановено решение 

по първа фаза на делбата на 25.09.2014 г. С разпореждане от 22.10.2014 г. 
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съдът е насрочил производството в открито заседание за 02.12.2014 г. във 

втора фаза на делбата. В съдебно заседание от тази дата съдът е спрял 

производството по делото по съгласие на страните – чл. 229, ал. 1, т. 1 от 

ГПК. С протоколно определение съдът е указал на страните последиците по 

чл. 231, ал. 1 от ГПК. С определение от 11.06.2015 г. съдът е внесъл делото в 

архива на съда, докато страните не поискат продължаването на 

съдопроизводствените действия. За да постанови диспозитив в този смисъл, 

съдът е приел, че спряното по общо съгласи на страните  във втора фаза 

делбено дело не може да бъде прекратено, макар страните да не са поискали 

възобновяване; 

 - гр. д. № 225/2013 г. /съдия Румен Стойнов/ е образувано на 09.05.2013 

г. по искова молба за делба. Решение по първа фаза на делбата е постановено 

на 04.11.2013 г. В съдебно заседание от 06.02.2014 г. съдът е постановил 

спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С молба от 22.05.2014 г. е 

поискано възобновяване на производството по делото. С определение от 

23.05.2014 г. съдът е възобновил производството и го е насрочил в открито 

заседание за 10.07.2014 г. На тази дата е одобрена постигната между страните 

спогодба и производството е прекратено; 

 - гр. д. № 40/2013 г. /съдия Надя Бакалова, съдия Янко Чавеев/ е 

образувано на 05.02.2013 г. по искова молба по чл. 415, ал. 1 във вр. с чл. 422 

от ГПК, във вр. с чл. 79 от ЗЗД. На 17.04.2013 г. от ответника е постъпила 

молба, към която е приложено решение за откриване на производство по 

несъстоятелност по отношение на ответното дружество и е поискано спиране 

на настоящото производство на основание чл. 637, ал. 1 от ТЗ. С определение 

от 22.04.2013 г. съдът е спрял производството по гр. д. № 40/2013 г.  на 

основание чл. 637, ал. 1 от ТЗ във вр. с чл. 229, ал. 1, т. 7 от ГПК. На 

01.11.2013 г. съдът е изискал информация от Софийския окръжен съд дали 

вземането, предмет на настоящото производство, е предявено, съответно 

включено в одобрен от съда списък на приетите вземания. Отговор е 

постъпил на 13.11.2013 г., от който става ясно, че вземането не е предявено в 

производството по несъстоятелност. С определение от 14.11.2013 г., 

постановено от съдия Янко Чавеев, е прекратил производството, обосновано с 

разпоредбата на чл. 739, ал. 1 от ТЗ. Съобщения за съдебния акт са изпратени 

на 14.11.2013 г.; 

 - гр. д. № 41/2013 г. /съдия Надя Бакалова, съдия Янко Чавеев/ е 

образувано на 05.02.2013 г. по искова молба по чл. 415, ал. 1 във вр. с чл. 422 

от ГПК, във вр. с чл. 79 от ЗЗД. На 17.04.2013 г. е постъпила молба от 

ответника, че по отношение на дружеството е открито производство по 

несъстоятелност. С определение на съдия Надя Бакалова от 22.04.2013 г. 

съдът е спрял производството на основание чл. 637, ал. 1 от ТЗ във вр. с чл. 

229, ал. 1 т. 7 от ГПК. Информация от Окръжен съд - София е изискана с 

писмо на Районен съд - Своге от 01.11.2013 г. В отговор на 14.11.2013 г. е 

постъпила информация, че вземането не е предявено в производството по 
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несъстоятелност. С определение от 14.11.2013 г. съдът е прекратил 

производството по делото, след като е изложил доводи, че неупражнените в 

производството по несъстоятелност права се погасяват – чл. 739, ал. 1 от ТЗ; 

 - гр. д. № 239/2010 г. /съдия Надя Бакалова, съдия Янко Чавеев/ е 

образувано на 13.05.2010 г. по искова молба по чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ, 

постъпила в съда на същата дата. С протоколно определение, постановено на 

28.09.2010 г., съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с влязъл в сила акт на производството, 

инициирано с молба с вх. № 649/28.06.2010 г. Съдът е указал делото да се 

докладва при постъпване на данни в тази връзка. С определение от 21.11.2013 

г. съдът е възобновил производството по делото и го е насрочил в открито 

заседание за 17.12.2013 г., след като е констатирал, че преюдициалното гр. д. 

№ 747/2010 г. на Районен съд - Своге е приключило с влязло в сила Решение 

№ 480/15.11.2013 г. на Окръжен съд - София. С разпореждане от 31.10.2013 г. 

съдът е указал делото да се докладва незабавно след връщане в Районен съд -

Своге на гр. д. № 747/2010 г., послужило като основание за спирането. По 

делото е приложена бланка на съда, от която е видно, че редовно са правени 

справки за движението на обуславящото производство, съдържащи данни за 

датата и неговия статус и удостоверявани с подписа на деловодител и на 

съдията-докладчик. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Повечето от делата са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК като 

всички са своевременно възобновени или прекратени по постъпили молби от 

страните. Едно от делата, спряно по съгласие на страните, е внесено в архив, 

независимо че не е постъпила молба за възобновяване, тъй като 

производството е по втора фаза на делбата. Проверката на единственото дело, 

спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК установи че са изисквани 

периодични справки за движението на обуславящото производство като 

спряното дело е възобновено своевременно. Спрените на основание чл. 637, 

ал. 1 от ТЗ производства са прекратени своевременно от съда на основание чл. 

739, ал. 1 ТЗ. Установено бе, че само производството по ч. гр. д. № 292/2013 

г., образувано по чл. 410 ГПК, е спряно неправилно като по време на 

проверката съдията-докладчик предприе необходимите процесуални действия 

за възобновяване на производството и обезсилване на издадената заповед за 

изпълнение.  

 

 

 6. Обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо 

ГПК. 
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От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по чл. 

235, ал. 5, изр. първо от ГПК по делата, образувани през 2013 г. и 2014 г. се 

установи: 

 През 2013 г. само по едно дело, на доклад на съдия Янко Чавеев, не е 

спазен срокът регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК, както 

решението е обявено 1 месец и 12 дни след обявяването му за решаване.   

  

През 2014 г. не е спазен срокът регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. 

първо от ГПК, както следва: 

- по две дела решението е обявено в срок от 1 месец и 10 дни и 

съответно 1 месец и 12 дни, след обявяването им за решаване; 

- по две дела решението е обявено в срок от 1 месец и 19 дни и 

съответно 1 месец и 23 дни, след обявяването им за решаване; 

 - по 2 дела решението е обявено в срок от 2 месеца и 15 дни след 

обявяването им за решаване. 

Всички дела са на доклад на съдия Янко Чавеев. 

 

 

7. Дела, образувани по чл. 390 ГПК 

  

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

2013 г. съдът се е произнесъл по 5 молби, постъпили по чл. 390 ГПК, а през 

2014 г. – по 1 молба, постъпили по чл. 390 ГПК. 

Проверката на всички дела установи:   

- ч. гр. д. № 141/2013 г., обр. на 01.04.2013 г., на доклад на съдия Надя 

Бакалова. Молбата е постъпила на 01.04.2013 г., на с. д. е извършено 

разпределението. С определение от 01.04.2013 г. съдът е отхвърлил молбата 

като неоснователна;  

- ч. гр. д. № 99/2013 г., обр. на 06.03.2013 г., на доклад на съдия Надя 

Бакалова. Молбата е постъпила на 06.03.2013 г., разпределението е извършено 

на 06.03.2013 г. С определение от 06.03.2013 г. съдът е отхвърлил молбата 

като неоснователна; 

- ч. гр. д. № 34/2013 г., обр. на 29.01.2013 г., на доклад на съдия Румен 

Стойнов. Молбата е постъпила на 29.01.2013 г., разпределението е извършено 

на същата дата. С определение от 29.01.2013 г. съдът е оставил без уважение 

молба като неоснователна;  

- ч. гр. д. № 385/2014 г., обр. 02.10.2014 г., на доклад на съдия Румен 

Стойнов. Молбата е постъпила на 30.09.2014 г. по поща, на 02.10.2014 г. е 

образувано делото и е извършено разпределението. С определение от 

02.10.2014 г. съдът е оставил без уважение молбата като неоснователна;  

- ч. гр. д. № 571/2013 г. /съдия Янко Чавеев/ е образувано на 20.11.2013 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки. 
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Делото е разпределено в деня на неговото образуване. С определение от 

20.11.2013 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, определил е гаранция, с 

внасянето на която е обвързал издаването на обезпечителната заповед, указал 

е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от съобщаване на 

определението на молителя, и представяне на доказателство за предявяване на 

обезпечения иск, съответно последиците от непредставянето на такова. 

Съобщение за определението на съда е изпратено на молителя на 20.11.2013 

г., връчено на 02.12.2013 г. На 21.11.2013 г. е представено доказателство за 

внасяне на определената гаранция. На 05.12.2014 г. от молителя е постъпила 

молба за отмяна на определението, с което е допуснато обезпечението, и 

освобождаване на внесената гаранция след влизане в сила на определението 

за отмяна. С определение от 09.12.2014 г. съдът е отменил допуснатото 

обезпечение и е указал, след влизането му в сила, да бъдат вдигнати 

наложените запори, а внесената гаранция – освободена; 

 - ч. гр. д. № 590/2013 г. /съдия Гергана Кратункова/ е образувано на 

03.12.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови 

сметки. Върху молбата е положен специален печат на съда, който отразява 

обстоятелства за постъпили съдебни книжа по пощата. С определение от 

03.12.2013 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, определил е 

едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от съобщаване на 

определението, обвързал е издаването на обезпечителна заповед с внасяне на 

определена гаранция и е указал последиците от непредставяне на 

доказателство за предявяване на иска в определения срок. Съобщение за 

определението на съда е изпратено на 03.12.2013 г. и е получено на 16.01.2014 

г. Доказателство за внасяне на определената гаранция е представено с молба 

от 04.12.2013 г. С молба от 06.01.2014 г. молителят е представил като 

доказателство за предявяване на обезпечения иск копие на искова молба с 

печат и входящ номер. На следващия ден – 07.01.2014 г., молителят е 

депозирал молба за постановяване на определение за отмяна на допуснатото 

обезпечение и за освобождаване на внесената гаранция, след влизането му в 

сила. С определение от 07.01.2014 г. съдът е отменил допуснатото 

обезпечение, постановил е да се вдигнат наложените запори след влизането в 

сила на съдебния акт и освобождаване на внесената гаранция. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, че 

делата са образувани в деня на подаване на молбата в съда, с изключение на 

едно дело, образувано 2 дена след това като молбата е подадена по пощата. 

Съдът се е произнасял по молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск 

в деня на подаването й, съгласно изискването на чл. 395, ал. 2 от ГПК, с 
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изключение на делото, образувано 2 дена по-късо, когато съдът се е 

произнесъл по молба в деня на образуване на делото. 

Проверката констатира, че в повечето случаи съдът не е допускал 

обезпечение на бъдещ иск. По двете дела, по които съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск е обвързвал издаването на обезпечителна заповед с 

внасянето на гаранция. И по двете дела съдът е посочвал, че началния момент, 

от който тече срокът за представяне на доказателства за предявяване на 

бъдещия иск е дата на съобщаване на определението, като не е съобразил ТР 

№ 6/2013 г. от 14.03.2014 г. на ВКС, ОСГТК. И по двете дела съдът се е 

произнесъл в деня на постъпване на молбата в съда, и съгласно соченото 

тълкувателно решение, срокът за предявяване на бъдещ иск тече от 

постановяване на определението за допускане на обезпечението. На молителя 

са указвани последиците от непредставяне на доказателства за предявен иск. 

 

 

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

  

Проверката на случайно избрани дела установи: 

- гр. д. № 247/2014 г., обр. на 19.06.2014 г., на доклад на съдия Гергана 

Кратункова, по искане на ДСП – Своге. С разпореждане от 23.06.2014 г. 

делото е насрочено за разглеждане за 01.07.2014 г. Детето е родено на 

31.10.2004 г. – не е имало навършени 10 години. По делото е призована и 

майката. В с. з. на 01.07.2014 г. е даден ход на делото, даден е ход по 

същество. На 21.07.2014 г. е постановено решението; 

- гр. д. № 294/2013 г., обр. на 07.06.2013 г., на доклад на съдия Р. 

Стойнов, по искане на ДСП – Своге. С разпореждане от 07.06.2013 г. делото е 

насрочено за 10.06.2013 г. Съдът е постановил да се призове ДСП по телефона 

и да се осигури присъствието на детето. Първото с. з. е проведено на 

10.06.2013 г., разпитано е детето. Решението е обявено в с. з.; 

- гр. д. № 246/2014 г., обр. на 19.06.2014 г., на доклад на съдия Янко 

Чавеев, по искане на ДСП – Своге. С разпореждане от 20.06.2014 г. делото е 

насрочено за 02.07.2014 г. Съдът е постановил да се доведе детето за 

изслушване (детето е родено през 2001 г.). На 02.07.2014 г. е проведено с. з., 

изслушано е детето, даден е ход по същество. На 25.07.2014 г. е постановено 

решението; 

- гр. д. № 245/2014 г. /съдия Гергана Кратункова/ е образувано на 

19.06.2014 г. по молба на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Своге, 

постъпила на 19.06.2014 г. Към молбата е приложен социален доклад. Детето, 

по отношение на което се иска настаняване, не е навършило 10 г. С 

разпореждане от 23.06.2014 г. съдът е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 01.07.2014 г., за която дата е призована майката, 

директора на дирекция „СП”, гр. Своге. Призовки за страните са изпратени на 

23.06.2014 г. В съдебно заседание от 01.07.2014 г. е даден ход по същество и 
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съдът е посочил, че ще се произнесе с решение в срок. Решение по делото е 

постановено на 21.07.2014 г. Съобщения за изготвения съдебен акт са 

изпратени на същата дата; 

- гр. д. № 50/2014 г. /съдия Румен Стойнов/ е образувано на 11.02.2014 

г. по молба на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Своге. Към молбата е 

приложен социален доклад. Детето, по отношение на което се иска 

настаняване, е навършило 10 г. С разпореждане от 11.02.2014 г. съдът е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 14.02.2014 г. В 

съдебно заседание от 14.02.2014 г. непълнолетното дете се е явило лично, 

даден е ход по същество и решението е постановено в същото съдебно 

заседание. Решение от тази дата е приложено по делото; 

 - гр. д. № 455/2013 г. /съдия Янко Чавеев/ е образувано на 12.09.2013 г. 

по молба на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Своге, постъпила на 

19.06.2014 г. Към молбата е приложен социален доклад. Детето, по отношение 

на което се иска настаняване, е навършило 10 г. С разпореждане от 13.09.2013 

г. съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 01.10.2013 

г. Призовки за страните са изпратени на 13.09.2013 г. В съдебно заседание от 

01.10.2013 г. е изслушано детето лично, даден е ход по същество и съдът е 

посочил, че ще се произнесе в срок. Решение по делото е постановено на 

03.10.2013 г. Съобщения за изготвения съдебен акт са изпратени на същата 

дата. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката на делата от тази категория установи, че делата са 

образувани в деня на постъпване на искането. Разпореждането за насрочване 

на делото е постановявано в деня на образуване на делата или до 4 дена след 

това. Открито съдебно заседание е насрочвано в рамките на 3, 8, 12 и 18 дни 

като съдът е извършвал и призоваване по телефона. По всички проверени 

дела се установи, че разглеждането на делата е приключвало в едно съдебно 

заседание. Решението е постановявано в кратък срок – от 2 до 20 дни като 

съдия Румен Стойнов е обявявал решението в съдебно заседание.  

 

 

9. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашното 

насилие /ЗЗДН/. 

 

Проверката на случайно избрани дела установи: 

   - гр. д. № 208/2014 г., обр. на 29.05.2014 г., на доклад на съдия Янко 

Чавеев, по молба постъпила на тази дата. С разпореждане от 29.05.2014 г. ИМ 

е оставена без движение. На 09.06.2014 г. е постъпила молба – допълнение. С 

разпореждане от 09.06.2014 г. молбата отново е оставена без движение. На 

13.06.3014 г. е постъпила нова молба – допълнение. С разпореждане от 
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18.06.2014 г. съдът е върнал молбата и е прекратил производството по делото, 

потвърдено от въззивната инстанция; 

   - гр. д. № 76/2014 г., обр. на 04.03.2014 г., на доклад на съдия Гергана 

Кратункова, по молба, постъпила на тази дата. С разпореждане от 05.03.2014 

г. делото е насрочено за 20.03.2014 г. На 05.03.2014 г. е издадена заповед за 

незабавна защита. Първото с. з. е проведено на 20.03.2014 г., отложено по 

доказателствата. В с. з. на 27.03.2014  г. е даден ход, отложено по 

доказателствата. В с. з. на 03.04.2014 г. е даден ход по същество на делото, 

съдът е обявил решението си публично в о с. з.; 

 - гр. д. № 23/2013 г., обр. на 17.01.2013 г., на доклад на съдия Румен 

Стойнов, по молба, постъпила на тази дата. С разпореждане от 17.01.2013 г. 

делото е насрочено за 13.02.2013 г. Първото с. з. е проведено на 13.02.2013 г., 

даден е ход по същество на делото и съдът е обявил решението си в о. с. з. На 

13.02.2013 г. е издадена и заповед за защита; 

- гр. д. № 495/2014 г. /съдия Гергана Кратункова/ е образувано на 

05.12.2014 г. по молба за защита от домашно насилие, постъпила на същата 

дата. Делото е разпределено в деня на неговото образуване видно протокола 

за електронен избор. С разпореждане от 05.12.2014 г. съдът е насрочил делото 

в открито съдебно заседание за 17.12.2014 г., указал е на молителката, че 

следва да приложи декларация за извършено спрямо нея насилие и е 

разпоредил препис от молбата да се връчи на ответника. В съдебно заседание 

от 17.12.2014 г. съдът е дал ход по същество и е обявил публично решението 

си в съдебното заседание в съответствие с чл. 15, ал. 1 от ЗЗДН; 

 - гр. д. № 113/2014 г. /съдия Румен Стойнов/ е образувано на 28.03.2014 

г. по молба за защита от домашно насилие, постъпила в съда на същата дата. 

С разпореждане от 28.03.2014 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 23.04.2014 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход на 

делото и за събиране на доказателства делото е отложено за 23.05.2014 г. На 

последната дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение, което на основание чл. 15, ал. 1 от ЗЗДН, ще обяви на 

26.05.2014 г., за която дата страните са редовно уведомени от днес. В съдебно 

заседание от 26.05.2014 г. съдът е обявил публично решението си; 

 - гр. д. № 73/2014 г. /съдия Янко Чавеев/ е образувано на 27.02.2014 г. 

по молба за защита от домашно насилие, постъпила в съда на същата дата. На 

27.02.2014 г. е издадена заповед за незабавна защита и със същата съдът е 

насрочил делото в открито заседание за 25.03.2014 г. В съдебно заседание от 

25.03.2014 г. съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с 

решение в срок. Решение по делото е постановено на 22.04.2014 г., съобщения 

за което са изпратени на страните на 24.04.2014 г. Съдебният състав не е 

обявил решението в съответствие с чл. 15, ал. 1 от ЗЗДН. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
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Проверката установи, че делата са образувани в деня на постъпване на 

молбата и същия ден съдът е насрочвал открито съдебно заседание в срок  от 

12 дни до 1 месец – в изпълнение на нормата на чл. 12, ал. 1 ЗЗДН - не по-

късно от 30 дни от деня на постъпване на молбата. В единствения случай, 

когато молбата е оставена без движение определението на съда е постановено 

в деня на постъпване на молба с изпълнени указания. При отлагане на делата 

съдебни заседания са насрочвани в кратък срок – 3 до 7 дни, по изключени 

след 1 месец. Решението е постановявано в открито съдебно заседание, 

съгласно изискванията на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН, с изключение на едно дело, на 

доклад на съдия Янко Чавеев, който е обявил решението в месечен срок. 
  
 

10. Дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК. 

  

През 2013 г. в РС – Своге  са  постъпили 420 бр. заявления по реда на 

чл. 410 и чл. 417 ГПК, а през 2014 г. -  365 броя. 

Проверката на случайно избрани дела, установи:  

- ч. гр. д. № 535/2014 г., обр. на 23.12.2014 г., на доклад на съдия 

Гергана Кратункова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 23.12.2014 

г., разпределението е извършено на 23.12.2014 г. На 23.12.2014 г. е издадена 

заповед за изпълнение. На 29.12.2014 г. е изпратено съобщение до длъжника, 

връчено на 12.01.2015 г. На 29.01.2015 г. е издаден изпълнителен лист, върху 

заповедта за изпълнение има надлежно отбелязване за издадения ИЛ – печат 

на съда с посочени суми. На 24.02.2015 г. е постъпила молба от длъжника с 

вносна бележка за внесена сума по сметка на кредитора. С разпореждане от 

24.02.2015 г. съдът е постановил да се изпрати препис от молбата на 

кредитора. На 11.03.2015 г. е постъпила молба от заявителя, в която е 

посочено, че длъжникът е платил пълния размер на задължението си. С 

определение от 13.03.2015 г. съдът е обезсилил заповед за изпълнение и 

издадения ИЛ, който не е бил получен от заявителя. Няма изрично 

разпореждане за издаване на ИЛ; 

- ч. гр. д. № 50/2013 г., обр. на 11.02.2013 г., обр. на 11.02.2013 г., на 

доклад на съдия Надя Бакалова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 

11.02.2013 г. и на същата дата е извършено разпределението. На 11.02.2013 г. 

е издадена заповед за изпълнение. На 11.02.2013 г. е изпратено съобщение до 

длъжника – не е върнато по делото. На 15.03.2013 г. е изпратено второ 

съобщение, връчено на 20.03.2013 г. и на 26.03.2013 г. е постъпило 

възражение. С разпореждане от 26.03.2013 г. е постановено да се уведоми 

заявителя и да му се укаже, че може да предяви иск за установяване на 

вземането си в 1-месесечен срок. Съобщението е изпратено на 26.03.2013 г., 

връчено на 05.04.2013 г. и на 09.04.2013 г. е представена искова молба – с 

печат на РС – Своге;   
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- ч. гр. д. № 581/2013 г., обр. на 26.11.2013 г., на доклад на съдия Румен 

Стойнов, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 26.11.2013 г. и на 

същата дата е извършено разпределението. С разпореждане от 26.11.2013 г. е 

изискана справка по Наредба № 14/2009 г., предоставена на 26.11.2013 г. На 

27.11.2013 г. е издадена заповед за изпълнение. На 27.11.2013 г. е изпратено 

съобщение до длъжника, връчено на 19.12.2013 г. и на 27.12.2013 г. е 

постъпило възражение. С разпореждане от 09.01.2014 г. съдът е постановил да 

се изпълни процедурата по чл. 415 ГПК. На 09.01.2014 г. е изпратено 

съобщение, връчено на 20.01.2014 г. – не е представена молба с доказателство 

за предявен иск. С определение от 05.03.2014 г. съдът е обезсилил издадената 

заповед за изпълнение;   

- ч. гр. д. № 629/2013 г. /съдия Янко Чавеев/ е образувано на 27.12.2013 

г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Заповед за 

изпълнение е издадена на 27.12.2013 г. Съобщение на длъжника за издадената 

заповед за изпълнение е изпратено на 30.12.2013 г., връчено на 06.01.2014 г. 

На 08.01.2014 г. по делото е депозирано възражение. С разпореждане от 

08.01.2014 г. съдът е указал на заявителя възможността в едномесечен срок от 

съобщението да предяви установителен иск за вземането си, съответно 

последиците при непредставяне на доказателство за това. Съобщение до 

заявителя е изпратено на 08.01.2014 г., връчено на 20.01.2014 г. С 

разпореждане от 28.02.2014 г. съдът е обезсилил издадената заповед за 

изпълнение и е прекратил производството, след като е констатирал, че 

заявителят не е представил доказателство за предявяване на иск за 

установяване на вземането. Съобщение е изпратено на тази дата; 

 - ч. гр. д. № 538/2013 г. /съдия Янко Чавеев/ е образувано на 01.11.2013 

г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Заповед за 

изпълнение е издадена на 04.11.2013 г. Съобщение на длъжника е изпратено 

на 04.11.2013 г., върнато в цялост с отбелязване от 15.11.2013 г. С 

разпореждане от 03.12.2013 г. съдът е дал подробни указания за изпращане на 

ново съобщение и за начина, по който да бъде оформено същото. Ново 

съобщение е изпратено на 04.12.2013 г. до кмета на с. Лакатник и е връчено 

на 09.12.2013 г. На 21.12.2013 г. е постъпила молба от длъжника, към която е 

приложена вносна бележка за погасяване на дължимите суми. С разпореждане 

от 27.12.2013 г. съдът е указал на заявителя в едномесечен срок от 

съобщението да предяви иск за установяване на вземането си, да представи 

доказателство за това, съответно последиците от непредставянето на такова. 

Заявителят е уведомен за разпореждането на съда на 15.01.2014 г. със 

съобщение, изпратено на 27.12.2014 г. На 08.01.2014 г. е постъпила нова 

молба от длъжника, към която е представено удостоверение, издадено от 

заявителя, за погасяване на задълженията, както и че няма претенции. С 

разпореждане от 20.02.2014 г. съдът е обезсилил издадената заповед за 
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изпълнение и е прекратил производството, след като е констатирал, че 

заявителят не е представил доказателства за предявяване на установителен 

иск за вземането; 

 - ч. гр. д. № 445/2014 г. /съдия Гергана Кратункова/ е образувано на 

05.11.2014 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. 

Заповед за изпълнение е издадена на 06.11.2014 г. Съобщение до длъжника е 

изпратено на същата дата и е връчено на 13.11.2014 г. На 14.11.2014 г. 

длъжникът е направил писмено изявление, че не оспорва вземането, а 

единствено разноските по настоящото производство. С разпореждане от 

14.11.2014 г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания 

на длъжника да конкретизира възражението си. Съобщение за указанията на 

съда е изпратено на 14.11.2014 г. и е връчено на 24.11.2014 г. На 18.12.2014 г. 

съдът е разпоредил да се изпрати ново съобщение за длъжника. Такова е 

изпратено на 08.12.2014 г. и е връчено на 07.01.2015 г. С разпореждане от 

16.01.2015 г. съдът е върнал частна жалба срещу разноските по настоящото 

дело, обективирана във възражението му от 14.11.2014 г. Съобщение за 

определението на съда е изпратено на длъжника на 16.01.2015 г., доведено до 

знанието му на 22.01.2015 г. На 02.02.2015 г. по делото е издаден 

изпълнителен лист. Няма изрично разпореждане за издаване на изпълнителен 

лист. Върху заповедта за изпълнение е направено отбелязване за издадения 

изпълнителен лист; 

 - ч. гр. д. № 150/2014 г. /съдия Румен Стойнов/ е образувано на 

22.04.2014 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. 

Заповед за изпълнение е издадена на 23.04.2014 г. Съобщение за издадената 

заповед за изпълнение е изпратено на длъжника на 24.04.2014 г., върнато в 

цялост с подпис на получателя от 28.04.2014 г. Ново съобщение от 23.05.2014 

г. също съдържа само подпис на получателя от 02.06.2014 г. Върху 

последното е отбелязано, че е получено в деловодството на 06.06.2014 г. На 

29.05.2014 г. е постъпило възражение, върху което съдията е постановил 

разпореждане от 29.05.2014 г. да се докладва след връщане на съобщението. С 

разпореждане от 30.05.2014 г. съдът е приел, че съобщението за издадената 

заповед за изпълнение е получена лично на 28.04.2014 г., срокът за 

депозиране на възражение е изтекъл на 12.05.2014 г., поради което 

депозираното на 29.05.2014 г. възражение е просрочено. С оглед това съдът е 

разпоредил да се издаде изпълнителен лист въз основа на влязлата в сила 

Заповед № 150/23.04.2014 г. На 05.06.2014 г. по делото е постъпила молба от 

длъжника, в която сочи, че в съобщението, върнато от с. Томпсън, е сгрешен 

месецът и дата 28.04.2014 г. не съответства на действителния момент на 

уведомяване на страната – 28.05.2014 г. Към молбата са приложени обяснения 

от длъжностното лице при кметството, извършило връчването, както и копие 

от регистъра на получени и връчен призовки, воден в кметството. С 

определение от 06.06.2014 г. съдът е отменил разпореждането си от 

30.05.2014 г., след като е приел, че обстоятелствата по връчването 
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представляват явна фактическа грешка, указал е на заявителя възможността в 

едномесечен срок да предяви иска за установяване на вземането си, да 

представи доказателство за това, както и последиците от непредставянето на 

такова. Съобщение за молителя е изпратено на 09.06.2014 г., връчено на 

21.06.2014 г. С определение от 04.08.2014 г. съдът е обезсилил издадената 

заповед за изпълнение, съобщения за което са изпратени на същата дата; 

 - ч. гр. д. № 119/2013 г. /съдия Надя Бакалова/ е образувано на 

18.03.2013 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. 

Заповед за изпълнение е издадена на 19.03.2014 г. Съобщение за издадената 

заповед за изпълнение е изпратено на 19.03.2013 г. и е връчено на длъжника 

на 22.03.2013 г. По делото е постъпило възражение, което съдът е приел, че е 

след срока и на 09.04.2013 г. е издал ИЛ. С разпореждане от 19.04.2013 г. 

съдът е разпоредил препис от възражението да се изпрати на заявителя и е 

указал възможността в едномесечен срок да предяви иск за установяване 

съществуването на вземането, да представи доказателства за това и 

последиците от непредставянето на такива. По делото няма върнато 

съобщение до заявителя, макар от списъка на лицата с изготвени съобщения 

да се установява, че такова е изпратено на 22.04.2013 г. На 28.05.2013 г. по 

делото е постъпила молба от заявителя, към която е приложен екземпляр на 

искова молба, адресирана до Районен съд - Своге и без входящ номер. Върху 

заповедта за изпълнение е положен печат, в който е отразено, че на 09.04.2013 

е издаден изпълнителен лист и сумата, за която е издаден. Няма изрично 

разпореждане за издаване на изпълнителния лист. От делото не стават ясни 

причините, поради които съдът е разпоредил да се връчи препис от 

възражението на заявителя, при условие че още на 09.04.2013 г. съдът е приел, 

че са налице условия за издаване на изпълнителен лист и такъв е издаден; 

- ч. гр. д. № 173/2013 г., обр. на 11.04.2013 г., на доклад на съдия Надя 

Бакалова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 11.04.2013 г. и на 

същата дата е извършено разпределението. На 11.04.2013 г. е издадена 

заповед за изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение има отбелязване 

за издадения ИЛ, но не и върху основанието – договор за кредитна карта – 

извлечение от счетоводни книги; 

- ч. гр. д. № 382/2014 г., обр. на 29.09.2014 г., на доклад на съдия Румен 

Стойнов, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 29.09.2014 г. и на с. д. е 

извършено разпределението. С разпореждане от 29.09.2014 г. съдът е изискал 

справка по Наредба №14/2009 г. за длъжниците (2). Справката е извършена на 

30.09.2013 г. На 01.10.2014 г. е издадена заповед за изпълнение и 

изпълнителен лист. За издадения ИЛ има надлежно отбелязване – печат на 

съда върху заповедта за изпълнение, но не и върху основанието, послужило за 

издаване на ИЛ; 

- ч. гр. д. № 261/2014 г., обр. на 27.06.2014 г., на доклад на съдия 

Гергана Кратункова, по чл. 417 ГПК. На 27.06.2014 г. е подадено заявление, 

на същата дата е извършено разпределението. На 01.07.2014 г. е издадена 
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заповед за изпълнение и изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение 

има отбелязване за издадения ИЛ, но не и върху основанието – запис на 

заповед;  

- ч. гр. д. № 20/2014 г., обр. на 20.01.2014 г., на доклад на съдия Янко 

Чавеев, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 20.01.2014 г. и на същата 

дата е извършено разпределението. На 21.01.2014 г. е постановено 

разпореждане за издаване на заповед за изпълнение и ИЛ. На 22.01.2014 г. е 

издадена заповед за изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение има 

надлежно отбелязване за издадения ИЛ, но не и върху основанието – 

извлечение от счетоводни книги;     

- ч. гр. д. № 25/2013 г. /съдия Надя Бакалова/ е образувано на 21.01.2013 

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 22.01.2013 г. В печат, 

положен върху акта на съда, е направено отбелязване за издадения на 

22.01.2013 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. № 410/2014 г. /съдия Гергана Кратункова/ е образувано на 

17.10.2014 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 20.10.2014 г. Върху 

заповедта за изпълнение не е направено отбелязване за издадения 

изпълнителен, като единствено е отразено, че такъв е получен от заявителя на 

05.11.2014 г. Отбелязване не е направено и върху извлечението от 

счетоводните книги на заявителя. По делото е приложено копие на 

изпълнителния лист, издаден на 24.10.2014 г.; 

 - ч. гр. д. № 34/2014 г. /съдия Янко Чавеев/ е образувано на 03.02.2014 

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 06.02.2013 г. В отделен 

документ е обективирано разпореждането за издаване на заповед за незабавно 

изпълнение и на изпълнителен лист. В печат, положен върху акта на съда, е 

направено отбелязване за издадения на 07.02.2014 г. ИЛ и сумата, за която е 

издаден. Върху основанието за издаването му не е правено отбелязване. На 

06.03.2014 г. е постъпила молба от заявителя за поправка на очевидна 

фактическа грешка, касаеща дата на издаване на заповедта за изпълнение и 

годината на посоченото в същото дело. На 20.03.2014 г. съдът е издал Заповед 

за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 28/06.02.2013 г.; 

 - ч. гр. д. № 57/2014 г. /съдия Румен Стойнов/ е образувано на 

14.02.2014 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 14.02.2014 г. В печат 

на съда, положен върху заповедта, е направено отбелязване за издадения на 
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18.02.2014 г. изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. Отбелязване 

не е направено и върху извлечението от счетоводните книги на заявителя. По 

делото е приложено копие на изпълнителния на 18.02.2014 г. изпълнителен 

лист. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

  Делата, образувани по реда на заповедното производство са 

своевременно администрирани. Съдът е разглеждал заявлението и издавал 

заповед за изпълнение в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК. При постъпване на 

възражение, съдът е давал указания на заявителя, съгласно разпоредбата на чл. 

415, ал. 1 ГПК. Когато не е представяно доказателство за предявения иск в 

посочения срок, съдът е обезсилвал издадената заповед, съгласно нормата на 

чл. 415, ал. 2 ГПК. Проверката констатира, че за издаването на изпълнителен 

лист съдът е правил надлежна бележка като върху заповедта за изпълнение - 

специално изработен за целта печат, с изключение на едно дело. По делата, 

образувани по чл. 417 ГПК съдът не е извършвал отбелязване за издадения 

изпълнителен лист върху представения документ, каквото е изискването на чл. 

418, ал. 2, изр. второ ГПК. По повечето дела, образувани по чл. 410 ГПК 

липсва разпореждане на съда за издаване на изпълнителен лист. Съгласно 

разпоредбата на чл. 416 ГПК, след влизане в сила на заповедта за изпълнение, 

съдът издава изпълнителен лист, което действие е регламентирано в глава 

тридесет и шеста от ГПК. С разпореждането за издаване на изпълнителен лист 

съдът установява предпоставките за влизане в сила на заповедта за изпълнение 

на парично задължение по чл. 410 ГПК – неподаване на възражение или 

подадено след указания срок, оттеглено възражение, или влизане в сила на 

съдебното решение по установителния иск. 

Проверката на ч. гр. д. № 119/2013 г. установи, че съдът е разпоредил да 

се връчи на заявителя препис от възражението, след като е приел, че същото е 

подадено след срока и е издал изпълнителен лист.  

 Установено бе, че по две от делата съобщенията не са върнати по делата, 

но не са изискани обяснения от връчителя. Служба „Съдебно деловодство” е 

изпращала нови съобщения. 

 

 

  

V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

 

          Организационното и административно ръководство в РС – Своге,  

осъществявано от председателя Надя Бакалова до 28.06.2013 г., от и. ф. 

председател Янко Чавеев, от 01.08.2013 г. до 11.12.2014 г., и от и. ф. 

председател Румен Стойнов, от 12.12.2014 г. и към настоящия момент е на 

добро ниво.  
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През 2013 г. и 2014 г. са правораздавали предимно трима съдии като 

съдия Надя Бакалова е работила до 28.06.2013 г., а съдия Янко Чавеев е 

командирован в РС – Своге, считано от 01.08.2013 г. до 11.12.2014 г. Съдиите 

Румен Стойнов и Гергана Кратункова  са работили през цялата 2013 г. През 

2014 г. са правораздавали съдиите Янко Чавеев (до 11.12.2014 г.), Румен 

Стойнов и Гергана Кратункова.  

 

В съда няма профилиране при разглеждане на делата – съдиите 

разглеждат граждански и наказателни дела при 100 % натовареност.  

 

Председателят на съда е подпомаган в работата си от административния 

секретар М. М., която е с добри организационни умения. Административният 

секретар е създал отлична организация на работата. 

 

За организиране на административната дейност на съда са издадени 

редица заповеди. И. ф. председател Янко Чавеев е издал заповед, с която са 

регламентирани правилата за разпределение на делата, както и подгрупите 

граждански дела, което е спомогнало за по-справедливото разпределение на 

делата, с оглед правната им сложност. Разпоредено е съдиите служебно да 

следят за прилагането на чл. 126, ал. 1 от ГПК, с оглед недопускане на 

разглеждане на дела с идентични страни, предмет и искане. Със заповед на и. 

ф. председател Румен Стойнов е разпоредено кои дела да се разглеждат през 

съдебната ваканция.  

 

Служба „Съдебно деловодство” изпълнява разпорежданията на 

председателя на съда и на съдиите, но се установиха случаи, в които 

служителите са извършвали действия по администрирането на делата, без да 

са давани разпореждания за това от съответния съдия-докладчик. 

Констатирано бе, че по някои от делата изпратените съобщения не са върнати, 

което обстоятелство не е докладвано на съдията-докладчик, а вместо това е 

изпращано ново съобщение. Считаме, че подобна инициатива от 

деловодителя не е оправдана, тъй като докладчикът следва да извърши 

преценка от необходимостта от изпращане на ново съобщение или от 

изискване на обяснения от връчителя преди това. В тази връзка е издадена и 

Заповед № РД-09-58/26.03.2014 г. на и. ф. председател Янко Чавеев, с която 

изрично е разпоредено служителите незабавно да преглеждат върнатите 

призовки, а неправилно връчените, както и невръчените да се докладват 

същия или най-късно на следващия ден на докладчика. Следва да се укаже на 

деловодителите, че несвоевременно върнатите по делата съобщения и 

призовки трябва да се докладват на съответния докладчик, в чиито 

правомощия е да разпореди начина на администриране  на книжата.  
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Всички деловодни книги и регистри се водят на хартиен и електронен 

носител с отразяване на изискуемите данни съгласно ПАРОАВАС (отм.), 

респективно ПАС, обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г. Използваната деловодна 

програма СУСД на „Сименс” ЕООД позволява всички книги и регистри да се 

водят и на електронен носител. Всяко дело, образувано в съда има електронна 

папка. Постъпващите по делата книжа се сканират като по този начин се 

запазва информацията в електронната папка на делото.  

 

Съдебните секретари водят добре протоколите, същите се изготвят 

съобразно изискванията на процесуалния закон. Звукозаписната техника, 

инсталирана в съдебните зали, позволява на секретарите да прослушват 

записите и да изготвят пълни и точни протоколи по гражданските и 

наказателните дела при необходимост.      

 

През 2013 г. в РС – Своге са постъпили общо 985 дела (граждански и 

наказателни). С останалите несвършени 103 дела в началото на отчетния 

период, всичко за разглеждане през годината са 1088 бр. граждански и 

наказателни дела. Несвършени в края на отчетния период – 98 граждански и 

наказателни  дела. 

 Средната натовареност през 2013 г., изчислена на база всичко дела за 

разглеждане (граждански, наказателни, останали несвършени от предходен 

период) по съдии е:  

 - съдия Надя Бакалова - 27.66 дела на месец, изчислено за 6 месеца; 

 - съдия Янко Чавеев – 31.4 дела на месец, изчислено за 5 месеца;  

 - съдия Румен Стойнов - 32.08 дела на месец, изчислено за 12 месеца; 

 - съдия Гергана Кратункова – 31.5 дела на месеца, изчислено за 12 

месеца. 

 Средната натовареност през 2013 г., изчислена на база свършени 

граждански и наказателни дела по съдии е:  

 - съдия Надя Бакалова - 27.66 дела на месец, изчислено за 6 месеца; 

 - съдия Янко Чавеев – 24.2 дела на месец, изчислено за 5 месеца;  

 - съдия Румен Стойнов – 27.92 дела на месец, изчислено за 12 месеца; 

 - съдия Гергана Кратункова – 27.33 дела на месец, изчислено за 12 

месеца. 

 

През 2014 г. в РС – Своге са постъпили общо 806 дела (граждански и 

наказателни).  С останалите несвършени 136 дела в началото на отчетния 

период, всичко за разглеждане през годината са 942 граждански и наказателни 

дела. Несвършени в края на отчетния период – 94 граждански и наказателни 

дела. 

 Средната натовареност през 2014 г., изчислена на база всичко дела за 

разглеждане (граждански, наказателни, останали несвършени от предходен 

период) по съдии е:  
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 - съдия Янко Чавеев - 23 дела на месец, изчислено за 11 месеца; 

 - съдия Румен Стойнов – 28.58 дела на месец, изчислено за 12 месеца.  

 - съдия Гергана Кратункова – 28.83 дела на месец, изчислено за 12 

месеца. 

 

 Средната натовареност през 2014 г., изчислена на база свършени 

граждански и наказателни дела по съдии е:  

 - съдия Янко Чавеев – 22.9 дела на месец, изчислено за 11 месеца; 

 - съдия Румен Стойнов – 24.5 дела на месец, изчислено за 12 месеца; 

 - съдия Гергана Кратункова -  25.17 дела на месец, изчислено за 12 

месеца.  

 

 От анализа на разпределените дела се налага извод, че разпределението 

на делата през 2013 г. и 2014 г. е приблизително еднакво за съдиите Румен 

Стойнов и Гергана Кратункова, работили през целия период. Също така се 

установява, че в началото на 2013 г. броят на несвършените граждански дела е 

приблизително еднакъв за съдиите Надя Бакалова, Румен Стойнов и Гергана 

Кратункова. През 2013 г. съдия Гергана Кратункова е свършила 17 граждански 

дела повече от съдия Румен Стойнов, а съдия Стойнов е свършил 28 

наказателни дела повече от съдия Кратункова. През 2014 г. на съдиите Румен 

Стойнов и Гергана Кратункова са разпределени приблизително еднакъв брой 

граждански и наказателни дела и свършените от тях граждански дела са 

еднакъв брой. Свършените през 2014 г. наказателни дела от съдия Кратункова 

са със 7 повече от свършените от съдия Стойнов наказателни дела. Може да се 

направи изводи, че съдиите Румен Стойнов и Гергана Кратункова са били 

еднакво натоварени и са свършили приблизително еднакъв брой дела.  

 

Разпределението на делата се извършва от председателя на съда, при 

спазване на принципа за случайния подбор, регламентиран в чл. 9 ЗСВ. Съдът 

използва предоставената от ВСС програма за случайно разпределение „Law 

Choice”. По всички дела се прилага пълния протокол от случайното 

разпределение, който отразява между кои съдии е извършено 

разпределението, процентната натовареност на всеки съдия, брой 

разпределени дела, причина за извършеното преразпределение. При 

проверката на дела не се установи подмяна на вече определен съдия или 

извършено разпределение с „определен” съдия. В случаите на отвод се 

извършва ново разпределение като по делата се прилага протокола от 

преразпределението, който посочва причината. Със заповед на и. ф. 

председател Янко Чавеев Вътрешните правила за случайно разпределение на 

делата в РС – Своге са допълнени като са изброени различни хипотези и 

особени случаи, считано от 12.08.2013 г. Към момента на проверката се 

установи, че през месец март 2015 г. и. ф. председател Румен Стойнов е 

актуализирал Вътрешните правила за случайно разпределение като ги е 
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съобразил с Единната методика по приложението на принципа за случайно 

разпределение на делата в районните, окръжните, административните, 

военните, апелативните и специализираните съдилища, приета с решение на 

ВСС. 

 

 Проверката по образуването на гражданските дела установи, че делата 

се образуват в деня на постъпване на книжата или най-късно на следващия 

ден. След вписването в описната книга и в електронната деловодната 

програма, делата се докладват на председателя на съда, който извършва  

разпределението чрез програмата за случаен подбор. Новообразуваните дела 

се докладват в деня на постъпването им или най-късно на следващия ден на 

определения съдия-докладчик.  

 

По-голямата част от гражданските дела приключват в кратки срокове. 

Проверката по движението на неприключилите дела, образувани през 2013 г. 

и 2014 г. установи, че обективни причини за продължилите по-дълго 

производства са: образувани дела по искове за делба, разгледани и по двете 

фази; установяване на адрес на ответник, включително и служебно от съда 

чрез прилагане на Наредба № 14/2009 г. и провеждане на процедура по 

назначаване на особен представител; спиране на производството на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК; администриране на предявена насрещна искова молба; 

отлагане на съдебни заседания, най-често поради нередовна процедура по 

призоваване на страна, по допуснатите експертизи, както и за изготвяне на 

допълнителни заключения по тях, по молба на ищеца и пълномощника му, по 

изразено желание от страните за постигане на спогодба, невнасяне на 

определения от съда депозит за изготвяне на експертизи. Констатира се, че по 

някои от делата съдът е отлагал  3 - 4 съдебни заседания по искане на 

страните за постигане на спогодба, включително и искане за отлагане на 

делото за по-късна дата. На общо събрание на съдиите следва да се обсъди 

възможността за спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 

от ГПК в случаите, когато страните изразяват желание да постигнат спогодба. 

Констатира се, че по едно от делата изпратеното съобщение не е върнато, не е 

докладвано на докладчика, а вместо това е изпратено ново съобщение.  

Субективни причини за продължилите по-дълго производства са 

несвоевременно представяне на заключението от вещото лице и/или 

неявяване на вещото лице. По част от проверените дела се установи, че 

назначеното вещо лице инж. Л. Д. е станал причина за многократното 

отлагане на съдебни заседания  (4 - 5 пъти) без да е представял доказателства 

в подкрепа на сочените причини за невъзможност да изготви заключенията. 

Предвид некоректното поведение на вещото лице, проявено по няколко дела, 

съдът е следвало да приложи дисциплиниращата норма на чл. 86 от ГПК.  

От извършената проверка по движението на делата се налага извод, че 

съдебните състави са се произнасяли по постъпилите книжа в кратки срокове. 
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Определението за насрочване на делото е постановявано най-често с изтичане 

на срока за отговор или в рамките на 7 дни след това. Първото съдебно 

заседание е насрочвано най-често след 1 месец, а при отлагане на делата 

съдебни заседания са насрочвани след 1 месец – 1 месец и 20 дни. По-дълги 

срокове са установяват в периода на съдебната ваканция, в случаите на 

назначени експертизи, изявено желание от страните за постигане на спогодба, 

когато съдебното заседание е насрочвано след 2 до 3 месеца.  

 

Проверката на делата, образувани по реда на бързото производство, 

установи, че всички дела са образувани в деня на постъпване на исковите 

молби като проверката по редовността и допустимостта на иска е извършвана 

същия или на следващия ден. Разпореждането на съда по чл. 312 ГПК е 

постановявано в деня на постъпване на отговора на ответника или на изтичане 

на срока за това, с изключение на едно дело, по което разпореждането е 

постановено 10 дни след изтичане на срока за отговор, на доклад на съдия 

Янко Чавеев. Първото съдебно заседание е насрочвано в срока, 

регламентиран в чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК, с изключение на 1 дело, по което 

съдът е съобразил необходимостта от време за изготвяне на заключението по 

допуснатата съдебна експертиза. Повечето дела са разгледани в едно съдебно 

заседание, а при отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани в кратки 

срокове – от 7 до 25 дни. Съдът е спазвал разпоредбата на чл. 315, ал. 2 ГПК 

като е посочвал деня, в който ще обяви решението си. Решението е обявявано 

в двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на 

делото, при спазване на срока визиран в чл. 316 ГПК и на посочената от съда 

дата. Може да се направи извод, че съдиите са спазвали кратките процесуални 

срокове, визирани в глава двадесет и пета от ГПК. Констатира се, че по едно 

дело са изпратени две съобщения, които не са върнати, но този факт не е 

докладван своевременно на съдията-докладчик. Едва с постъпването на молба 

от ищеца с искане за налагане на глоба на връчителя за невърнатите 

съобщения, съдът е разпоредил съответните процесуални действия. Също 

така се констатира несвоевременно докладване (повече от 1 месец) на 

невръчено съобщение.  

 

Проверката на образувани преди 01.01.2013 г. и приключили към 

31.12.2014 г. дела установи само 5 неприключили производства като 4 от тях 

са с предмет делба. По време на проверката едно дело беше проверено в срока 

за постановяване на решението. Причините за неприключване на 

производствата са обективни: разглеждане на две от делата по реда на ГПК 

(отм.); обжалване на решението пред въззивната инстанция, включително 

обжалване и пред ВКС; производство по отмяна на влязло в сила решение; 

производство по частна жалба; спиране на производствата на различни 

основания; несвоевременно внасяне на депозит по допуснатите експертизи; 

неизготвени заключения и замяна на вещи лица; изпълнение на процедура по 
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чл. 201 от ЗУТ. Констатирано бе, че всички дела се следят от деловодителя и 

от съответния съдия-докладчик като по спряното на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 4 ГПК дело са изисквани справки за движението на обуславящото 

производство. Едно дело е архивирано, едно дело е насрочено и по едно дело 

не е приключила процедурата по чл. 201 от ЗУТ. 

 

Броят на  делата с отменен ход по същество за проверявания период е 

незначителен. През 2013 г. по 3 дела с отменен хода по същество, а през 2014 

г. - по 1 дело, всички на доклад на съдия Гергана Кратункова. Само по две 

дела съдът е отменил дадения ход по същество поради неизясняването им от 

фактическа страна, което свидетелства, че съдиите са извършвали задълбочена 

предварителна подготовка по делата. 

 

Проверката на спрените производства установи, че всички дела са 

своевременно администрирани. По спряното на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК производството се изискват периодични справки за движението на 

преюдициалното производство. Спрените на основание чл. 637, ал. 1 от ТЗ 

производства са прекратени своевременно, а спрените по съгласие на страните 

производства са възобновени или прекратени по молби от страните. Установи 

се едно дело, образувано по чл. 410 ГПК, което е било неоснователно спряно, 

по което, към момента на извършване на проверката, съдията-докладчик 

предприе необходимите процесуални действия за възобновяването му.  

 

 Проверката по срочността на обявяване на съденото решение 

констатира, че през 2013 г. само по едно дело, на доклад на съдия Янко 

Чавеев, не е спазен срокът, регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК 

като просрочието е незначително. През 2014 г. съдия Янко Чавеев е допуснал 

забава по 6 дела, по две от които решението е постановено 2 месеца и 15 дни 

след обявяване на делата за решаване, а по останалите 4 дела решението е 

постановено в срок до 2 месеца. През 2013 г. и 2014 г. съдиите Румен Стойнов 

и Гергана Кратункова са спазвали едномесечния срок, визиран в 235, ал. 5, 

изр. първо от ГПК. 

 

 Проверката установи, че за проверявания период съдът се е произнесъл 

по 6 молби, постъпили по реда на чл. 390 ГПК като 4 от тях са оставени без 

уважение. По двете дела, по които съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск 

е постановено, че началния момент, от който тече срокът за представяне на 

доказателства за предявяване на бъдещия иск е дата на съобщаване на 

определението, което не е съобразено с ТР № 6/2013 г. от 14.03.2014 г. на 

ВКС, ОСГТК. На молителя са указвани последиците от непредставяне на 

доказателства за предявен иск. И по двете дела съдът е определял гаранция, с 

която е обвързал издаването на обезпечителната заповед. 
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 Делата, образувани по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето са 

образувани в деня на постъпване на искането. Разпореждането за насрочване 

на делата е постановявано в деня на образуването им или в рамките на 4 дни 

след това. Първото открито съдебно заседание е насрочвано в кратки срокове  

– от 3 до 18 дни като е извършвано и призоваване по телефона. Разглеждането 

на делата е приключвало в едно съдебно заседание, а решението е обявявано в 

срок от 2 до 20 дни. Констатирано бе, че съдия Румен Стойнов е обявявал 

решението в съдебно заседание.  

  

 В деня на постъпване на молбите по Закона за защита от домашното 

насилие съдът е насрочвал открито съдебно заседание в срок от 12 дни до 1 

месец, съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 ЗЗДН. При отлагане на делата 

съдебни заседания са насрочвани в кратък срок – от 3 до 7 дни. Решението е 

постановявано в открито съдебно заседание, съгласно изискванията на чл. 15, 

ал. 1 ЗЗДН, с изключение на едно дело, на доклад на съдия Янко Чавеев, който 

е обявил решението в месечен срок. 

 

Похвална е срочността, с която са разгледани и приключили делата, 

образувани по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето и делата, 

образувани по реда на Закона за защита от домашното насилие. 

 

 От проверката на делата, образувани по реда на заповедното 

производство се установи, че е спазван тридневният срок за издаване на 

заповед за изпълнение. При непредставяне на доказателство за предявен иск 

съдът е обезсилвал издадената заповед, съгласно разпоредбата на чл. 415, ал. 2 

ГПК. Проверката констатира, че за издадения изпълнителен лист съдът е 

правил надлежна бележка върху заповедта за изпълнение, с изключение на 

едно дело. По делата, образувани по чл. 417 ГПК, за издадения изпълнителен 

лист не е правено отбелязване върху представения документ, каквото е 

изискването на чл. 418, ал. 2, изр. второ от ГПК. Констатирано бе, че по 

повечето дела, образувани по чл. 410 ГПК, липсва разпореждане на съда за 

издаването на изпълнителен лист. На общо събрание на съдиите следва да се 

обсъди необходимостта от акт на съда, който да установява наличието на 

предпоставките за издаването на изпълнителен лист.   

 

 

От извършената проверка на организацията на административната 

дейност на съда може да се направи извод за добра организация на работата на 

председателя Надя Бакалова, на и. ф. председател Янко Чавеев и на и. ф. 

председател Румен Стойнов, който и към настоящия момент изпълнява 

функциите административен ръководител – председател на РС - Своге. 
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Настоящата проверка констатира, че дадените от ИВСС препоръки с 

Акт за резултати от извършена през 2011 г. планова проверка на гражданските 

дела на РС – Своге са изпълнени.  

 

 От извършената настояща проверка по образуването, движението и 

приключването на делата в установените срокове, се налага извод, че по-

голямата част от делата приключват в кратки срокове. Съдиите са спазвали 

сроковете и не е са допуснали забава по администрирането на делата. За 

подобряване срочността по някои производствата следва да се прилагат 

дисциплиниращите норми, регламентирани в ГПК, особено по отношение на 

вещите лица.  

 

  

          С оглед направените констатации и изводи ИВСС отправя следните  

            

 ПРЕПОРЪКИ: 

            

  1. Председателят на РС – Своге, съобразно правомощията по чл. 80, ал. 

1, т. 1 ЗСВ, да предприеме следните мерки по оптимизиране на организацията 

на административната дейност: 

- да разпореди на служба „Съдебно деловодство” стриктно да спазва 

разпоредбата на чл. 84, ал. 5 от ПАС; 

- да разпореди на служба „Съдебно деловодство” да спазва нормата на 

чл. 38, т. 6 от ПАС като докладва на съдията-докладчик несвоевременно 

върнатите по делата съобщения и призовки; 

- да утвърди правила, съгласно които за издаването на изпълнителния 

лист по делата, образувани по чл. 417 ГПК, да се прави надлежна бележка, 

съгласно изискванията на чл. 418, ал. 2, изр. второ от ГПК. 

 

 2. Председателят на РС – Своге да упражни правомощията си по чл. 80, 

ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите на което:  

- да се обсъди прилагането на чл. 86 ГПК за предотвратяване отлагането 

на делата по вина на вещите лица, при наличие на законовите предпоставки за 

това; 

 - да се обсъди практиката на съда по делата, образувани по чл. 390 ГПК 

в случаите, в които се допуска обезпечение на бъдещ иск като се съобрази 

определянето на началния момент, от който започва да тече срокът за 

представяне на доказателства за предявяване на обезпечения иск с ТР № 

6/2013 г. от 14.03.2014 г. на ОСГТК на ВКС; 

 - да се обсъди практиката на съда в случаите на отлагане на съдебни 

заседания на основание изразено искане от страните са постигане на спогодба 

като се съобрази и възможността за спиране на производството на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК;  
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 - да се обсъди практиката на съда по делата, образувани по чл. 410 ГПК, 

като се вземе решение относно необходимостта за постановяване на съдебен 

акт за издаване на изпълнителен лист в случаите,  в които са налице 

предпоставките на чл. 416 ГПК. 

  

  

  В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 във 

вр. с ал. 4 от ЗСВ, председателят на РС – Своге да уведоми главния инспектор 

на Инспектората към ВСС за мерките, предприети в изпълнение на дадените 

препоръки. 

 

 

 На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ настоящият акт да се изпрати на 

председателя на Районен съд – Своге.  

 

 

 След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ, копие от акта 

на електронен носител да се изпрати на председателя на ОС – София и на 

представляващия Висшия съдебен съвет. 

              

 

 

            ИНСПЕКТОР: 

 

                                                                                    /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 

                   

 

 

 

 

 


