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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 № КП-

01-6/18.09.2015 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, се извърши годишна планова контролна проверка в Районен 

съд-Велики Преслав. 

Проверката се извърши в периода между 28.09.2015 г. и 02.10.2015 г. 

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

Цел на извършване на проверката: Контрол по изпълнението на 

препоръките, дадени с Акт за резултати от извършена комплексна планова 

проверка изх. № ПП-01-42/26.05.2014 г. на Районен съд-Велики Преслав, 

изготвен на основание Заповед № ПП-01-42/27.03.2014 г. на главния 

инспектор на ИВСС. 

Източници на информация: Акт за резултати от извършена 

комплексна планова проверка изх. № ПП-01-42/26.05.2014 г. на Районен съд-

Велики Преслав, изготвен на основание Заповед № ПП-01-42/27.03.2014 г. на 

главния инспектор на ИВСС. Плановата проверка е извършена от инспектор 

Весела Николова, като обхватът й е включвал извършване на цялостен анализ 

и оценка на организацията на административната дейност на Районен съд-

Велики Преслав и организацията по образуване, движение и приключване на 

граждански дела, образувани в съда през 2012 г. и 2013 г. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ПО АКТ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА С ИЗХ. № 

ПП-01-42/26.05.2014 г.: 

 

През проверявания период в Районен съд-Велики Преслав общото 

ръководство на съда се е осъществявало от административния ръководител - 

председател съдия Мирослав Марков. 

През 2012 г. и през 2013 г. в Районен съд – Велики Преслав са 

работили 4-ма съдии, в това число и административният ръководител – 

председател на съда. Районните съдии са били: Теодора Йорданова – Момова, 

Стоян Момов и Дияна Петрова. Съдиите Теодора Йорданова – Момова и 

Стоян Момов преимуществено са разглеждали граждански дела. Съдиите, 

разглеждащи наказателни дела, са участвали в разглеждането на частни 

граждански производства и такива, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК. 

В хода на проверката е установено, че на 25.11.2013 г. в Районен съд – 

Велики Преслав е извършена проверка от Окръжен съд-Шумен съгласно 

заповед на административния ръководител на окръжния съд, обхващаща 

периода 01.01.2012 г. – 01.11.2013 г. Проверката е установила редица случаи 

на неспазване на срока за постановяване на крайни съдебни актове, много от 

които постановени в значително отклонение от предвидения в закона срок. 
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Отделно от това, Окръжен съд – Шумен е констатирал недостатъци и в 

организацията на работата на съдиите, разглеждащи граждански дела, 

водещи до неоправдано дълга продължителност на първоинстанционните 

дела, резултат от несвоевременно изготвяне на съдебни актове в 

подготвителната фаза на производствата. 

Със Заповед № 225/18.11.2013 г. и Заповед № 226/18.11.2013 г. 

административният ръководител на Районен съд-Велики Преслав е указал на 

съдиите Теодора Йорданова – Момова и Стоян Момов /допуснали 

констатираното забавяне/ да вземат необходимите мерки за преодоляване на 

пропуските при администрирането на гражданските дела. Със Заповед № 

227/18.11.2013 г. председателят на съда е разпоредил на деловодителите по 

гражданските дела да изготвят писмени справки, които да отразяват всички 

граждански дела, разпределени на посочените съдии, по които няма 

извършени съдопроизводствени действия след 22.09.2013 г. 

Нова проверка на организацията на дейността на съдия Стоян Момов, 

разпоредена от председателя на Окръжен съд – Шумен, не е установила 

обективни причини, обуславящи установените забавяния по делата на негов 

доклад. Със Заповед № РД-07-24/16.01.2014 г., председателят на Окръжен съд 

– Шумен е обърнал внимание на съдия Стоян Момов по реда на чл. 327 от 

Закона за съдебната власт. 

С решение на ВСС, обективирано в Протокол № 11/12.03.2014 г., е 

образувано дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно 

наказание на Стоян Момов – съдия в Районен съд-Велики Преслав. По 

предложение на председателя на районния съд, ВСС с решение по Протокол 

№ 13/20.03.2014 г. е образувал второ дисциплинарно производство на съдия 

Стоян Момов. С ново решение на ВСС от 03.04.2014 г. по Протокол № 15 

двете дисциплинарни производства са обединени в едно, продължило като 

дисциплинарно дело № 7/2014 г. 

 

При комплексната планова проверка на ИВСС е установено, че по 

искови производства, продължили над 3 месеца, е допуснато забавяне при 

изготвянето на крайните съдебни актове. Извън това е констатирано 

несвоевременно администриране на дела във фазата на подготовката им за 

разглеждане в открито съдебно заседание - определението по чл. 140 от ГПК 

е постановявано в срокове от 4 м., над 4 м. и над 5 м. от изтичане на срока за 

депозиране на писмен отговор на исковата молба. Отделно, депозиран 

отговор на исковата молба по конкретно дело е администриран от съдебния 

състав с определение, постановено след повече от 5 м.; допълнителната 

молба, представена в изпълнение на указанията на съда, е администрирана с 

разпореждане, постановено след близо 2 м. За голяма част от тези 

производства е установено, че са разглеждани от съдия Стоян Момов. 

 

При проверените искови производства, образувани през 2013 г. и 

неприключили към 31.12.2013 г., е отчетено, че само по едно от делата 

съдебният състав е извършвал своевременно процесуалните действия, 
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свързани с тяхното администриране. В останалите случаи е констатирано 

неоправдано забавяне на съда при проверката на редовността на исковите 

молби, като действията са предприети след 2 м., съответно 9 м.; 

несвоевременно постановяване на актовете по размяна на книжата след 2 м., 

3 м. /по дела на съдия Момов/, съответно 6 м. /по дело на съдия Момова/; 

забавено постановяване на определение по чл. 140 от ГПК с повече от 2 м. 

след изтичане на срока за писмен отговор /по дело на съдия Момов/. 

 

От проверката на дела, образувани преди 01.01.2013 г. и 

неприключили към 31.12.2013 г., е констатирано недопустимо забавяне по 

дело на съдия Момов, по което първото процесуално действие на докладчика 

е извършено след 1 г. и 9 м. от момента на определянето му за докладчик. По 

същото дело определението по чл. 140 от ГПК е постановено 2 м. след 

изтичане на срока за депозиране на отговор по исковата молба, а по друго 

дело /на доклад на същия съдия/ производството е оставено без движение с 

разпореждане, постановено 11 м. след неговото образуване. 

 

При проверката на спрените производства е констатирано, че едно 

дело е спряно до постановяване на решение по тълкувателно дело на ВКС. 

Към момента на проверката това производство не е представлявало 

основание за спиране /не са съществували пречки за неговото възобновяване/ 

предвид Тълкувателно решение № 8/07.05.2014 г. по тълк. д. № 8/2013 г. на 

ОСГТК на ВКС. Последното предвижда, че образувано пред ВКС по 

обуславящ правен въпрос дело е основание за спиране на висящо 

производство само в касационната инстанция на основание чл. 292 от ГПК, 

но не и във въззивната и в първата инстанция. 

 

По делата, образувани по молби по чл. 390 от ГПК, като изолиран 

случай е констатирано, че докладчикът не е посочил началния момент, от 

който тече срокът за предявяване на обезпечения бъдещ иск. 

 

При проверката е констатирано, че през 2012 г. по 42 дела съдебните 

актове са постановени след изтичане на срока по чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от 

ГПК - 8 дела са били обявени за решаване от съдия Стоян Момов, 2 дела от 

съдия Теодора Йорданова – Момова и 1 дело от съдия Дияна Петрова. 

През 2013 г. делата със забавени крайни съдебни актове са били общо 

46 и са изготвени от съдиите, разглеждащи преимуществено граждански дела. 

От общо 12 дела с несвоевременно изготвени решения, 6 са забавени от съдия 

Стоян Момов, съответно 6 от съдия Теодора Йорданова – Момова. 

 

С оглед направените констатации и изводи, Инспекторатът към 

Висшия съдебен съвет на основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ е дал следните 

ПРЕПОРЪКИ: 
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1. Председателят на Районен съд – Велики Преслав, съобразно 

правомощията си по чл. 80, т. 1 от Закона за съдебната власт, да предприеме 

мерки относно: 

 - спазване на законовоопределените срокове за обявяване на 

съдебните актове; 

 - предоставяне на всяко шестмесечие на справки на ИВСС относно 

срочността при постановяване на съдебните актове от съдиите, за които в 

обстоятелствената част на акта са констатирани просрочия; 

 - обезпечаване на текущото администриране на производствата, 

попадащи в обхвата на чл. 329 от ЗСВ, в периодите на съдебна ваканция и 

ползване на годишен отпуск от определения докладчик; 

 - спазване на принципа на разпределение на делата, регламентиран в 

чл. 9, ал. 1 от Закона за съдебната власт относно производствата, образувани 

по молби по чл. 390 от ГПК. 

 

2. Председателят на Районен съд – Велики Преслав да упражни 

правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 9 от Закона за съдебната власт и свика 

общо събрание на съдиите, на което: 

- да се обсъди и вземе решение за прилагане на Тълкувателно решение 

№ 6/14.03.2014 г., постановено по тълк. д. № 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС, 

относно определяне на началния момент, от който тече срокът за предявяване 

на обезпечения бъдещ иск по молби по чл. 390 от ГПК; 

 - да се обсъди и вземе решение за съобразяване на съдебните състави 

с Тълкувателно решение № 8/2013 г., постановено по тълк. д. № 8/2013 г. на 

ОСГТК на ВКС, относно случаите на спрени производства на основание 

образувани тълкувателни дела пред Върховния касационен съд. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ПРОВЕРКА 

 

Контролната проверка, извършена на 28.09.2015 г. и 30.09.2015 г. на 

случайно избрани дела в отделните категории, констатира следното: 

 

1. Производства, образувани през 2014 г. и 2015 г. 

 

 - гр. д. № 584/2014 г. /съдия Стоян Момов/ е образувано на 23.12.2014 

г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила в съда на същата дата. 

Производството е разпределено на съдия в деня на неговото образуване. 

Определение по чл. 131 от ГПК е постановено на 15.01.2015 г. Препис от 

исковата молба е изпратен за отговор на ответника със съобщение от 

15.01.2015 г., получено на 20.01.2015 г. Писмен отговор е депозиран на 

20.02.2015 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 06.07.2015 г., 

съдът е взел отношение по доказателствените искания на страните и е 

насрочил делото в открито заседание за 28.08.2015 г. Призовки за страните са 
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изпратени на 06.07.2015 г. С молба от 15.07.2015 г., депозирана от 

пълномощника на ответника, е представено доказателство за внесен депозит 

по назначената експертиза и е поискано пренасрочване на делото след 

03.09.2015 г., обосновано с планирано от пълномощника отсъствие от 

страната. Към молбата не са представени доказателства за твърдяното 

обстоятелство. С определение от 04.08.2015 г. съдът е пренасрочил делото за 

11.09.2015 г. Нови призовки са изпратени на страните на 04.08.2015 г. В 

съдебно заседание от 11.09.2015 г. съдът е направил доклад на делото и с 

оглед изявления на страните за постигане на спогодба е отложил делото за 

09.10.2015 г. 

 - гр. д. № 562/2014 г. /съдия Стоян Момов/ е образувано на 13.12.2014 

г. по искова молба по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, постъпила в съда на същата дата. 

Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване видно от 

протокола, удостоверяващ случайния избор на съдия. С определение от 

30.01.2015 г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания 

за отстраняване на констатирани нередовности. Съобщение за указанията на 

съда е изпратено на 30.01.2013 г., връчено на 05.02.2015 г. С молба от 

11.02.2015 г. е поискано удължаване на срока за изпълнение на указанията. С 

определение от 11.02.2015 г. съдът е удължил срока на основание чл. 63, ал. 1 

и ал. 2 от ГПК, като е указал делото да се докладва за преценка на 

обстоятелствата по чл. 129, ал. 3 от ГПК. Съобщение за съдебния акт е 

изпратено на същата дата и е връчено на 16.02.2015 г. Молба в изпълнение на 

указанията е депозирана на 04.03.2015 г. С разпореждане от 07.04.2015 г. 

съдът е констатирал отстраняването на 26.02.2015 г. на нередовностите на 

исковата молба, с изключение на вписването й, с оглед на което е 

разпоредено издаване на екземпляри на ищците за вписването й в АВ, гр. 

Велики Преслав. Вписана искова молба е представена на 08.05.2015 г. С 

определение по чл. 131 от ГПК е постановено на 19.05.2015 г. Препис от 

исковата молба е изпратен за отговор на ответника на 19.05.2015 г., върнато в 

цялост на 28.05.2015 г. с отбелязване, че лицето живее в чужбина. С 

разпореждане от 16.06.2015 г. съдът е дал указания за уведомяване по чл. 47, 

ал. 4 от ГПК чрез залепване на уведомление, а на ищците да представят в 

триседмичен срок справка за адресна регистрация. Ищците са уведомени на 

17.06.2015 г. със съобщения, изпратени на 17.06.2015 г. Уведомление е 

залепено на 22.06.2015 г. Удостоверения за постоянен и настоящ адрес са 

представени по делото с молба от 08.07.2015 г. С разпореждане от 09.07.2013 

г. съдът е констатирал, че книжата за връчване чрез залепване на 

уведомление не са върнати към този момент и с оглед преценка за 

назначаване на особен представил, служител от служба „Съдебно 

деловодство” следва да направи служебна справка относно изпълнението от 

съответния призовкар. Справката е изготвена на 10.07.2015 г. и съдържа 

информация, че съобщението по връчването с уведомление ще бъде върнато 

в съда в петък, съответно понеделник. С определение от 13.07.2015 г. е 

поставено началото на процедура по назначаване на особен представител. На 

тази дата е изпратено искане за посочване на адвокат от Адвокатска колегия-
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Шумен. Уведомително писмо е постъпило на 14.08.2015 г. С разпореждане от 

03.09.2015 г. съдът е указал на ищците внасяне на депозит за особен 

представител. Ищците са уведомени на 07.09.2015 г. със съобщения, 

изпратени на 03.09.2015 г. С определение от 18.09.2015 г. съдът, след като е 

констатирал, че указанията за внасяне на разноски за особен представител не 

са изпълнени, е оставил производството без движение с нови указания в този 

смисъл. Към момента на проверката няма върнато съобщение по делото, от 

което да е видно за датата на изпращането му, съответно за получаването му, 

като не е указал, че производството ще бъде прекратено при неизпълнение. 

 - гр. д. № 75/2015 г. /съдия Стоян Момов/ е образувано на 17.02.2015 

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

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Определение по 

чл. 131 от ГПК е постановено на 06.04.2015 г. Препис от исковата молба е 

изпратен на ответника за отговор със съобщение от 06.04.2015 г., връчено на 

07.04.2015 г. Отговор на исковата молба е постъпил на 05.05.2015 г. С 

определение, постановено по чл. 140 от ГПК, съдът е насрочил делото в 

открито заседание за 31.07.2015 г. В съдебно заседание тази дата съдът е 

направил доклад на делото по чл. 145, ал. 3 във вр. с чл. 146, ал. 1 и 2 от ГПК, 

дал е ход по същество и е посочил, че ще обяви решението на 31.08.2015 г. 

Решение по делото е постановено на посочената от съда дата и съобщения до 

страните са изпратени същия ден. 

 - гр. д. № 118/2015 г. /съдия Стоян Момов, съдия Дияна Петрова/ е 

образувано на 09.03.2015 г. по искова молба по чл. 127 от СК, чл. 149 от СК, 

чл. 143 от СК, поскъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено на 

докладчик на 09.03.2015 г. Върху исковата молба е поставена резолюция, от 

която става ясно, че делото е докладвано на определения съдия на 19.03.2015 

г. – след отпуск и временна неработоспособност. С разпореждане от 

25.03.2015 г. съдията се е отвел от разглеждане на делото. Делото е 

преразпределено на 25.03.2015 г. на съдия Дияна Петрова. Определение п чл. 

131 от ГПК е постановено на 25.03.2015 г. Препис от исковата молба е 

изпратен на ответника на 25.03.2015 г., върнато на 03.04.2015 г. от кметство 

Душанци с информация, че лицето не живее на посочения адрес. С 

разпореждане от 03.04.2015 г. съдът е указал ищецът да представи справка за 

адресната регистрация на ответника, както и да се връчи препис от исковата 

молба чрез залепване на уведомление. На 08.04.2015 г. е залепено 

уведомление. Съобщение с указанията е изпратено на 03.04.2015 г. и е 

връчено на 08.04.2015 г. С молба от 09.04.2015 г. е поискано издаване на 

съдебно удостоверение в тази връзка. Съобщение от 03.04.2015 г. е изпратено 

и на първоначалния адрес, връчено на 11.04.2015 г. е връчено на 11.04.2015 г. 

на лице, за което не е посочено в какво качество го получава. На 12.05.2015 г. 

и от кметство Душанци е върнато съобщение, че е залепено уведомление на 

20.04.2015 г., но страната не се е явила, за да го получи. Отговор на исковата 

молба е постъпил на 07.05.2015 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 22.05.2015 г., съдът е изготвил проект за доклад на делото и 

го е насрочил в открито заседание за 15.06.2015 г. Призовки за страните са 
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изпратени на тази дата. На 15.06.2015 г. от пълномощника на ищцата е 

постъпила молба за отлагане на съдебното заседание по здравословни 

причини, като е посочено, че допълнително ще бъдат представени 

доказателства /представени с молба от 23.07.2015 г./. В съдебно заседание от 

15.06.2015 г. съдът не е дал ход на делото и го е отложил делото за 07.09.2015 

г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество и съдът е 

посочил, че ще обяви решението си на 07.10.2015 г. 

 - гр. д. № 211/2014 г., обр. на 22.04.2014 г., на доклад на съдия 

Теодора Момова, след това съдия Мирослав Марков, по чл. 240, чл. 79 във вр. 

с чл. 86, ал. 1 ЗЗД. ИМ е постъпила на 22.04.2014 г. Разпределението е 

извършено на 22.04.2014 г., определен докладчик е съдия Момова. Делото е 

докладвано на съдия Момова на 28.04.2014 г. след връщане от командировка. 

С определение от 29.04.2014 г. исковата молба е оставена без движение. На 

30.04.2014 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С определение от 

07.05.2014 г. е постановено да се връчи на ответника препис от ИМ за 

отговор. Съобщението до ответника е върнато в цялост. С разпореждане от 

19.06.2014 г. е указано на ищеца да представи удостоверение за постоянен и 

настоящ адрес на ответника. На 19.06.2014 г. е постъпила молба с изпълнени 

указания. На 19.06.2014 г. е разпоредено да се изпрати ново съобщение. На 

19.06.2014 г. е изпратено ново съобщение, отново върнато в цялост на 

11.07.2014 г. С определение от 11.07.2014 г. е постановено предоставяне на 

правна помощ на ответника и на същата дата е изпратено искане до АК – 

Шумен за определяне на особен представител. На 18.07.2014 г. е постъпило 

уведомително писмо. С разпореждане от 21.07.2014 г. е указано на ищеца да 

внесе така за назначаване на особен представител. На 28.07.2014 г. е 

постъпила молба с изпълнени указания. С определение от 28.07.2014 г. е 

назначен особен представител на ответника и е постановено да се връчи 

препис от ИМ за отговор. Съобщението е изпратено на 28.07.2014 г., връчено 

на 31.07.2014 г. и на 15.08.2014 г. е постъпил отговор на ИМ. Отговорът е 

докладван на 01.09.2014 г. На 08.09.2014 г. е постановено определението по 

чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 07.10.2014 г. На 15.09.2014 г. е извършено 

преразпределение на делото поради командироване на съдия Момова. По 

делото е приложен протокол от извършеното преразпределение с посочена 

причина, определен е съдия Стоян Момов. С разпореждане от 25.09.2014 г. 

съдия Стоян Момов се е отстранил от разглеждане на делото на основание чл. 

22, ал. 2 във вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК. На 25.09.2014 г. е извършено ново 

разпределение, определен е съдия Мирослав Марков, приложен е протокол от 

преразпределението. Първото с. з. е проведено на 07.10.2014 г., отложено за 

12.11.2014 г. В с. з. на 12.11.2014 г. съдът не е дал ход на делото – явил се е 

ответникът и е заявил, че желае да се запознае с материалите по делото. 

Съдът е прекратил процесуалното представителство на особения 

представител и е отложил делото за 22.01.2015 г. На 14.01.2015 г. е постъпила 

молба от проц. представител на ответника за пренасрочване на делото за 

друга дата поради неприключило лечение в гр. Варна. С определение от 

15.01.2015 г. делото е пренасрочено за 10.03.2015 г. С определение от 
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25.02.2015 г. делото отново е пренасрочено за 20.03.2015 г. поради служебна 

ангажираност на докладчика. На 20.03.2015 г. е проведено с. з., отложено. На 

29.05.2015 г. е постановен проект за доклада по чл. 146 ГПК, делото е 

насрочено за 06.07.2015 г. С определение от 01.07.2015 г. делото е 

пренасрочено за 27.07.2015 г. поради служебна ангажираност. На 14.07.2015 

г. е постъпила молба от процесуалния представител на ответника за 

пренасрочване на делото за друга дата поради плануван годишен отпуск 

извън страната. С определение от 09.07.2015 г. делото е пренасрочено за 

16.09.2015 г. по молба на проц. представител на ответника. В с. з. на 

16.09.2015 г. съдът е обявил проекта за доклад по делото за окончателен, 

прието е заключението на вещото лице по назначената експертиза, приети са 

писмени доказателства и за събиране на доказателства делото е отложено за 

24.11.2015 г. 

 - гр. д. № 454/2014 г., обр. на 16.10.2014 г., на доклад на съдия Стоян 

Момов, по чл. 108 и чл. 109 ЗС. ИМ е постъпила на 16.10.2014 г., на 

16.10.2014 г. е извършено разпределението. На 19.11.2014 г. е постановено 

определение, с което исковата молба е оставена без движение. Съобщението е 

изпратено на 19.11.2014 г., връчено на 28.11.2014 г. и на 04.12.2014 г. е 

постъпила молба за удължаване на срока. С разпореждане от 04.12.2014 г. 

съдът е уважил молбата като е удължил срока с 1 седмица. На 08.12.2014 г. е 

постъпила молба с изпълнени указания. С определение от 16.12.2014 г. съдът 

е приел, че не са изпълнени дадените указания и е постановил връщане на 

ИМ. Определението за връщане на исковата молба е обжалвано с частна 

жалба, постъпила на 05.01.2015 г. На 08.01.2015 г. делото е постъпило в 

ШОС. С определение от 15.01.2015 г., постановено по в. ч. гр. д. № 26/2015 г. 

по описа на ОС – Шумен, съдът е отменил определението от 16.12.2014 г. за 

връщане на ИМ и е постановил продължаване на съдопроизводствените 

действия. На 19.01.2015 г. делото е постъпило в РС–В. Преслав. С 

разпореждане от 30.01.2015 г. са дадени указания на ищеца. Съобщението е 

изпратено на 30.01.2015 г., връчено на 04.02.2015 г. На 06.02.2015 г. е 

постъпила молба съгласно указанията на съда и е поискано предоставяне на 

ИМ, заедно с уточнението за вписването й в АВ – ИР. На 06.02.2015 г. е 

разпоредено да се предоставят исканите екземпляри за вписване на ИМ. На 

09.02.2015 г. е представена вписана ИМ. На 17.02.2015 г. е постановено 

определение по чл. 131, ал. 1 ГПК – да се връчи на ответника препис от ИМ 

за отговор. На 17.02.2015 г. е изпратено съобщение, връчено на 24.02.2015 г. 

и на 16.03.2015 г. е постъпил отговор на ИМ. С определение от 03.04.2015 г. 

исковата молба е оставена без движение. Съобщението е изпратено на 

03.04.2015 г., връчено на 17.04.2015 г. и на 27.04.2015 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания. На 19.05.2015 г. е постановено определение с което е 

разпоредено да се връчат на ответниците (конституиран е и втори ответник) 

препис от молбата-уточнение. Съобщенията са изпратени на 19.05.2015 г., 

връчени на 22.05.2015 г. и съответно на 25.05.2015 г. На 25.05.2015 г. са 

постъпили два отговора (и от двамата ответника). Определението по чл. 140 

ГПК е постановено на 04.08.2015 г., изготвен е проект за доклад, делото е 
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насрочено за 23.09.2015 г. Първото с. з. е проведено на 23.09.2015 г., даден е 

ход на делото, изготвен е доклад, назначена е СТЕ, разпитани са свидетели, 

съдът е оставил ИМ без движение – чл. 129, ал. 4 във вр. с ал. 2, вр. чл. 127, 

ал. 1, т. 4 ГПК с указания за ищеца и последиците по чл. 129, ал. 3 ГПК – 

проверката е извършена на 28.09.2015 г. 

 - гр. д. № 163/2015 г., обр. на 31.03.2015 г., на доклад на съдия Стоян 

Момов, иск по чл. 123, ал. 2 и чл. 139 СК.  ИМ е постъпила на 31.03.2015 г., 

разпределението е извършено на същата дата, приложен е протокола. С 

определение от 07.04.2015 г. ИМ е оставена без движение. Съобщението до 

ищеца е изпратено на 07.04.2015 г., връчено на 16.04.2015 г. и на 21.04.2015 г. 

е постъпила молба с изпълнени указания. С определение от 04.05.2015 г. е 

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

Съобщението до ответника е изпратено на 04.05.2015 г., връчено на 

11.05.2015 г. и на 12.06.2015 г. е постъпил отговор на ИМ. На 02.07.2015 г. е  

постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад, 

делото е насрочено за 24.07.2015 г. Първото с. з. е проведено на 24.07.2015 г. 

– съдът е прекратил частично производството по делото поради 

недопустимост на иска и е оставил ИМ без движение за отстраняване на 

нередовности. На 11.08.2015 г. е постъпила допълнителна искова молба, 

която към момента на проверката (29.09.2015 г.) не е администрирана от съда. 

 - гр. д. № 29/2015 г., обр. на 27.01.2015 г., на доклад на съдия Стоян 

Момов, иск по чл. 422 ГПК. На 17.02.2015 г. е постановено определението по 

чл. 131, ал. 1 от ГПК. Съобщението до ответника е изпратено на 17.02.2015 г., 

връчено на 23.02.2015 г. – не е постъпил отговор на ИМ. На 06.04.2015 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад, 

делото е насрочено за 12.05.2015 г. Първото с. з. е проведено на 12.05.2015 г. 

– даден е ход на делото, изготвен е доклад, изслушано е вещото лице, делото 

е отложено за 16.06.2015 г. В с. з. на 16.06.2015 г. е даден ход, даден е ход по 

същество. Решението е постановено на 16.07.2015 г. 

 - гр. д. № 539/2014 г., обр. на 04.12.2014 г., на съдия Дияна Петрова, 

иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 04.12.2014 г. и на с. д. е извършено 

разпределението, приложен е протокола. На 08.12.2014 г. е постановено 

определението по чл. 131, ал. 1 ГПК. На 08.12.2014 г. е изпратено 

съобщението до ищеца, връчено на 12.12.2014 г. – не е представен отговор. 

На 15.01.2015 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е 

проект за доклад, делото е насрочено за 11.03.2015 г. На 09.03.2015 г. и на 

10.03.2015 г. са постъпили молби за спиране на производството по съгласие 

на страните. С определение от 10.03.2015 г. съдът е спрял производството на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 16.06.2015 г. е постъпила молба от 

ищеца за възобновяване на производството. С определение от 16.06.2015 г. 

съдът е възобновил производството и го е насрочил за 03.08.2015 г. В с. з. на 

03.08.2015 г. е даден ход на делото, даден е ход по същество. Решението е 

постановено на 01.09.2015 г. 
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КОНСТАТАЦИИ: 
 

Проверените дела от тази категория са образувани в деня на 

постъпване на исковата молба и на същата дата е извършвано случайното 

разпределение на докладчик. По част от делата, разпределени за разглеждане 

от съдия Стоян Момов, се установява забавено администриране, като съдията 

е оставял производствата по исковите молби без движение, съответно е давал 

допълнителни указания по процесуални искания и действия на страните с 

разпореждания, постановявани в срок от 1 м. и над 1 м. /гр. д. № 562/2014 г. 

454/2014 г./. В производството по гр. д. № 75/2015 г. докладчикът е 

постановил разпореждане по чл. 131 от ГПК в срок от 1 м. и 20 дни от 

разпределението на делото, а по гр. д. № 584/2014 г. е постановил 

определение по чл. 140 от ГПК след повече от 4 м., отчетени от изтичане на 

срока за отговор на исковата молба. По останалите проверени дела, извън 

посочените, съдия Стоян Момов е извършвал процесуалните действия, 

свързани с подготовката на делата за разглеждане в открито заседание в 

сравнително по-кратки срокове - разпорежданията по чл. 131 от ГПК са 

постановявани в срокове от 7, 8, 10, 20 дни; определенията по чл. 140 от ГПК 

- в срокове от 10, 14, 20 дни до над 1 м. Производствата са насрочвани от 

докладчика в първо открито съдебно заседание в срокове от 1 м. до 1 м. и 20 

дни. В случаите на отлагане, нови заседания са насрочвани в срок от 1 м. и 

по-кратки от 1 м. От проверените дела се установява, че съдия Стоян Момов 

отново е допускал забавяне при администрирането на дела, което е довело до 

увеличаване на тяхната обща продължителност и отлагане във времето на 

приключването им с краен съдебен акт. В същото време се констатира 

подобрение в срочността на докладчика, който съществено е оптимизирал 

действията си в сравнение с показателите, отчетени в хода на комплексната 

планова проверка на ИВСС. При комплексната планова проверка е 

установено, че своевременно извършените процесуални действия на съда по 

администриране на производствата са били изключение. Делата, разгледани 

от останалите съдии в съда, са администрирани в много кратки срокове – 

разпорежданията по чл. 131 от ГПК са постановявани обикновено в деня на 

разпределение на делото или до 4 дни, съответно незабавно след 

отстраняване на нередовности; определенията по чл. 140 от ГПК са 

постановявани в срокове от 3 дни, 7 дни, 15 дни, след изтичане на сроковете 

за депозиране на отговор на исковата молба; първо открито заседание е 

насрочвано в срок от 1 м. и по-кратки от 1 м.; нови съдебни заседания, в 

случаите на отлагане, са насрочвани в срок до 1 м. от датата на предходното. 

 

2. Производства, образувани по Глава Двадесет и пета „Бързо 

производство” от ГПК. 

 

 - гр. д. № 129/2014 г. /съдия Теодора Йорданова-Момова/ е 

образувано на 11.03.2014 г. по искова молба по чл. 150 от СК, депозирана на 

11.03.2014 г. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото 
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образуване. Определение по чл. 131 от ГПК е постановено на 11.03.2014 г. 

Препис от исковата молба е изпратена на ответника за отговор със съобщение 

от 12.03.2014 г., получено на 20.03.2014 г. Отговор от ответника е депозиран 

на 09.04.2014 г. С определение по чл. 312 от ГПК, постановено на 09.04.2014 

г., съдът е съобщил на страните доклада по делото, взел е отношение по 

доказателствените искания и е насрочил делото в открито заседание за 

29.04.2014 г. Призовки за страните са пратени на 09.04.2014 г. В съдебно 

заседание от 29.04.2014 г. е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще 

обяви решението си на 13.05.2014 г. Решение по делото е постановено на 

12.05.2014 г., за което съобщения са изпратени на същата дата. 

 - гр. д. № 213/2014 г. /съдия Мирослав Марков/ е образувано на 

23.04.2014 г. по искова молба по чл. 150 от СК, постъпила в съда на същата 

дата. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване 

видно от протокола, удостоверяващ електронния избор на съдия. 

Определение по чл. 131 от ГПК е постановено на 23.04.2014 г. Препис от 

исковата молба е връчен на ответника за отговор на 09.05.2014 г. със 

съобщение, изпратено на 23.04.2014 г. Отговор на исковата молба е постъпил 

на 09.06.2014 г. С определение по чл. 312 от ГПК, постановено на 16.06.2014 

г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 07.07.2014 г., взел е 

отношение по доказателствените искания и е съобщил доклада по делото. 

Призовки за страните са изпратени на 16.06.2014 г. В съдебно заседание от 

07.07.2014 г. съдът е дал ход по същество и е посочил, че ще обяви 

решението не по-късно от 22.07.2014 г. Решение по делото е постановено на 

08.07.2014 г., съобщения за изготвянето на което са изпратени на 09.07.2014 

г.  

 - гр. д. № 167/2014 г. /съдия Дияна Петрова/ е образувано на 

07.04.2014 г. по искова молба по чл. 150 от СК, постъпила в съда на 

07.04.2014 г. Определение по чл. 131 от ГПК е постановено на 07.04.2014 г. 

Препис от исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от 

08.04.2014 г., върнато в цялост с отбелязване от 09.05.2014 г., че адресът е 

посещаван многократно, но лицето не е намерено. На 25.04.2014 г. е залепено 

уведомление. С разпореждане от 16.05.2014 г. съдът е указал на ищеца да 

представи справка за постоянен и настоящ адрес на ответника. Съобщение с 

указанията е изпратено на 16.05.2014 г. и е връчено на 19.05.2014 г. С молба 

от 28.05.2014 г. ищецът е поискал ответникът да бъде уведомен чрез 

работодателя, администрирана с разпореждане от същата дата. Препис от 

исковата молба е изпратен повторно със съобщение от 28.05.2014 г. и на 

09.06.2014 г. е постъпила информация от работодателя, че указанията на съда 

са изпълнени, като ответникът е уведомен на 05.06.2014 г. Отговор на 

исковата молба е депозиран на 01.07.2014 г. С определение по чл. 312 от 

ГПК, постановено на 03.07.2014 г., съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 04.08.2014 г., взел е отношение по доказателствените искания и е 

съобщил на страните доклада по делото. Призовки за насроченото съдебно 

заседание са изпратени на 03.07.2014 г. В съдебно заседание от тази дата е 

даден ход по същество и съдът е посочил, че ще обяви решението не по-късно 
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от 19.08.2014 г. Решение по делото е постановено на 18.08.2014 г., съобщения 

за което са изпратени на същата дата. 

 - гр. д. № 315/2014 г., обр. на 20.06.2014 г., на доклад на съдия Дияна 

Петрова, иск по чл. 143 и чл. 149 СК. ИМ е постъпила на 20.06.2014 г. и на 

същата дата е извършено разпределението, приложен е протокола от 

случайното разпределение. Председателят е разпоредил делото да се 

докладва на съдия Петрова на 23.06.2014 г. С определение от 23.06.2014 г. 

ИМ е оставена без движение. Съобщението е изпратено на 23.06.2014 г., 

връчено на ищците на 23.06.2014 г. На 30.06.2014 г. е постъпила поправена 

ИМ. На 30.06.2014 г. е постановено определение по чл. 131 ГПК – да се връчи 

на ответника препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението до 

ответника е изпратено на 30.06.2014 г., връчено на 03.07.2014 г. На 05.08.2014 

г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по делото, 

връчен на страните, делото е насрочено за 27.08.2014 г. На 18.08.2014 г. е 

постъпила молба от проц. проц. представител на ищците за пренасрочване на 

делото за другата дата поради „лични причини свързани със здравето”- не е 

представено доказателство за заболяване. С определение от 18.08.2014 г. 

съдът е пренасрочил делото за 23.09.2014 г. по молба на проц. представител 

на ищците. Първото с. з. е проведено на 23.09.2014 г., даден е ход на делото, 

даден е ход по същество. Съдът е постановил, че ще се произнесе с решение 

„не по-късно от 07.10.2014 г.”. Решението е постановено на 06.10.2014 г. 

 - гр. д. № 251/2014 г., обр. на 15.05.2014 г., на доклад на съдия 

Теодора Момова, иск по чл. 143 и чл. 149 СК. ИМ е постъпила на 15.05.2014 

г. и на с. д. е извършено разпределение, приложен е протокола. На 15.05.2014 

г. е постановено определение по чл. 131, ал. 1 ГПК . Съобщението до 

ответника е изпратено на 15.05.2014 г., върнато в цялост на 23.05.2014 г. С 

разпореждане от 23.05.2014 г. е разпоредено да се изиска справка по Наредба 

№ 14/2009 г. На 23.05.2014 г. е извършена справката и на с. д. е постановено 

да се залепи уведомление. Уведомлението до ответника е залепено на 

28.05.2014 г. С определение от 12.06.2014 г. съдът е постановил да се изпрати 

искане до АК – Шумен за определяне на особен представител. На 18.06.2014 

г. е постъпило уведомително писмо от АК – Шумен. С определение от 

19.06.2014 г. е назначен особения представител, определени са разноските, 

вносими от ищеца. Съдът е постановил да се връчи препис от ИМ на 

назначения особен представител за отговор. Съобщение до особения 

представител е изпратено на 19.06.2014 г., връчено на 20.06.2014 г. и на 

04.07.2014 г. е постъпил отговор на ИМ. На 07.07.2014 г. е постановено 

определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад на делото, връчен на 

страните, делото е насрочено за 21.07.2014 г. Първото с. з. е проведено на 

21.07.2014 г. – даден е ход на делото, даден е ход по същество. Съдът е 

постановил, че ще обяви решението си на 28.07.2014 г. Решението е 

постановено на 28.07.2014 г. 

 - гр. д. № 403/2014 г., обр. на 08.09.2014 г., на доклад на съдия 

Теодора Момова, след това съдия Стоян Момов, иск по чл. 143, ал. 1 от СК. 

ИМ е постъпила на 08.09.2014 г. Разпределението е извършено на 08.09.2014 
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г., определен докладчик е съдия Момова, приложен е протоколът. На 

08.09.2014 г. е постановено определението по чл. 131, ал. 1 ГПК. 

Съобщението до ответника е изпратено на 08.09.2014 г., върнато в цялост на 

12.09.2014 г. На 12.09.2014 г. е разпоредено да се извърши справка по 

Наредба № 14/2009 г., извършена на с. д. На 12.05.2014 г. е разпоредено да се 

изиска справка от община Шумен относно съществуването на посочен адрес. 

На 15.09.2014 г. е извършено преразпределение на делото, поради 

командироването на съдия Момова в друг съд. Определен докладчик е съдия 

Стоян Момов. На 25.09.2014 г. е постъпил писмо от община Шумен. На 

25.09.2014 г. е разпоредено да се извърши повторно връчване на съобщение 

по чл. 131 ГПК до ответника чрез залепване. Съобщението е изпратено на 

25.09.2014 г., връчено на 22.10.2014 г. и на 24.11.2014 г. е постъпил отговор 

на ИМ. На 25.11.2014 г. е постановено определението 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., даден е ход на делото, 

даден е ход по същество. Съдът е постановил, че ще се произнесе с решение 

на 29.12.2014 г., „от който ден тече срокът за обжалването му”. Решението е 

постановено на 23.12.2014 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Контролната проверка на делата от тази категория потвърждава 

положителните констатации по отношение на администрирането им, 

направени при плановата комплексна проверка. Всички съдии са проявявали 

подчертан стремеж за спазване на кратките срокове, регламентирани в чл. 311 

и сл. от ГПК. Инцидентно определени действия са извършвани в по-големи 

от предвидените, но в разумни срокове. С най-голяма прецизност, с оглед 

сроковете за администриране, насрочване и приключване на делата от 

проверените, са администрирани производства, разгледани от съдия Теодора 

Момова. Отклонения от предвидената процедура за приключване на 

съдебните производства, се констатират единствено по две дела, разгледани 

от съдии, които преимуществено гледат наказателни дела – съдия Марков и 

съдия Петрова. В съдебните заседания, в които тези съдии са давали ход по 

същество, са посочвали, че ще обявят решението „...не по късно от ...”, като 

не са определяли точната дата, на която ще постановят решението, каквото 

изискване създава нормата на чл. 315, ал. 2 от ГПК. Това създава условия за 

съмнения относно момента, от който тече срокът за обжалване на решенията, 

предвид факта, че цитираната разпоредба обвързва началото на срока за 

обжалване с датата, на която съдът обявява решението си. 

 

3. Производства, образувани по молби по чл. 390 от ГПК – 

обезпечение на бъдещ иск. 

 

 - ч. гр. д. № 8/2015 г., обр. на 13.01.2015 г., на доклад на съдия 

Мирослав Марков. Делото е постъпило от РС – Шумен по подсъдност на 
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13.01.2015 г. На 13.01.2015 г. е извършено разпределението, приложен е 

протоколът. С определение от 14.01.2015 г. съдът е прекратил 

производството по делото на основание чл. 232 от ГПК – поради постъпила 

на 04.12.2014 г. молба от молителя (след постановяване на определение за 

прекратяване от РС – Шумен), с която е заявено оттегляне на молбата си за 

обезпечение. 

 - ч. гр. д. № 531/2014 г., обр. на 03.12.2014 г., на доклад на съдия 

Дияна Петрова. Молбата е постъпила на 03.12.2014 г., разпределението е 

извършено на 03.12.2014 г. С определение от 03.12.2014 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдеш иск по чл. 266, ал. 1 от ЗЗД, чрез налагане на запор 

върху банковите сметки на ответника до общ размер по всички сметки 

3 300.00 лв. Съдът е постановил, че определя едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск, считано от датата на постановяване на 

определението. На 11.12.2014 г. е постъпила молба от молителя, с която е 

заявено, че е извършено пълно плащане от страна на ответника, поради което 

моли да се отмени допуснатото обезпечение. С определение от 12.12.2014 г. 

съдът е отменил допуснатото обезпечение. 

 - ч. гр. д. № 489/2014 г., обр. на 03.11.2014 г., на доклад на съдия 

Мирослав Марков. Молбата е постъпила на 03.11.2014 г., разпределението е 

извършено на 03.11.2014 г. С определение от 03.11.2014 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху 

индивидуализиран недвижим имот до размера на вземането от 680.00 лв. 

Съдът е определил 2-седмичен срок за предявяване на бъдещия иск – съдът 

не е посочил от кой момент тече срокът за предявяването му. Определението 

и обезпечителната заповед са получени на 03.11.2014 г. С определение от 

25.11.2014 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение на основание чл. 390, 

ал. 3, изр. 2 ГПК. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

През 2014 г. и през 2015 г. /към момента на проверката/ в съда са 

разгледани общо 3 дела, образувани по молби по чл. 390 ГПК – 2 през 2014 г. 

и 1 през 2015 г. По делата, проверени в тази категория, съдебните състави са 

се произнасяли незабавно по исканията за допускане на обезпечение на 

бъдещ иск. Тези констатации съответстват на изводите, направени в хода и на 

комплексната планова проверка. По едно от делата /ч. гр. д. № 489/2014 г./ се 

установява, че съдът не е посочил от кой момент тече срокът за предявяване 

на обезпечения иск, поради което следва да се приеме, че практически няма 

определен срок. Независимо от това, съдът, на основание чл. 390, ал. 3, изр. 2-

ро от ГПК, е отменил допуснатото обезпечение, след като е приел, че не са 

изпълнени указанията за предявяване на обезпечения иск в указания срок. 

Констатация, че по едно дело съдът не е определил точно началния момент, 

от който тече срокът за предявяване на бъдещия иск, се съдържа и в Акта за 

резултати от комплексна планова проверка. 
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4. Спрени производства. 

 

 - гр. д. № 576/2014 г. /съдия Дияна Петрова/ е образувано на 

22.12.2014 г. по искова молба по чл. 49, ар. 1 от СК, постъпила на 22.12.2014 

г., след като е изпратена по подсъдност от Районен съд-Карнобат. С 

определение, постановено в закрито заседание на 25.03.2015 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 по гр. д. № 681/2014 г. на 

Окръжен съд-Бургас. По делото е приложена бланка „Служебна справка”, 

съдържаща данни за датите, на които делото се докладва на 

администриращия съдия. Справка е изискана на 25.05.2015 г., в резултат на 

която е върнат отговор на 02.06.2015 г. с приложен препис от влязло в сила 

решение по преюдициалното производство. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 04.06.2015 г. съдът е изготвил проект на доклад по делото и 

го е насрочил в открито заседание за 09.07.2015 г. На тази дата е обявено за 

решаване и е постановено решение на 30.07.2015 г. 

 - гр. д. № 524/2014 г., обр. на 27.11.2014 г., на доклад на съдия 

Мирослав Марков, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 27.11.2014 г., на с. 

д. е извършено разпределението. На 09.03.2015 г. е постъпила молба от 

ответника за спиране на производството по съгласие на страните, такава 

молба е постъпила и от ищеца на 10.03.2015 г. С определение от 10.03.2015 г. 

производството по делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 

16.06.2014 г. е постъпила молба за възобновяване на производството. С 

определение от 30.06.2015 г. производството е възобновено. С определение 

от 11.08.2015 г. делото е насрочено за разглеждане в о. с. з. на 14.10.2015 г.; 

 - гр. д. № 539/2014 г., обр. на 04.12.2014 г., на съдия Дияна Петрова, 

иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 04.12.2014 г. и на с. д. е извършено 

разпределението. На 09.03.2015 г. и на 10.03.2015 г. са постъпили молби за 

спиране на производството по съгласие на страните. С определение от 

10.03.2015 г. съдът е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК. На 16.06.2015 г. е постъпила молба от ищеца за възобновяване на 

производството. С определение от 16.06.2015 г. съдът е възобновил 

производството и го е насрочил за 03.08.2015 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

При проверката на спрените производства се потвърждават 

положителните изводи за тяхното администриране, направени при 

комплексната проверка на съда. Проверените дела, по които съдът е 

постановил спиране, са администрирани своевременно. По спряното на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК дело съдът е следил за хода на 

обуславящото производство, съответно е възобновил същото незабавно, след 

като е установил при справка, че липсват пречки за продължаване на 

съдопроизводствените действия. Проверените други две производства са 

спрени по съгласие на страните и са възобновени своевременно, след като са 
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постъпили молби за тяхното възобновяване. Към момента на проверката не се 

установяват производства, спрени във връзка с образувани тълкувателни 

дела, каквато практика е установена при предходната проверка на дейността 

на районния съд. 

 

5. Заповедни производства. 

 

 - ч. гр. д. № 434/2014 г. /съдия Дияна Петрова/ е образувано 

06.10.2014 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. 

Разпореждане и заповед за изпълнение са издадени на 07.10.2014 г., за които 

длъжникът е уведомен на 27.10.2014 г. със съобщение от 07.10.2014 г. 

Възражение срещу заповедта за изпълнение е постъпило на 10.11.2014 г. С 

разпореждане по чл. 415 от ГПК, постановено на 11.11.2014 г., съдът е указал 

на ищеца 1-месечен срок за предявяване на установителен иск и последиците 

от неподаването на такъв. Съобщение на ищеца е изпратено на 11.11.2014 г. и 

е получено на 14.12.2014 г. Ищецът е представил на 04.12.2014 г. като 

доказателство искова молба, депозирана в Районен съд-Велики Преслав. 

 - ч. гр. д. № 517/2014 г. /съдия Мирослав Марков/ е образувано 

26.11.2014 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. Заповед 

за изпълнение и разпореждане са издадени на 27.11.2014 г. Връчена на 

01.12.2014 г. със съобщение, изпратено на 27.11.2014 г. Възражение е 

депозирано на 05.12.2014 г. Разпореждане по чл. 415 от ГПК е постановено на 

08.12.2014 г. Съобщение за разпореждането на съда е изпратено на 08.12.2014 

г. и е получено на 05.01.2015 г. На 30.01.2015 г. е представено доказателство 

за образуваното във връзка с предявения иск производство пред същия съд. 

 - ч. гр. д. № 456/2014 г. /съдия Стоян Момов/ е образувано 17.10.2014 

г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. Разпореждане и 

отделна заповед за изпълнение са издадени на 20.10.2014 г. Заповедта за 

изпълнение е връчена на длъжника на 27.10.2014 г. със съобщение, изпратено 

на 20.10.2014 г. Възражение е постъпило на 10.11.2014 г. На 10.11.2014 г. е 

постановено разпореждане по чл. 415 от ГПК, с което са дадени указания на 

заявителя да предяви в 1-месечен срок установителен иск за вземането си и в 

същия срок да представи доказателство за предявяването му; посочени са и 

последиците от неизпълнението на указанията. Съобщение до заявителя е 

изпратено на 10.11.2014 г., връчено на 24.11.2014 г. Указанията са изпълнени 

на 17.12.2014 г. 

 - ч. гр. д. № 515/2014 г., обр. на 25.11.2014 г., на доклад на съдия 

Дияна Петрова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 25.11.2014 г. и 

на 26.11.2014 г. е издавена заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника 

е изпратено на 26.11.2014 г., върнато в цялост. След установяване на адреса, 

на 16.12.2014 г. е залепено уведомление и на 22.12.2014 г. е постъпило 

възражение. С разпореждане от 05.01.2015 г. е постановено да се укаже на 

заявителя, че е постъпило възражение и че има право да предяви иск за 

установяване на вземането си в едномесечен срок, както и последиците от 

непредставяне на доказателства за това. Съобщението е изпратено на 
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05.01.2015 г., връчено на 13.01.2015 г. На 17.02.2015 г. е постъпила молба от 

заявителя с препис от ИМ. По делото е приложен препис от решението по 

установителния иск. С определение от 02.09.2015 г. съдът е обезсилил 

заповедта за изпълнение; 

 - ч. гр. д. № 128/2015 г., обр. на 13.03.2015 г., на доклад на съдия 

Мирослав Марков, по чл. 410 ГПК.  Заявлението е постъпило на 13.03.2015 г., 

на 13.03.2015 г. е извършено разпределението, приложен е протоколът. На 

13.03.2015 г. е издадена заповед за изпълнение. На 13.03.2015 г. е връчено 

съобщението на длъжника и на 26.03.2015 г. е постъпило възражение. На 

27.03.2015 г. е постановено разпореждането по чл. 415 ГПК – съдът е указал 

на заявителя, че е постъпило възражение и че може в 1-месечен срок да 

предяви иск за установяване на вземането си. Съдът е посочил последиците 

от непредставяне на доказателства за предявен иск. Съобщение до заявителя 

е изпратено на 27.03.2015 г., връчено на 01.04.2014 г. На 09.04.2014 г. е 

постъпила искова молба – образувано е гр. д. № 171/2015 г., но по 

заповедното производство не е представена молба с препис от ИМ, за това се 

съди по образуването исково производство, по което е приложено 

заповедното производство. На основание ПАС съдията, издал заповедта за 

изпълнение разглежда и установителния иск; 

 - ч. гр. д. № 529/2014 г., обр. на 28.11.2014 г., на доклад на съдия 

Стоян Момов, по чл. 410 ГПК.  Заявлението е постъпило на 28.11.2014 г., на 

с. д. е извършено разпределението. На 01.12.2014 г. е издадено разпореждане 

за издаване на заповед за изпълнение и на същата дата е издадена заповедта 

за изпълнение. На 01.12.2014 г. е изпратено съобщението до длъжника, 

връчено на 04.12.2014 г. и на 18.12.2014 г. е постъпило възражение. С 

разпореждане от 22.12.2014 г. е указано на заявителя, че може да предяви иск 

за установяване на вземането си както и последиците от непредставяне на 

доказателства за това – чл. 415, ал. 1 ГПК. Съобщението е изпратено на 

22.12.2014 г., връчено на заявителя на 09.01.2015 г. и на 27.01.2015 г. е 

постъпила молба от заявителя с препис от ИМ за предявен иск.  

 - ч. гр. д. № 348/2015 г. /съдия Стоян Момов/ е образувано на 

29.07.2015 г. по заявление по чл. 417 от ГПК. Заповед за изпълнение е 

издадена на същата дата – 29.07.2015 г. На 17.09.2015 г. е постъпило 

уведомление от ЧСИ с копие от съобщение за връчена Заповед за 

изпълнение. С разпореждане от 17.09.2015 г. съдът е дал указания на ЧСИ – 

няма върнато съобщение към момента на проверката. 

 - ч. гр. д. № 278/2015 г. /съдия Стоян Момов/ е образувано на 

25.06.2015 г. Заповед за незабавно изпълнение е издадена на 26.06.2015 г. На 

28.08.2015 г. е постъпило възражение и искане за спиране на изпълнението по 

изпълнителното производство. С разпореждане от 28.09.2015 г. съдът е 

указал на заявителя да предяви иск за установяване на вземането си в 

едномесечен срок, постановил е спиране на изпълнителното производство, 

след като е приел, че са представени убедителни писмени доказателства. 

Съдът е посочил още последиците от непредставяне на доказателства за 

предявяване на установителен иск и е разпоредил делото да се докладва в 
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деня на изтичане на едномесечния срок. На 28.08.2015 г. е постъпила и частна 

жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение, администрирана с 

разпореждане от 28.09.2015 г. 

По чл. 417 ГПК бяха проверени следните дела: ч. гр. д. № 129/2015 г. 

на доклад на съдия Дияна Петрова; ч. гр. д. № 70/2015 г. на доклад на съдия 

Дияна Петрова; ч. гр. д. № 165/2015 г. на доклад на съдия Мирослав Марков; 

ч. гр. д. № 244/2015 г. на доклад на съдия Мирослав Марков. Проверката 

установи, че делата са администрирани своевременно. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Всички проверени производства, образувани по заявления по чл. 410 и 

чл. 417 от ГПК, са образувани в деня на постъпване на заявлението и са 

разпределяни на същата дата на докладчик. По всички проверени дела 

съдебните състави са се произнасяли в срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК, 

включително и в по-кратки срокове – още в деня на определянето на 

докладчик или на следващия ден. Съдебните състави своевременно са 

администрирали постъпилите по делата възражения и са указвали на 

заявителите възможността за предявяване на иск за установяване на 

оспореното вземане, както и последиците от непредставяне на доказателства 

за предявяване на иск в определения срок. Само по едно от делата не е 

представено доказателство за предявяване на иска, но същото е приложено по 

образуваното в тази връзка исково производство, разпределено на съдията, 

който се е произнесъл и по заявлението. 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА: 

 

В периода на извършената контролна проверка ръководството на съда 

продължава да се осъществява от съдия Мирослав Марков. 

С отговор, постъпил в ИВСС с вх. рег. № ПП-01-42/14 г. от 14.07.2015 

г., административният ръководител на Районен съд-Велики Преслав е 

уведомил главния инспектор за действията, предприети в изпълнение на 

дадените препоръки с Акт за резултати от извършена проверка с изх. рег. № 

ПП-01-42/26.05.2014 г. В писмото е посочено, че спрямо някои от съдиите, за 

които са констатирани пропуски при администрирането на граждански дела, 

са предприети дисциплинарни мерки; предвиден е периодичен контрол върху 

срочността при изготвянето на съдебните актове; издадено е разпореждане, 

имащо за цел да обезпечи своевременното администриране на 

производствата, попадащи в обхвата на чл. 329 от ЗСВ; направено е 

изменение на правилата за случайно разпределение на делата в Разпореждане 

№ 7/02.01.2014 г., съгласно което посредством електронен избор се определят 

докладчиците и в производствата по чл. 390 от ГПК. 

Със Заповед № РД-07-367/11.09.2014 г. административният 

ръководител на Окръжен съд-Шумен е командировал Теодора Йорданова-
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Момова – съдия в Районен съд-Велики Преслав, в Районен съд-Шумен за 

разглеждане на граждански дела за срок от 3 /три/ месеца, считано от 

15.09.2014 г. С нова заповед /Заповед № РД-07-491/04.12.2014 г./ 

председателят на Окръжен съд-Шумен е удължил срока на командироване на 

съдия Момова за неопределен период от време, считано от 15.12.2014 г. С 

решение по Протокол № 25 от 14.05.2015 г., взето на заседание от същата 

дата, ВСС е преназначил на основание чл. 194 от ЗСВ Теодора Йорданова-

Момова-съдия в Районен съд-Велики Преслав, с ранг „съдия в АС”, на 

длъжност „съдия” в Районен съд-Шумен, с ранг „съдия в АС”, без конкурс, 

считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

С вх. рег. № Ж-02-33/15 г. от 14.08.2015 г. в ИВСС е постъпило 

Становище на Комисията по професионална етика към Апелативен съд-Варна 

с приложения, изготвено в изпълнение на решение на Комисия 

„Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС за проверка и 

отговор на преписка на ВСС № 94-00-357/2015 г., образувана по писмено 

изявление на съдия Теодора Руменова Йорданова – Момова. Проверката е 

приключила с мнение на Комисията, че с оглед множество данни за 

драстично нарушение на професионалните задължения на съдии от Районен 

съд-Велики Преслав, материалите по преписката следва да се предоставят на 

ИВСС, който да прецени необходимостта от извършване на проверка и 

прилагане на мерки за спазване на задълженията на съдиите по съхранението 

на делата, своевременното им движение и произнасяне в законоустановените 

срокове. Приложенията към преписката представляват копия на доклади за 

извършени през различни периоди проверки от Окръжен съд-Шумен върху 

дейността на Районен съд-Велики Преслав /описани в Акт за резултати от 

извършена проверка изх. № ПП-01-42/26.05.2014 г. на ИВСС/; 

кореспонденция, водена между съдиите Теодора Момова и Стоян Момов, от 

една страна, и председателя на Районен съд-Велики Преслав и ВСС, от друга; 

актове на Районен съд-Велики Преслав, касаещи процедури по 

възстановяване на изгубени дела; разпореждания на председателя на 

районния съд, отнасящи се до действия на съдия Стоян Момов; становища на 

административния ръководител на районния съд до ВСС във връзка с 

образувани срещу съдия Момов дисциплинарни производства и др. 

С писмо на Висшия съдебен съвет, постъпило с вх. № А-01-

618/29.09.2015 г., на ИВСС е предоставена преписка № 94-00-357/2015 г. и 

присъединените към нея № 11-07-606/2015 г. и № 11-07-1551/2015 г., 

образувани по постъпили материали от съдия Теодора Йорданова –Момова. С 

преписката са предоставени материали, представляващи част от 

съдържанието на постъпилото в ИВСС Становище на Комисията по 

професионална етика към Апелативен съд-Варна. 

 

Материалите и данните, съдържащи се по цитираната горе преписка, 

дават сведения за съществуващ междуличностен конфликт между съдия 

Мирослав Марков - председател на Районен съд-Велики Преслав, от една 
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страна, и съдиите Стоян Момов и Теодора Йорданова-Момова. В 

Становището на Апелативен съд-Варна се съдържат констатации, че при 

упражняване на функциите си на административен ръководител, съдия 

Марков е срещал отпор от посочените районни съдии, на което председателят 

на съда е отговорил с многобройни разпореждания, създаващи правила за 

работа в съда. Описаните в Становището на апелативния съд проблеми са 

извън компетенциите на ИВСС и могат да бъдат обсъждани единствено в 

контекста на евентуалното им отражение върху организацията на 

административната дейност на съда и работата на съдиите по отношение на 

движението и приключването на делата в законоустановените срокове. В тази 

връзка от Разпореждане № 57/06.03.2015 г. на председателя на съда /издадено 

по повод на създаден от съдия Момов проблем при разпределението на 

внесено искане № 987/06.03.2015 г. за вземане на мярка „задържане под 

стража”/ става ясно, че с друго разпореждане на ръководителя на съда от 

29.09.2014 г. е определен редът за разпределение на делата. Последното е 

издадено след извършената от ИВСС комплексна планова проверка и 

предвижда, че делата се разпределят от административния ръководител на 

съда, а при отсъствие на председателя, разпределението се извършва от 

съдия, който изпълнява функциите на административен ръководител. При 

неотложност, правилата предвиждат разпределението да се извършва 

незабавно от административния секретар и/или или системния администратор 

при възможност в присъствието на дежурен съдия. 

В Акта за резултати от проверка на ИВСС, изготвен в резултат на 

извършената комплексна проверка, раздел „Общи констатации и изводи”, 

стр. 30, е обсъдено, че предоставянето на функции по разпределение на 

делата на административния секретар и/или или на системния администратор 

не е прецизна организационна мярка, предвид това, че действащият ПАС не 

предвижда такава възможност. Разпореждането от 29.09.2014 г. е издадено от 

административния ръководител след приключилата от ИВСС комплексна 

проверка и с него не са отчетени нито нормите в ПАС, нито съображенията 

на ИВСС, развити в акта, независимо че конкретна препоръка в този смисъл 

Инспекторатът действително не е давал. 

 

От проверените на случаен принцип дела се установява, че съдиите, за 

които при комплексната планова проверка е констатирана съществена забава 

при администриране на съдебните производства, са оптимизирали в 

значителна степен процесуалните си действия. Делата, по които при 

настоящата проверка е констатирано забавяне, най-вече като 

продължителност на отчетената забава, представляват изключение, за разлика 

от установеното в хода на комплексната проверка на ИВСС, когато са 

направени категорични изводи в обратния смисъл. 

 

Контролната проверка установява, че е изпълнена препоръката 

производствата, образувани по молби по чл. 390 от ГПК, да бъдат включени в 

системата за случайно разпределение на делата, вместо да се разпределят на 
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дежурен съдия. Проверените три дела, образувани по молби за обезпечение 

на бъдещ иск в периода, попадащ в обхвата на настоящата проверка, 

показват, че не са преодолени в пълна степен пропуските, свързани с 

определянето на срока за предявяване на бъдещия иск. Липсата на 

категорични указания за молителя от кой момент тече срокът за предявяване 

на обезпечения иск на практика е равнозначно на липса на определен от съда 

срок. Това обстоятелство, от своя страна, прави нестабилни процесуалните 

действия на съда, които е длъжен да извърши по силата на чл. 390, ал. 3, изр. 

2 от ГПК, в случаите в които не са представени доказателства за предявяване 

на иска в срок, а именно действия по отмяна на допуснатото обезпечение. 

 

Неяснота по отношение на момента, от който текат сроковете за 

обжалване на постановените съдебни решения, се създава и по част от 

производствата, образувани по Глава двадесет и пета „Бързо производство”, 

предвид факта, че част от докладчиците не са посочвали точната дата, на 

която ще обявят съдебните решения в съответствие с чл. 315, ал. 2 от ГПК. 

 

От данните, предоставени от Районен съд-Велики Преслав, се 

установява, че от обявените за решаване дела в периода 01.01.2014 г.-

31.12.2014 г., съдиите са постановили след изтичане на срока по чл. 235, ал. 5, 

изр. 1-во от ГПК общо 16 съдебни решения. От просрочените съдебни актове 

1 решение е постановено от съдия Марков, 3 решения от съдия Момова, 9 

решения от съдия Момов и 3 решения от съдия Петрова. Голяма част от 

просрочените съдебни актове са постановени в пренебрежимо малки 

отклонения след изтичане на 1-месечния инструктивен срок, поради което в 

този смисъл следва да се приеме, че срокът за изготвяне на съдебните 

решения е спазен. Само 4 съдебни решения, изготвени от съдия Стоян 

Момов, са обявени при по-съществена забава, съответно от 1 м. и 20 дни, 2 

м., 3 м. и 16 дни и 3 м. и 28 дни. Сравнението с констатациите, направени в 

хода на предходната комплексна проверка, сочи значително подобрение по 

този показател в работата на всеки от съдиите, доколкото за 2012 г. и за 2013 

г. е установено, че общият брой просрочени решения за всеки от периодите е 

бил 42 и 46 просрочени съдебни актове. Отделно от това, качествено 

подобрение се отчита не само по отношение на намаляване на общия брой на 

просрочените съдебни актове, но и по отношение на продължителността на 

констатираната забава. Настоящата проверка установява само 3 решения, 

постановени в срок от 2 и над 3 м. /обявени от съдия Момов/, сравнено с по-

големия брой дела и съдии, които през 2012 г. и 2013 г. са постановили 

решения в срокове от 2, 3, 4 и 5 м. В частност положителна промяна в 

показателите се установява в работата на съдия Стоян Момов, който през 

2014 г. е постановил само 2 решения в срок от 2 м. и над 3 м. 

Нещо повече, от предоставената информация от районния съд, 

отразяваща срочността на постановените съдебни актове по дела, обявени за 

решаване в периода от 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г., е видно, че съдия Момов 

е изготвял съдебните решения в 1-месечния срок по чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от 



23 

 

ГПК. Положителната тенденция на подобрение на срочността при 

постановяване на съдебните решения, отчетена за 2014 г., се запазва за целия 

съд и в рамките на проверения през 2015 г. период /01.01.2015 г.-30.06.2015 

г./. Фактите сочат, че в този период в Районен съд-Велики Преслав са обявени 

само 6 решения след изтичане на срока по чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК, 

всички на съдия Дияна Петрова. Само 1 от решенията е постановено при по-

съществена забава от 2 м., отчетена от датата, на която делото е обявено за 

решаване. Освен че се установява като изолиран случай, следва да се отчете 

фактическата и правна сложност на производството /образувано по иск по чл. 

108 от ЗС/, както и обстоятелството, че съдия Петрова е председателствала 

състав, който в периода на комплексната проверка е разглеждал 

преимуществено наказателни дела. 

Анализът на фактите, установени в хода на извършената контролна 

проверка, сочи, че дадените от ИВСС препоръки и предприетите от 

председателя на съда организационни мерки, са подобрили резултатите в 

дейността не само на районния съд като цяло, но и на съдиите, за които при 

комплексната планова проверка са отчетени лоши показатели. Пропуските 

обаче в работата на отделни съдии, констатирани и при комплексната 

проверка, не са преодолени в пълна степен и изискват допълнителни мерки от 

страна на административния ръководител. Последният извод се подкрепя от 

обстоятелството, че с предложение от 14.09.2015 г. председателят на Районен 

съд-Велики Преслав е внесъл мотивирано искане във ВСС за образуване на 

дисциплинарно производство на съдия Стоян Ангелов Момов. 

Предложението е обосновано с констатации за забавено администриране на 

следните 14 /четиринадесет/ производства: ч. н. д. № 10/2015 г., н. о. х. д. № 

335/2014 г., гр. д. № 24/2012 г., гр. д. № 25/2012 г., ч. гр. д. № 446/2013 г., гр. 

д. № 454/2014 г., гр. д. № 528/2014 г., гр. № 584/2014 г., гр. д. № 10/2015 г., гр. 

д. № 214/2015 г., гр. д. № 223/2015 г., гр. д. № 260/2015 г., гр. д. № 298/2015 г. 

и гр. д. № 321/2015 г. Забавеното администриране, допуснато по две от делата 

– гр. д. № 454/2014 г. и гр. д. № 584/2014 г., е установено и от ИВСС при 

настоящата проверка и е обсъдено в обстоятелствената част на акта. Във 

връзка с предложението на административния ръководител на Районен съд-

Велики Преслав, във ВСС е образувано ново дисциплинарно производство 

срещу съдия Стоян Момов под № 36/2015 г. 

 

 

Предвид изложеното, на основание чл. 58, ал. 2 от Закона за 

съдебната власт, Инспекторатът към ВСС дава следните препоръки: 

 

І. Председателят на Районен съд – Велики Преслав, съобразно 

правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, да 

предприеме действия, както следва: 

 

1. предоставя всяко шестмесечие справки на ИВСС за срочността при 

изготвяне на съдебните актове от съдия Стоян Момов и за несвоевременно 
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извършените процесуални действия от същия съдия, довели до неоснователна 

забавяне при разглеждането на производствата по граждански дела; 

2. извърши промени в правилата за случайно разпределение на делата, 

съгласно които в съответствие с разпоредбата на чл. 35, ал. 4 от ПАС 

разпределението да се извършва само от административния ръководител или 

от определени от него съдии; 

 

ІІ. Председателят на Районен съд – Велики Преслав, като упражни 

правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 9 от Закона за съдебната власт, да свика 

общо събрание на съдиите от районния съд, на което да се обсъди и вземе 

решение за: 

 

1. точното определяне на началния момент на срока за предявяване на 

бъдещия иск в производствата по чл. 390 от ГПК; 

 

2. спазване на разпоредбата на чл. 315, ал. 2 от ГПК, съгласно която 

съдът посочва деня, в който ще обяви решението си по делата по Глава 

Двадесет и пета „Бързо производство”. 

 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт, действия във 

връзка с препоръките да се предприемат в срок от 1 месец, считано от датата 

на връчване на настоящия акт. 

 

 

В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 

във вр. с ал. 4 от ЗСВ, председателят на Районен съд-Велики Преслав да 

уведоми главния инспектор на Инспектората към ВСС за мерките, 

предприети в изпълнение на препоръките. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият 

акт да се изпрати на административния ръководител на Районен съд-Велики 

Преслав. 

 

След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ, копие на акта 

да се изпрати на председателя на Окръжен съд-Шумен и на Висшия съдебен 

съвет за съобразяване на констатациите по образуваните срещу съдия Стоян 

Момов дисциплинарни производства. 

 

 

    ИНСПЕКТОР: 

 

н. и.       /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


