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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетия годишен 

план за провеждане на планови и контролни  проверки от Инспектората 

към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените 

отдели към окръжните прокуратури за 2012 г. и на основание издадена  

Заповед № ПП-01-103/27.11.2012 г.  на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши годишна планова 

проверка в Районен съд-Панагюрище, с обхват на проверката - 

образуването, движението и приключването на първоинстанционни 

граждански дела за 2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г . 

Проверката се извърши за времето от 03.12.2012 г.  до 05.12.2012 г. 
от инспектор ДИМАНА ЙОСИФОВА  и експертите: АДРИАНА 
ТОДОРОВА и КАТЯ  ХРИСТОВА.  

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 
проучване на делата и деловодните  книги,  анализ  на документацията и  

индивидуални разговори. 

І.  ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА  ДЕЙНОСТ  НА СЪДА 

 

          Кадрова обезпеченост 
Съгласно щатното разписание на Районен съд - Панагюрище за 2011 

г. и към датата на проверката - 05.12.2012г.  в Районен съд - Панагюрище 
има 3 щатни бройки за районни съдии. Щатната численост от 3-ма 

районни съдии е попълнена изцяло. От 01.12.2009 г. съдия Даниела 
Попова е командирована в  Районен съд - София. 

От 07.02.2011 г. съдия Даниела Попова отново е командирована в 
РС-София, но  само за дните - четвъртък и петък, а в дните понеделник, 
вторник и сряда съдия Попова работи в РС- Панагюрище. 

Председател и административен ръководител на Районен съд 

- Панагюрище е съдия Цвятко Мангов. На тази длъжност съдия Мангов е 

от месец декември 1991 година. Съдия Мангов  има съдийски стаж  от 21 

години и  11 месеца. Притежава   ранг ”съдия в АС”.  

Районният съдия  Диана Стателова има общ стаж  от 14 години 

и 3 месеца, а съдийският й стаж е 6 години и 2 месеца. Придобила е статут 

на несменяема, съгласно Решение на ВСС по Протокол № 17/12.05.2011г., 

считано от датата на приемане на решението. 

     Районният съдия Даниела Попова има 6 години и 11 месеца  

съдийски стаж и 4 години и 6 месеца общ юридически стаж. 

     Председателят на съда Цвятко Мангов осъществява общо 

административно ръководство, представлява съда в отношенията с трети 

лица, разпределя работата между съдиите, ръководи и контролира работата 

на държавния съдебен изпълнител и на съдията по вписванията, участва в 
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съдебни заседания – разглежда наказателните дела с участие на прокурор и 

част от гражданските дела. 

  Съдия Диана Стателова разглежда граждански дела и незначителен 

брой наказателни дела. 

            Съдия Даниела Попова през 2011 г. е разглеждала предимно 

наказателни и административни дела, с оглед обстоятелството, че е 

командирована два дни в седмицата в Софийски районен съд.     

            Реално към датата на проверката в Районен съд-Панагюрище 

работят   3 - ма съдии, от които един  граждански съдия, който от 2011 г. е 

придобил статут на несменяемост - това е районният съдия Диана 

Стателова, която  преди това е била съдия по вписванията  и нотариус.  

    В съда е внедрена и работи система за случайно разпределение на 

делата. Разпределението е направено в процентно съотношение спрямо 

тримата съдии, съгласно Заповед № 43/21.11.2011г. на председателя на РС-

Панагюрище.  

    Процентната натовареност е както следва: за съдия Цвятко Мангов 

- 25% от граждански дела и 30% от заповедните производства по чл.410 от 

ГПК и чл.417 от ГПК, а за съдия  Диана  Стателова - 75% от гражданските 

дела и 70% от заповедните производства.Създадени са и вътрешни правила 

за прилагане на принципа на случайното разпределение на делата - 

граждански и наказателни, като процентно наказателните и НАХД са 

разпределени предимно на съдия Даниела Попова. Останалата част се 

разпределят на съдия Цвятко Мангов и съдия Диана Стателова, а именно: 

отменените наказателни дела от втората инстанция, както и такива за 

разпит на свидетел и обвиняем, за разрешаване на обиск, претърсване и 

изземване, както и граждански производства – обезпечения на бъдещи 

искове по ГПК.  

   Всеки ден в съда има дежурен съдия, който се произнася относно 

разрешенията за разпореждане с имуществото на недееспособни лица, 

назначаване на особен представител на такива и разглеждане на 

посочените по-горе дела.  Делата по УБДХ се насрочват и решават в същия 

ден. Дела по чл. 356 и сл. от НПК  «бързо производство», в 7-дневен срок 

от постъпването им, а тези по чл. 362 и сл. от НПК «незабавно 

производство» - в деня на постъпването им. Разрешения за сключване на 

брак се издават от дежурния районен съдия. Дежурствата са разпределени 

по равно между съдиите, като графиците се спазват стриктно и няма 

оплаквания на граждани в тази насока. 

 Съдебните заседания в Районен съд - Панагюрище се провеждат по 

предварително одобрен график, като всеки съдия има най-малко две 

редовни заседания през седмицата и съответен ден извънредно заседание. 

Има изцяло оборудвани две съдебни зали, които позволяват да се 

провеждат както редовни, така и извънредни заседания на всички районни 

съдии, без да се налага изготвяне на график за това.  
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Съгласно Заповед № 654/05.11.2012г. на административния 

ръководител на Окръжен съд - Пазарджик, на основание чл. 86 ал.1 т.6 от 

ЗСВ, е извършена проверка по организацията на  гражданските дела в 

Районен съд - Панагюрище за периода 01.04.2012 г. до 16.11.2012 г.                      

За извършената проверка е изготвен доклад  от проверяващия съдия  от 

ОС-Пазарджик, съдия Албена Палова, за движението на  гражданските 

дела в РС- Панагюрище и  приключването им в срок, като проверката е 

констатирала незначителни пропуски в работата, които са обсъдени с 

председателя на съда.   

В РС-Панагюрище е организирано добре прякото предоставяне на 

информация на населението от съдебния район, касаеща съдебната 

дейност, чрез информационни табла, указателни табели, материали, 

брошури. Освен справочна информация, съгласно изискванията на ЗСВ, на  

интернет страница на съда- info@rspan.org  се публикуват постановените 

съдебни решения и присъди, информация за дела с особен обществен 

интерес, отчетните доклади на съда, образци от документи, както и 

декларациите по чл. 12 от ЗПКИ. Осигурена е  и публичност и право на 

достъп на всеки гражданин до съдебните решения, при спазване на 

изискванията на Закона за защита на личните данни.  

        Преди насрочване на делата в открито съдебно заседание съдията- 

докладчик извършва добра предварителна подготовка на делата. 

Обикновено след първото открито съдебно заседание, както и при отлагане  

делата се насрочват след месец – месец и половина от образуването им, 

което дава възможност в по-голямата си част делата да приключат в              

3 - месечния инструктивен срок, дори и при отлагане.  

 

    Съдебни служители 

    По щат в Районен съд - Панагюрище са предвидени и работят 

следните служители: административен секретар, главен счетоводител, 

системен администратор, секретар-протоколисти - 3 броя,  деловодители -2 

броя, в съдебно изпълнителна служба, деловодител – 1 брой , деловодител 

“Бюро съдимост”- 1 брой, архивар – 1 брой, призовкар – 1 брой,  чистачи – 2 

броя.                                                                                                                 

Функциите на служителите при съда са разпределени, съгласно Правилник 

за администрацията в районните, окръжните, административните,  

военните и апелативните съдилища, публикуван в  Д. В. бр.66/2009 г.,  в 

сила от 18.08.2009 г., като при необходимост на всеки служител се възлагат 

и допълнителни задачи от председателя на съда.   

   В по-голямата си част съдебните служители са с дългогодишен 

стаж в съдебната система, притежават необходимите професионални 

качества,  работят с чувство за отговорност, притежават морални качества 

за съдебен служител и работят добре в екип.    

mailto:info@rspan.org
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             Постъпилите в съда книжа се образуват в дела, съгласно чл. 46 и сл. 

от Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища, при наличие на 

предвидените изисквания в  ГПК.       

Техническата дейност по разпределението на делата се извършва 

електронно на случайния принцип, чрез програмния продукт на ВСС за 

разпределение на делата „LawChoice”, като самото разпределение на 

делата се извършва, на основание Заповед № 43/21.11.2011 г. на 

председателя на РС-Панагюрище  и съгласно Вътрешните правила на съда,  

относно случайното разпределение на делата от 2006 г. от  деловодителя 

на входяща регистратура по съответния входящ номер, а не по номера на 

делото. По всяко дело се прилага и протокол за определения съдия-

докладчик. След разпределението им, делата се докладват на определения 

съдия - докладчик в същия ден или най-късно на следващия ден.  

По гражданските дела съдията-докладчик извършва съответните 

процесуални действия по връчване на книжата, по подготовка на съдебните 

заседания и по насрочване на делата в открити съдебни заседания при 

стриктното спазване на  изискванията на Гражданския процесуален кодекс 

/ГПК/ и Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища /ПАРОАВАС/.      

               В Районен съд - Панагюрище системно се прилага и Наредба № 

14/18.11.2009г  за реален достъп на органите на съдебната власт до НБД-

„Населени”, с цел  установяване на постоянен и настоящ адрес на 

призоваваните страни в процеса. 

               В съда се водят всички деловодни книги, изискуеми съгласно 

Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища /ПАРОАВАС/, 

включително и регистър на решенията по чл.235 ал.5 от ГПК.  

              Води се и регистър на производствата по ЗЗДН. През 2010 г. са 

образувани 7 броя дела по ЗЗДН;  през 2011 г. са образувани 9 броя дела по 

ЗЗДН, а през 2012 г. са образувани 8 броя дела по ЗЗДН. 

    Деловодните книги по чл. 50, ал. 1 от ПАРОАВАС в гражданското 

деловодство, които се водят на електронен носител чрез компютърната 

деловодна система САС „Съдебно деловодство", се разпечатват и на 

хартиен носител. Съгласно правилата, деловодните книги се приключват с 

изтичане на всяка календарна година.      

   Книгата от откритите съдебни заседания  за гражданските дела е 

обща за съдиите, разглеждащи гражданските дела. Относно състоянието на 

деловодната дейност в РС-Панагюрище, имайки предвид повишените 

изисквания на новия ГПК, проверката установи, че в гражданското 

деловодство на съда, във връзка с подреждането и номерирането на 

книжата по делата и съответните актове на съдията от закрито  заседание – 
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разпореждания или определения има системност, подреденост и 

прецизност. Единични са пропуските в книгите от закритите съдебни 

заседания, във връзка с несъответствието на номера на различните 

определения и разпореждания с номера на разпореждането или 

определението,  което  е в кориците на делото от съответната дата. Такива 

единични пропуски има и в заповедните производства, където проверката 

установи, че това производство значително затруднява деловодната 

дейност, поради обстоятелството, че голям броя дела  се докладват и 

администрират многократно, поради необходимостта от изчисляване и 

спазване на предвидените в закона процесуални срокове в интерес на 

страните - за издаване на изпълнителен лист, за подаване на възражение, за 

предявяване на установителен иск за съществуване на вземането и т. н.  

      Настоящата проверка  на ИВСС,  установи похвална прецизност 

при изготвяне на съдебните актове от закритите съдебни заседания-

разпореждания и определения по чл. 129 от ГПК,  чл. 131 от ГПК и чл.140 

от ГПК. Всяко едно процесуално действие се извършва на основание 

прецизно изготвен акт на съдията-докладчик /при преобладаващия брой 

дела това е била съдия Стателова/, като съответното разпореждане или 

определение е постановено при  спазване изискванията на чл. 254 ал.2 от 

ГПК. Все още  се срещат и  кратки резолюции, написани ръкописно  върху 

документа, представен от страните.   

       Проверката е категорична, че добро и похвално e началото на 

младият съдия Стателова, разглеждаща гражданските дела в РС- 

Панагюрище и това следва да бъде  насърчавано, както  при съвместните 

срещи със съдии от Пазарджишкия съдебен район, така и чрез 

организиране на семинарни обучения или  чрез изпращане на семинари, 

организирани от Националния институт на правосъдието /НИП/, като за 

периода на отсъствие от съда  да бъдат замествани от други съдии с по-

продължителен съдийски опит, а не от млади и неопитни съдии, които 

вместо да гледат своите дела и да задълбочават прецизността си при 

изготвяне на актовете, да откриват процесуални разминавания и 

несъответствия в друг съд и на други съдии.   

            В резултат на добрата организация на работата в съда е постигната 

оптимална и относително равномерна натовареност на съдиите, 

разглеждащи гражданските дела, имайки предвид и факта, че 

председателят на съда, съдия Мангов,  е административен ръководител, 

гледа  наказателни дела и в същото време активно гледа и граждански дела 

при съответен процент на натовареност.   

          Бързината на движение на делата е  в съответствие с изискванията и 

инструктивните срокове на Висшия съдебен съвет. 
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            Като цяло проверката  на ИВСС констатира, че работата на съдиите, 

разглеждащи граждански дела в РС -Панагюрище е организирана на добро 

ниво, включително и по срочността на приключване на делата.    

          Дадените указания от предходната проверка на ИВСС са изпълнени. 

В РС-Панагюрище се прилага принципът на случайното разпределение на  

делата, като в деловодната система  за разпределение се задава входящият 

номер на преписката, а не образуваното дело със съответния код. 

 

 

II. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

               Като общ брой постъпили дела в РС - Панагюрище се разглеждат 

новообразуваните дела,  получените по подсъдност дела  и делата, върнати 

от горната инстанция за продължаване на процесуалните действия или за 

ново разглеждане. 

              През отчетната 2010 г. в РС - Панагюрище  новообразувани са 

общо 953 броя граждански дела, в т.ч. и  върнати от горната 

инстанция за продължаване на съдопроизводството. Всичко за 

разглеждане през 2010 г. - 1034 броя граждански дела.  

             По критериите на ВСС през 2010 г. за свършени дела в срок до            

3 месеца са 876  броя дела или 92% от гражданските дела. 

              От общо свършените 952 броя  граждански дела,  със съдебен акт 

по същество са 893 броя дела, 59 броя дела са прекратени. 

             Процентът на свършените в 3 месечен срок дела е висок, което се 

обуславя от големия брой заповедни производства, подлежащи на 

разглеждане в 3 - дневен срок. 

            През 2010 г. постъплението на гражданските дела се е увеличило 

значително. Новообразувани са 953 броя дела, като увеличението на делата  

се дължи на новообразуваните дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК, които са  714 

броя дела.   

  При другите видове дела особени промени при постъплението няма, 

дори се забелязва намаление по отделни искови производства.  

   През 2010 г. са разгледани 109 броя дела по искове по Семейния 

кодекс, в т.ч. за развод и недействителност на брака, за развод по взаимно 

съгласие, издръжка и изменение на издръжка, като новообразувани са  

общо 97 броя  дела, а  несвършените от предходен период са 12 броя дела. 

Свършени в 3-месечен срок са 78 броя дела. 

  През 2010 г. са постъпили и образувани общо 43 броя  дела по 

облигационни искове, в това число за непозволено увреждане, както и 

дела от и срещу търговци, като несвършените от предходен период са 25 
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броя дела или общо през отчетния период са разгледани 68 броя дела, като 

свършени в 3-месечен срок са 22 дела. 

 Постъпили са вещни искове и по тях са  образувани общо 14 броя  

дела, като несвършените от предходен период са 21 броя или общо през 

отчетния период са разглеждани 35 броя дела. Свършени в 3-месечен срок 

са 4 дела. 

    По исковете за делба са образувани общо 6 броя дела, като 

несвършените от предходен период са 13 броя или общо през отчетния 

период са разгледани  19 броя дела.  

    По искове по КТ, в това число и за обезщетения по чл. 200 от КТ и 

за отмяна на уволнение са образувани общо 18 броя дела, като 

несвършените от предходен период са 4 броя или общо през отчетния 

период са разглеждани  22 броя  дела. Свършени в 3-месечен срок са 7 

броя дела. 

 Други видове дела, в това число по ЗЗДН, ЗЗДискриминация, 

ЗЗДетето, през  отчетния период са постъпили и образувани общо 61 броя  

дела, като несвършените от предходен период са 6 броя или общо през 

отчетния период са разгледани 67 броя дела. Свършени в 3-месечен срок 

са 51 броя  дела. 

Делата по чл. 410 и чл. 417 ГПК и Закона за кредитните институции 

са  714  броя, като всичките са приключили в 3-месечен срок. Има 

тенденция на нарастване на гражданските дела, но това се дължи на 

увеличаващия се брой заповедни производства. В този смисъл са  

свършени общо 952 граждански дела, като средната продължителност на 

разглеждането им, отчетена от образуване до постановяване на крайния 

съдебен акт е била както следва:  до 3 месеца – 876 броя дела, от които в 

срок до 1 месец – 799 броя дела, от 3 до 6 месеца – 53 броя дела, от 6 

месеца до 1 година - 19 броя дела и над 1 година – 4 броя дела. 

Статистическите данни сочат, че най-висок процент на несвършените дела 

в 3-месечния срок е на съдия Стателова. Реално Районен съд - Панагюрище 

работи с двама съдии и това неминуемо се отразява и на натовареността на 

съдиите. 

Действителната натовареност на гражданските съдии към делата за 

разглеждане през 2010 г. е 64,63, а към свършените дела 59,50.   

През 2010 г. са постъпили жалби по 68 граждански дела, като 

свършени и върнати в РС-Пангюрище са  47 броя дела. От тях са оставени 

в сила съдебните актове по 19 дела, или 40% .  

    От Окръжен съд – Пазарджик са отменени съдебните актове по 16 

броя граждански дела или 34% и са изменени  съдебните актове по 12 броя 

граждански дела или 26 %.  
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 През 2010 г. са постъпили две молби за определяне срок при 

бавност:  по гр.д. № 94/2010 г., със съдия-докладчик Мангов, молбата е 

оттеглена на основание чл. 256 ал.1 от ГПК  и по гр. д. № 139/2010 г. , със 

съдия-докладчик Диана Стателова – молбата е уважена от Окръжен съд 

Пазарджик.  

   През 2010 г.,  съдията  Мангов е насрочил 415 дела в открито 

заседание, от които 79 граждански дела и 336 наказателни дела.  През 

2010 г. за разглеждане от съдия Мангов са били 595 дела, от които: 290 

граждански дела и 305 наказателни дела. През отчетния период са 

свършени 280 граждански дела (в т.ч. 218 по чл. 410 и 417 от ГПК). 

     В тримесечен срок от образуването съдия Мангов е приключил 

263 граждански дела или спрямо броя на приключените с решения 262 бр. 

техният процент възлиза на 99,7%. Процентът на приключените с решения 

262 граждански дела, спрямо общо свършените 280 е 93,6%. Просрочени 

са съдебните актове по 14 граждански дела. Обжалвани са актовете по 27 

граждански дела. Приключени са от Окръжен съд-Пазарджик 16 броя 

граждански дела, от които са потвърдени решенията по 6 броя дела, 

отменени са решенията по 4 дела и са изменени решенията по 6 броя дела. 

Постъпила е една молба по гр.д. № 94/2010 г. , като молбата е оттеглена на 

основание чл. 256 ал.1 от ГПК. През 2010 г. съдия Диана Стателова е 

насрочила 325 дела в открито заседание, от които 286 граждански дела и 39 

наказателни дела.  

     През 2010 г.  на съдия Стателова са били разпределени 773 

броя дела, от които: 728 граждански дела и 45 наказателни дела. През 

отчетния период са свършени 658 граждански дела (в т.ч. 496 дела по чл. 

410 ГПК и чл. 417 ГПК). В тримесечен срок от образуването съдия 

Стателова е приключила 604 граждански дела или спрямо броя на 

приключените с решения 621 бр. дела техният процент възлиза на 97%. 

 Процентът на приключените с решения 621 броя дела  спрямо общо 

свършените 658 броя дела  е  94,4%. Просрочени са съдебните актове по 7 

броя дела. Обжалвани са актовете по 34 броя дела. По обжалвани 

граждански дела Окръжен съд – Пазарджик се е произнесъл по 17 дела, от 

които 11 акта са потвърдени, 12 са отменени и 5 са изменени. През 2010 г. 

от съдия Стателова са свършени 43 наказателни дела ( НОХД-13 броя, 

НЧХД -2 броя, по чл.78а, НК – 2броя, ЧНД-20 броя и НАХД – 6 броя ).  

 В тримесечен срок от образуването са приключени общо 41 броя 

наказателни дела или спрямо броя на приключените всичко 43 броя дела 

техният процент възлиза на 95%.  Постъпила е една молба за определяне 

срок при бавност по гр. д. № 139/2010 г., като молбата е уважена от 

Окръжен съд - Пазарджик.           
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            През отчетната 2011 г. в РС-Панагюрище  новообразувани са 

общо 1198 граждански дела, в т. ч. и  върнати от горната инстанция за 

продължаване на съдопроизводството.  Всичко за разглеждане през 

2011 г. е имало 1280 броя граждански дела. (новообразуваните 1198  и 

останалите несвършени 82 дела от 2010 г.) 

              По критериите на ВСС през 2011 г. свършени дела в срок до 3 

месеца са 1150 дела или 96% от гражданските дела. 

              Процентът на свършените в 3 месечен срок дела е висок, което се 

обуславя от големия брой заповедни производства, подлежащи на 

разглеждане в 3 - дневен срок. През 2011 г. постъплението на 

гражданските дела се е увеличило значително. Новообразувани са 1198 

дела (увеличението е с 310 в сравнение с предходната година ). Това 

увеличение е значително при постъпилите дела по чл. 410 ГПК и чл. 417 

ГПК – 964 броя дела. При другите видове дела особени промени не се 

забелязват, като при отделни видове граждански дела е налице намаление 

на постъплението. 

              През 2011г по предявените искове по Семейния кодекс в т.ч. за 

развод и недействителност на брака, за развод по взаимно съгласие, 

издръжка и изменение на издръжка са постъпили и образувани общо 90 

броя  дела, като несвършените от предходен период са 15 броя дела или 

общо през отчетния период са разглеждани  105 броя дела. Свършени в 3-

месечен срок са 86 броя  дела. 

По Облигационни искове, в това число за непозволено увреждане и 

дела от и срещу търговци, през 2011 г.  са образувани общо 48 броя  дела, 

като несвършените от предходен период са 22 броя или общо през 

отчетния период са разглеждани  70 броя дела. Свършени в 3-месечен 

срок са 28 броя дела. По вещни искове през 2011 г. са  образувани общо 15 

броя  дела, като несвършените от предходен период са 17 броя или общо 

през отчетния период са разглеждани  32 броя дела. Свършени в 3-

месечен срок са 6 дела. По искове за делби през 2011 г. са  образувани 

общо 8 броя  дела, като несвършените от предходен период са 11 броя 

дела. По искове по КТ, в това число обезщетения по чл. 200 от КТ и за 

отмяна на уволнение през 2011 г. са  образувани общо 18 броя  дела, като 

несвършените от предходен период са 9 броя дела. Свършени в 3-месечен 

срок са 18 броя . Други дела, в това число по ЗЗДН, ЗЗДискриминация, 

ЗЗДет, през 2011 г. са образувани общо 53 броя дела, като несвършените 

от предходен период са 8 броя дела. Свършени в 3-месечен срок са 47 

броя  дела. 

  През 2011 г. делата по  чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК и Закона за 

кредитните институции  са  общо 964 броя. От тях са приключили 963 

броя дела, всичките в 3-месечен срок.  През 2011 г. има отново тенденция 

на нарастване постъпленията по граждански дела  и то по чл. 410 ГПК и 
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чл. 417 ГПК  (заповедно производство) – 964 броя, или с 250 броя дела 

повече от предходната 2010 г.  

 Следва да се посочи, че през 2011 г. в РС-Панагюрище са разгледани 

и  приключени и граждански дела при действие на правото на 

Европейския съюз: Процедури по Регламент 1393/2007 г. - 1 дело; 

Процедури по Регламент 2201/2003 г.- 1дело. 

 През 2011 г. със съдебен акт по същество са приключили 1137 дела, 

60 са прекратени, от тях: 13 броя са прекратени по спогодба, а 47 бр. са 

прекратени по други причини. 

През отчетния период са свършени общо 1197  броя граждански дела 

като средната продължителност на разглеждането им, отчетена от 

образуване до постановяване на крайния съдебен акт е била както следва: 

- до 3 месеца – 1150 броя дела, от които в срок до 1 месец – 1057 

броя дела; от 3 до 6 месеца – 27 броя дела; от 6 месеца до 1 година - 9  броя 

дела и над 1 година – 11 броя дела. 

По критериите на ВСС през 2011 г. свършени в срок до 3 месеца са 

1150 дела или 96%. 

 Останали несвършени в края на отчетния период са 83 броя дела. 

 През 2011 г. са постъпили жалби по 53 граждански дела. Свършени и 

върнати в РС-Панагюрище са 54 броя дела, като от тях са оставени в сила 

съдебните актове по 30 дела или 55,6%. От Окръжен съд – Пазарджик са 

отменени съдебните актове по 12  броя граждански дела или 22%. 

Изменени от ОС-Пазарджик са съдебните актове по 12 броя граждански 

дела или 22 %. 

Натовареността на съдиите, разглеждащи граждански дела при щат 

от 2-ма съдии за 2011 г. е 53,33. Действителната натовареност на 

гражданските съдии към делата за разглеждане през 2011 г. е 58,18.   

 През 2011 г. е постъпила една жалба за определяне срок при бавност 

по гр.д. № 948/2010 г., със съдия-докладчик Мангов.  Молбата е 

отхвърлена от Окръжен съд - Пазарджик като неоснователна. 

През 2011 г. председателят на съда Цвятко Мангов е разгледал  

общо 513 броя граждански дела, от които по чл. 410 ГПК и чл.417 ГПК – 

441 броя  дела. Останали несвършени от предходната година - 10 броя 

гражданскси дела. Общо за разглеждане през 2011 г. - 523 броя  

граждански дела.  Свършени през 2011 г. са 493 броя  дела. Със съдебен 

акт по същество – 480 броя дела, а 13 дела са прекратени.  В тримесечен 

срок са приключили 493 броя дела. Останали несвършени са 30 броя дела.  

Просрочени съдебни актове: 1 брой – по  гр.д. № 391/2010 г., делба – с 20 

дни. Резултати от инстанционния контрол, включващ обжалвани решения 

и определения и от предходни години е: потвърдени актовете по  9 броя 

дела; Отменени са актовете по 3 броя дела и са изменени актовете по 2 

броя  дела. 
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През 2011 г. съдия Диана Стателова е разгледала  общо 684 

броя  граждански дела, от които по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК – 523 броя  

дела. Останали несвършени от предходната година - 69 броя гражданскси 

дела. За разглеждане през 2011 г. са били 753 броя граждански дела.    

Свършени са 702 броя дела. Със съдебен акт по същество – 655 броя дела, 

а 47 броя  дела са прекратени.  В тримесечен срок са приключили 655 броя  

дела, като са останали несвършени 51 броя дела. Резултати от 

инстанционния контрол, включващ обжалвани решения и определения и от 

предходни години сочи, че са потвърдени актовете по 17 броя дела, 

отменени са актовете по 8 броя дела и са изменени актовете по  9 броя 

дела.  

Проверката установява, че натовареността на съдиите в РС-

Панагюрище, разглеждащи граждански дела, е увеличена и с оглед на 

обективната предпоставка - засиленото служебно начало в гражданския 

процес, при което съдът е длъжен да дава указания на страните, с оглед 

надлежно упражняване на процесуалните им права, да се произнася с 

определение от закрито заседание по всички предварителни въпроси и по 

допускане на доказателствата с определение по чл. 140 от ГПК, да изготвя 

доклад по делото. По всички допълнителни искания на страните /за 

продължаване или възстановяване на процесуалните срокове, за 

предоставяне на правна помощ, за приемане на насрещен иск, привличане 

на трети лица и др./ съдът също дължи произнасяне с определение още 

преди да насрочи делото за разглеждане в открито заседание.  

Наред с това в РС-Панагюрище реално работи само един 

граждански съдия /съдия Стателова/ при пълна натовареност, която при  

дежурства гледа и  дела по наказателното съдопроизводство. 

Съдия Стателова е и с неголям съдийски опит, но полага 

максимални усилия за спазване на процесуалните срокове и за качеството 

на правораздаването, като по всяко процесуално действие има  постановен 

акт-определение или разпореждане, в съответствие с изискванията на 

чл.254 ал.2 от ГПК, въпреки увеличения брой бързи производства, 

обезпечителни и заповедни производства, които подлежат на разглеждане 

в много кратки процесуални срокове.     

Констатираното забавяне по приключването на делата в 3-

месечния срок през 2010 г. съществено е редуцирано през 2011 г. и 2012 г.  
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ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ.                                                                 

      

  1. Образувани дела през 2010 г., 2011 г. и първото 

полугодие на 2012 г., чието разглеждане е продължило над 3 

месеца. 

   - гр.д. № 23/2010 г., образувано на 12.01.2010 г., трудов спор, 

бързо производство, на доклад на съдия Диана Стателова, на същата дата е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК за изпращане препис от ИМ с 

приложенията на ответника, за отговор в 1-месечен срок. На 15.02.2010 г. е 

постъпил отговор на ИМ. На 25.02.2010 г. е постановено разпореждане по 

чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по делото, съдебно заседание е насрочено 

за 17.03.2010 г., когато е даден ход на делото и същото е отложено за 

събиране на доказателства /поставена допълнителна задача на вещото 

лице/. Проведени са с.з. на: 14.04.10 г, 03.06.10 г., 23.06.10 г., 21.07.10 г., 

14.10.10 г., 17.11.10 г. - отложени за събиране на доказателства. На 

09.12.10 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 21.12.10 г.; 

- гр.д.№ 201/2011 г., образувано на  01.03.2011 г., ИМ е 

постъпила в съда на 25.02.11 г., когато е определен докладчик съдия Диана 

Стателова, по реда на случайния избор, иск по чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 

415 ГПК. На 01.03.11 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, 

съобщението до ответника е изпратено на 02.03.11 г. На 07.04.11 г. е 

постъпило възражение от ответника, както и молба за предоставяне на 

правна помощ /за назначаване на служебен адвокат, тъй като е трайно 

безработен и не разполага с доход/, оставена без движение, с дадени 

указания за представяне на доказателства за имуществено положение. На 

17.05.11 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено 

за 23.06.11 г., когато е направен доклад по делото и същото е отложено за 

събиране на доказателства. Проведеното с.з на 14.09.11 г. е отложено за 

събиране на доказателства /допълнителна задача на вещото лице/. На 

13.10.11 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 14.11.2011 г.; 

- гр.д.№ 554/2011 г., образувано на 04.07.2011 г., ИМ е 

постъпила в съда на 31.05.11 г., оставена без движение, с указание за 

внасяне на д.такса, на доклад на съдия Диана Стателова, с пр. основание 

чл. 422 ГПК, във вр. чл. 4 и сл. от Закона за потребителския кредит. 

Указанието на съда е изпълнено с молба от 01.07.2011 г. и на тази дата 

делото е образувано. На 26.07.11 г. е постановено разпореждане по чл. 131 

ГПК, съобщението е върнато в цялост, с отбелязване, че лицето от 2 

години живее на друг адрес. На 01.09.11 г. е указано да се изпълни 

процедурата по чл. 47, ал.1 ГПК, уведомлението е залепено на входната 

врата на 15.09.11 г.. На 29.09.11 г. на ответника лично са връчени книжата 
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в бюро „Призовки” на ОС-Пловдив. На 28.11.11 г. е постановено 

определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 15.12.11 г., когато ход 

на делото не е даден, поради нередовно призоваване на ответника. В с.з. от 

18.01.12 г. ход на делото отново не е даден, поради нередовно призоваване 

на ответника, поради което съдът е указал за следващото с.з. да се приложи 

процедурата, предвидена в чл. 47, ал.1 ГПК. На 22.02.12 г. е даден ход на 

делото, същото е отложено за събиране на доказателства. На 14.03.12 г. е 

даден ход по същество, решението е обявено на 20.03.12 г.; 

- гр.д.№ 668/2011 г., образувано на 26.07.2011 г., по чл. 28 от 

Закона за закрила на детето, на доклад на съдия Диана Стателова. 

Проведено е с.з. на 24.08.11 г., допуснато е назначаване на особен 

представител на детето, на осн. чл. 29, ал.4 ГПК, а искането на Дирекция 

„Социално подпомагане” гр. Панагюрище е оставено без движение, с 

дадени указания да представят в 7-дневен срок адрес за призоваване на 

родителите на детето. Извършена е служебна справка  по Наредба № 

14/18.11.2009 г. В с.з. от 29.09.11 г. не е даден ход на делото, поради 

нередовно призоваване на биологичния баща на детето. На 17.10.11 г. 

съдът е дал указания да се приложи процедурата по чл. 47, ал.1 ГПК по 

отношение на ответницата, на 31.10.11 г. са дадени указания същата 

процедура да се приложи и по отношение на ответника. В с.з. на 23.11.11 г. 

ход на делото не е даден, с оглед назначаване на особен представител на 

ответниците. В с.з. от 13.01.12 г. делото е отложено за изслушване на 

непълнолетното дете, това е сторено в с.з., проведено на 16.02.12 г., когато 

е даден ход по същество, решението е обявено на 29.02.12 г.; 

- гр.д.№ 123/2012 г., образувано на 08.02.2012 г., пр. основание 

чл. 19, ал.1 ЗГР, на доклад на съдия Цвятко Мангов. На същата дата е 

разпоредено препис от молбата с приложенията да се изпрати за отговор 

по реда на чл. 131 ГПК. На 01.03.12 г. е постъпил писмен отговор на 

молбата, на 13.03.12 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, 

делото е насрочено за 11.04.12 г., когато ход на делото не е даден, тъй като 

молбата е оставена без движение, с указание да се приведе петитума в 

съответствие с обстоятелствената част на молбата. Указанията са 

изпълнени с молба от 07.05.12 г., изпратена до другата страна за 

становище в едномесечен срок. На 23.07.12 г. е постановено отново 

определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 12.09.12 г., когато е 

даден ход по същество. На 27.09.12 г., в срока за постановяване на 

решението, е постъпила молба за оттегляне на искането, на 28.09.12 г. е 

постановено определение, с което е отменено протоколното определение, с 

което е даден по същество и производството по делото е прекратено.  

  

 Анализът на избраните за проверка на случаен принцип 

граждански дела, образувани през 2010 г., 2011 г. и първото 

полугодие на 2012 г., сочи на следните изводи:  
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 Като причина за продължителния период на 

разглеждане на делата над 3 месеца, се явяват:  оставяне на 

ИМ без движение, с указания по отстраняване на 

нередовността; неизвестен адрес на ответника и пристъпване 

към процедура по връчване чрез залепване на уведомление, по 

реда на чл. 47, ал.1 ГПК; отлагане на съдебни заседания, поради 

нередовна процедура по призоваване или за събиране на 

доказателства; съдебната ваканция, обосновала големия 

времеви промеждутък между отделните открити съдебни 

заседания.  

       

 2. Образувани дела след 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2010 г.; образувани след 01.01.2011 г. и неприключили към 

31.12.2011 г., както и дела, образувани след 01.01.2012 г. и 

неприключили към 30.06.2012 г.  
На случаен принцип бяха изискани и прегледани  дела, 

анализът на които сочи на следното:   

 

            - гр.д.№ 913/2010 г., образувано на 20.12.2010 г., иск с пр. осн. 

чл. 34 от ЗС, във вр. с чл. 341 от ГПК - делба; на доклад на съдия Диана 

Стателова; ИМ е постъпила на 16.12.2010 г.; С Разпореждане № 1663 от 

20.12.2010 г. е образувано гр. дело и е наредено на осн. чл. 131 от ГПК да 

се изпрати препис от ИМ, ведно с приложенията на ответника. С вх. № 156 

от 24.01.2011 г. е получен отговор на ИМ. С Определение № 49 от 

21.02.2011 г., на осн. чл. 140 от ГПК са приети писмените доказателства и е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 31.03.2011 г. делото е обявено за решаване. 

Решение № 44, с което е допусната делбата, е обявено на 26.04.2011 г. С 

Определение № 199 от 22.07.2011 г., на осн. чл. 140 от ГПК, делото е 

насрочено в о.с.з. за разглеждане на втората фаза на делбата, приети са 

представените писм. доказателства и е указано на страните 

необходимостта от назначаване на съд. експертиза. По делото са проведени 

11 бр. о.с.з. /15.09.2011 г., 20.10.2011 г., 24.11.2011 г., 12.01.2012 г., 

16.02.2012 г., 07.03.2012 г., 21.03.2012 г., 12.04.2012 г., 05.09.2012 г. и 

03.10.2012г./ , в които делото е отлагано поради: нередовно призоваване на 

страните, като е приложена процедурата на чл. 47 от ГПК спрямо единия 

ответник; за събиране на доказателства, включително и с поставяне на 

допълнителна задача на вещото лице и поради невъзможност на в.л. да се 

яви в о.с.з.; за становище на гл. архитект на Община „П” както и за 

постигане на споразумение между страните. В о.с.з. от 17.10.2012 г. е 

постигната частична спогодба, уважено е искането на страните за 

определяне на подходяща дата при съобразяване на продължителността на 
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административната процедура по определяне на отделните идентификации 

на поделените имоти. Открито с.з. е насрочено за 12.12.2012 г.; 

            - гр.д. № 316/2011 г., образувано на 14.04.2011 г.; иск с пр. осн. 

чл. 58 от ЗК; на доклад на съдия Диана Стателова; ИМ е постъпила на 

07.04.2011 г. С разпореждане от 08.04.2011 г. ИМ е оставена без движение 

и са дадени указания за представяне на удостоверение за актуално 

състояние. Указанията са изпълнени на 13.04.2011 г. С Разпореждане № 

533 от 14.04.2011 г., на осн. чл. 131 ГПК е наредено препис от ИМ, с 

приложенията да се изпрати на ответника. Писмен отговор е постъпил на 

18.05.2011 г. С Определение № 173 от 21.06.2011 г., на осн. чл. 140 от ГПК, 

са приети представените по делото писм. доказателства, са допуснати 

исканите свидетели и е насрочено о.с.з. По делото са проведени 7 бр. о.с.з. 

/14.07.2011 г., 29.09.2011 г., 03.11.2011 г., 07.12.2011 г., 18.01.2012 г., 

23.02.2012 г. и 14.03.2012 г./, като делото е отлагано поради: нередовно 

призоваване на страните; за събиране на доказателства, като и от трето не 

участващо в делото лице е изискано да представи препис-извлечение от 

протокол на проведено годишно отчетно събрание на РПК „С”; както и с 

оглед представяне от страните на становище по представените писм. 

доказателства. В о.с.з. от 28.03.2012 г. съдът е обявил съдебното дирене за 

приключило и че ще се произнесе с решение в срок. Решение № 59  е 

постановено на 27.04.2012 г., в законоустановения срок и е влязло в 

законна сила на 23.05.2012 г. Причина за продължителния период на 

разглеждане се явява и необходимостта от представяне на  доказателство 

от трето неучастващо в делото лице; 

            - гр.д. № 513/2011 г., образувано на 13.06.2011 г.; иск с пр. осн. 

чл. 34 от ЗС, във вр. с чл. 341 от ГПК – делба; на доклад на съдия Диана 

Стателова, а след това на съдия Цвятко Мангов; ИМ е постъпила на 

17.05.2011 г. и с разпореждане от 18.05.2011 г. е оставена без движение, с 

указания за отстраняване на нередовността. С молба от 31.05.2011г. и от 

07.06.2011 г. е поискано удължаване на срока за изпълнение на дадените 

указания. С разпореждания от 01.06.2011 г. и от 08.06.2011 г. срока е 

удължен. Указанията са изпълнени с молба от 10.06.2011 г. С 

Разпореждане № 913 от 13.06.2011 г., на осн. чл. 131 от ГПК, е наредено да 

се изпрати препис от ИМ, ведно с доказателствата на ответника. С 

разпореждане от 21 и от 22.06.2011 г. е наредено да се изиска справка за 

постоянен и настоящ адрес на единия ответник, както и да се приложи 

процедурата на чл. 47 от ГПК. Отговор на исковата молба е постъпил на 

22.08.2011 г. и след това на 22.11.2011 г. С Определение № 352 от 

23.11.2011 г., на осн. чл. 140 от ГПК, са приети представените 

доказателства, са допуснати до разпит исканите свидетели и е насрочено 

о.с.з. В о.с.з. от 12.01.2012 г. делото е отложено за събиране на 

доказателства. По молба от 20.02.2012 г., с Разпореждане № 315 от 

21.02.2012 г. делото е отсрочено. В о.с.з. от 15.03.2012 г. съдът е счел 
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делото за изяснено. Решение № 42, с което е допусната делбата е 

постановено на 20.03.2012 г. С Определение № 122 от 21.04.2012 г., на осн. 

чл. 140 от ГПК, делото е насрочено в о.с.з. за разглеждане на втората фаза 

на делбата, приети са представените писм. доказателства, допусната е СТЕ 

и е назначено в.л. По молба на в.л. от 19.05.2012 г. и с оглед изготвяне на 

експертно заключение, с Разпореждане № 792 от 21.05.2012 г. делото е 

отсрочено за др. дата. В о.с.з. от 13.06.2012 г. делото е отложено за 

събиране на писмени и гласни доказателства. В о.с.з. от 13.09.2012 г. съдът 

е обявил делото за изяснено и че ще се произнесе в срок. Решение № 123 е 

постановено на 26.09.2012 г. в законоустановения срок и е влязло в 

законна сила в цялост на 27.09.2012 г.;  

            - гр.д. № 735/2011 г., образувано на 12.09.2011 г., вещен иск по 

чл. 32 от ЗС, на доклад на съдия Цвятко Мангов; ИМ е постъпила на 

25.08.2011 г. и с разпореждане от 26.08.2012 г. е оставена без движение за 

довнасяне на ДТ. Указанията са изпълнени с молба от 08.09.2011г. С 

Разпореждане № 1307 от 12.09.2011 г., на осн. чл. 131 от ГПК, е наредено 

да се изпрати препис от ИМ, с приложенията на ответниците за писм. 

отговор. Писмен отговор е постъпил на 10.10.2011 г. С Определение № 309 

от 20.10.2011 г., на осн. чл.140 от ГПК, са приети писм. доказателства, е 

приет писм. отговор и е прекратено производството по делото. По частна 

жалба от 03.11.2011 г. делото е изпратено за инстанционен контрол в ОС-

Пазарджик. Постановеният съдебен акт е отменен от въззивната 

инстанция, а делото е върнато на 10.01.2012 г. С Определение № 12 от 

11.01.2012 г., на осн. чл. 140 от ГПК, е допусната СТЕ, е назначено в.л. и е 

насрочено о.с.з. По молби на в.л. от 06.02.2012 г. и от 23.02.2012 г. делото 

е отсрочвано, с оглед изготвяне на експертно заключение. В о.с.з. от 

05.04.2012 г. е поставена допълнителна задача на в.л. и делото е отложено. 

В о.с.з. от 16.05.2012 г. е даден ход на делото по същество. Решение № 73 е 

постановено на 31.05.2012 г. в законоустановения срок; 

            - гр.д. № 366/2012 г., образувано на 22.05.2012 г.; иск с пр. осн. 

чл. 79, във вр. с чл. 86 от ЗЗД във вр. с чл. 327 от ТЗ и с особено искане за 

допускане на обезпечение; на доклад на съдия Цвятко Мангов; ИМ е 

постъпила на 21.05.2012 г. С разпореждане от същата дата, на осн. чл. 131 

от ГПК, е наредено да се изпрати препис от ИМ, ведно с приложенията на 

ответника. С Определение № 169 от 22.05.2012 г. е допуснато исканото 

обезпечение, чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника, е 

определена парична гаранция, като е определен двуседмичен срок за 

внасянето й и е наредено да се издаде обезпечителна заповед. С молба от 

07.06.2012 г. е представена вносна бележка за внасяне на определената 

гаранция. Има издадена обезпечителна заповед от 08.06.2012 г., получена 

лично от ищеца на 13.06.2012 г. С молба от 02.07.2012 г., поради 

постигнато споразумение, ищецът е замолил да бъде отменено 

допуснатото обезпечение. С Разпореждане № 975 от 03.07.2012 г. е 
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наредено да бъде изпратен препис от молбата на ответника за становище. 

С Определение № 215 от 18.07.2012 г. е отменено допуснатото 

обезпечение на предявените искове, е вдигнат наложения запор и е 

отменена издадената Заповед за обезпечение. С Определение № 283 от 

14.09.2012 г., на осн. чл. 140 от ГПК, са приети представените писм. 

доказателства, е допусната ССЕ, е назначено в.л. и е насрочено о.с.з. В 

о.с.з. от 09.10.2012 г. делото е отложено за представяне на доказателства и 

за изслушване на в.л., след призоваването му. В о.с.з. от 07.11.2012 г. е 

даден ход по същество. Решение № 157 е постановено на 13.11.2012 г. в 

законоустановения срок.    

 

                  Като причини за неприключилите производства по делата  

могат да се посочат: оставяне на исковите молби без движение, за 

отстраняване на констатирани нередовности; многократно отлагане на 

делата, поради неизготвени в срок съдебни експертизи или неявяване на 

вещите лица, поради служебна ангажираност в друг съд; Първото по 

делото с.з. е насрочвано до месец и половина, макс. до  два месеца след 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК /с изкл. на съдебната 

ваканция/. Постъпващите по делото книжа са администрирани 

своевременно. Доклад по делото е правен в първото по делото съдебно 

заседание. Обективна причина за неприключилите в края на 2010 г. и 

съответно 2011 г. производства е образуването на делата през  втората 

половина на съответните периоди. 

 

                    3. Образувани дела преди 01.01.2010 г. и неприключили 

към 31.12.2011 г.:  

                   От представената деловодна справка се установява, че  15 

броя дела са образувани преди 01.01.2010 и са останали несвършени 

към 31.12.2011г.   

                   На случаен принцип бяха изискани и прегледани дела, 

анализът на които сочи на следното: 

 

   - гр.д.№78/03г;  гр.д.№111/03г;  гр.д.№112/03г;  

гр.д.№113/03г; гр.д.№114/03г; гр.д.№115/03г; гр.д.№129/03г; 

гр.д.130/03г. и гр.д.№131/03г. Тези дела   са образувани през м.април и 
през м.май на 2003г и са разпределени на доклад на съдия Мангов. Тези 
дела към датата на проверката  все още не бяха приключени, поради  
наличие на преюдициален спор по гр.д.374/00г по описа на РС-
Панагюрище, а самото гр.д.374/00г е  изпратено на ВКС  по реда на 
инстанционния контрол.      По посочените 9 броя дела ищец е  ЦКС, а 
правното основание на исковете е по чл.108 от ЗС и чл.59 от ЗЗД. 
Ответници по исковете са граждани от гр.Стрелча, получили имотиите  по 
силата на договори за продажба  с продавач Община С. Ищецът  иска да се 
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признае за установено, че ЦКС  е собственик на съответните 27 парцела, 

представляващи части от терена на реституираната фабрика по силата на   
кооперативна реституция  на бивша леночукачна  фабрика ”Л.”, 
гр.Стрелча и съгласно §1 ал.1 от Допълнителните разпоредби на  Закона за 
кооперациите/ Д.в. бр.63/91г/.             За периода от м.април 2003г до 
датата на последното определение за ВЪЗОБНОВЯВАНЕ на 
производството и по 9-те броя дела  и насрочването им в  о.с.з за 
11.12.2012г съответните дела  три пъти са спирани и три пъти е 
възобновявани пред РС-Панагюрище, взависимост от изхода на спора и 
етапа на който са били съответните процесуални действия по  
преюдициалния спор по гр.д.374/00г . 

                   - гр.д.5/08г., образувано на 02.01.2008г на доклад на съдия 
Цвятко Мангов преразпределено на съдия Даниела Попова. Предявения 

иск е за делба;първо о.с.з е от 13.02.2008г, не е даден ход на делото, а 
исковата молба е оставена без движение; с разпореждане от 06.03.2008г 
делото е насрочено за разглеждане в о.с.з за  23.04.2008г; на това заседание 
не се дава ход на делото и делото  се отлага за  30.05.2008г ,  по молба на 
адвокат  Манев за издаване на съдебно удостоверение и представяне на 
доказателства делото е отлагано последователно  за 30.07.2008г; за 
26.09.2008г; за 29.10.2008г, като на последното заседание  делото е 
отложено от съдия Д.Попова за 10.02.2010г прилагане на процедурата по 
чл.614 от ГПК вр. с Регламент 1206/2001г на Съвета; отложено е за 
07.04.2009г за призоваване на  ответника  Ф. Р. чрез Д.В. делото е 
отложено  за  22.06.2009г, за назначаване на особен представител на 
призования ответник чрез Д.в. делото е отложено за  28.09.2009г, даден е 

ход на делото , както и указания на страните и за събиране на 
доказателства  делото е отложено за 29.10.2009г и  на това заседание е 
даден ход на делото и е обявено за решаване, постановеното  Решение № 
204 е обявено на 29.10.2009г., като с него е допусната  делба  на недвижим 
имот- нива  от 11500 дка.Решението е обжалвано  пред ОС-Пазарджик с 
въззивна жалба от 28.12.2009г,  изпратен е препис от жалбата за отговор от 
ответниците; постъпила  е и въззивна жалба на  11.01.2010г , също е 
изпратен  препис от нея на  ответниците за отговор; на 12.04.2010г делото 
е изпратено на ОС-Пазарджик; с решение  от 19.11.2010г ОС-Пазарджик , 
оставя в сила решението на РС-Панагюрище по допускане на делбата по 
гр.д.5/08г;решението на ОС-Пазарджик е обжалвано пред ВКС,където е 
допуснато касационно обжалване и е отменено решението на ОС-

Пазарджик,  с решение на ВКС№257/09.07.2012г , като ВКС променя 
квотите при които следва да бъде извършена делбата; с разпореждане 
06.08.2012г делото е насрочено в о.с.з за извършване на втора фаза на 
делбата – 24.09.2012г, отложено е делото за 26.11.2012г за назначаване на 
особен представител на  един от съделителите и за изслушване на СТЕ; за 
събиране на доказателства делото е отложено за  04.02.2013г. 
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От изготвените и предоставени на проверката данни се 

установи, че образувани преди 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2011г., са 15  броя дела. Тези дела са по искове за собственост-

реституционни искове  и са от 2003г, на доклад на съдия Мангов,  а  по 

искове за делба  делата са от 2009г и са на доклад на съдия Стателова  / 

9 броя са  дела  по чл.108 от ЗС и чл.59 от ЗЗД и 5 броя са делата за 

делба/. От тези дела  само 1  дело  е  приключено  през 2012г. /към датата 

на проверката/. Реално към датата на проверката  9 –те броя 

реституционни дела са върнати от ВКС и са насрочени за разглеждане в 

о.с.з за 11.12.2012, а  останалите  4 броя дела са  спряни, поради наличие 

на преюдициален спор. 

 Анализът на движението на делата, образувани преди 

01.01.2010 г. и неприключили към 31.12.2011 г., сочи като оснвна причина 

за техния продължителен период на разглеждане, спирането им поради 

наличие на преюдициални спорове в други съдилища, както и  

фактическата и правна сложност на делата, която обуславя 

необходимост от извършване на повече от една експертиза или 

конституиране на нови страни в процеса.   

 

                  4.  Обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. 

първо ГПК. 

  

 От изготвените справки се установи, че през 2010 г. общо по 66 

броя граждански дела решенията са обявени извън срока по чл. 235, ал.5, 

изр. първо ГПК, като забавата е  както следва: 

 В срок над три месеца са обявени решенията по 4 бр. дела: 

 - гр.д.№ 70/2009 г., на доклад на съдия Диана Стателова, делба, на 

28.01.2010 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 15.05.2010 

г.; 

 - гр.д.№ 200/2009 г., на доклад на съдия Диана Стателова, пр. 

основание чл. 327, ал.1 ТЗ, във вр. чл. 79 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД, на 20.01.2010 г. 

е даден ход по същество, решението е обявено на 05.05.2010 г.; 

 -  гр.д.№ 334/2009 г., на доклад на съдия Диана Стателова, иск по 

чл. 99, ал.1 СК, на 10.02.2010 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 26.05.2010 г.; 

 - гр.д.№ 448/2009 г., на доклад на съдия Диана Стателова, иск по 

чл. 87, ал.3 ЗЗД, на 28.01.2010 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 29.04.2010 г.; 

 

 За 2010 г. в срок над 2 месеца до 3 месеца са обявени съдебните 

актове по 13 бр. дела, от които 5 бр. дела са на доклад на съдия Диана 

Стателова, 5 бр. дела на доклад на съдия Цвятко Мангов, 3 бр. са на 

доклад на съдия Ани Харизанова /РС-Пещера/. 
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 При останалите дела просрочието е в рамките от няколко дни до 

максимум един месец. 

   През 2011 г. по общо 16 броя граждански дела /15 бр. на съдия 
Диана Стателова и 1 бр. на съдия Цвятко Мангов/ решенията са обявени 
извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, като по 15 от делата 
забавата е от 1 до 19 дни, а само по 1 дело има забава от два месеца 
/гр.д.№ 190/2011 г. на съдия Диана Стателова/ .  

За първото полугодие на 2012 г. само по 2 броя граждански дела 
решенията са обявени извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, като 
по едното дело забавата е от 1 ден, а по другото -  3 дни, на съдия Диана 
Стателова.  

Анализът на данните сочи, че през 2011 г. и първото полугодие на 
2012 г. съдиите са положили усилия да постановяват и обявяват 
решенията в срок, за което свидетелства относително малкия брой дела 
през 2011 г., със забава  по чл. 235, ал.5 ГПК, като забавата е в срок от 
няколко дни.  През 2012 г. е налице стремеж съдиите да обявяват 
решенията в срок.       

               

                5. Дела с отменен ход по същество и върнати в съдебно 

заседание през 2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. 

 

През 2011 г.  в РС-Панагюрище няма дела с отменен ход по 

същество, както и през 2012 г. 

 На случаен принцип бяха изискани и прегледани  само дела от 

2010 г., анализът на които сочи на следното: 

 

- гр.д. № 188/09г, образувано на 13.05.2009 г.; дело за развод и 

обявявяне недействителност на брака, на доклад на съдия Диана 

Стателова; на основание разпореждане от 05.06.2009г препис от исковата 

молба и доказателствата са изпратени на ответника; с разпореждане  от 

07.08.2009 г. делото е насрочено в о.з за 25.09.2009 г.; отложено е за 

събиране на доказателства за 29.10.2009 г.; за уточнение на 

обстоятелствата по иска и за доказателства е отложено за  23.11.09 г.; за 

постигане на споразумение делото е отложено за  30.11.2009 г.; за 

призоваване на вещото лице и за разпит на свидетели делото е отложено за  

19.01.2010 г.; в закрито заседание от 15.01.2010 г. с разпореждане делото е 

отсрочено за 10.03.2010 г.; в о.з. от 10.03.2010 г. при съдия –докладчик 

А.Харизанова  /РС-Пещера/, делото е обявено за решаване; с определение 
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от 11.05.2010 г. е отменен хода по същество и делото е насрочено в  о.с.з за 

03.06.2010 г.; с молба с вх.№ 679/17.05.2010г е поискан отвод, по реда на 

чл.22 ал.1 т.6 от ГПК, изпратен е препис от молбата  на ответника за 

становище; за събиране на доказателства делото е отложено за  07.07.2010 

г. от съдия Д. Стателова; междувременно съдът се е произнасял и за 

привременни мерки,  по молба  за ползване на семейното жилище; с 

определение от 16.06.2010 г. е допусната привременна мярка за ползване 

на семейното жилище; това определение е обжалвано с жалба с вх.№ 

912/21.06.2010 г.; изпратен е препис от жалбата против определението за 

привременните мерки на ищеца за становище на 21.06.2010г.; с  

определение от 02.07.2010 г. искането за отмяна на допуснатите 

привременни мерки е оставено без уважение; делото е отложено за 

08.10.2010 г.; междувременно е администрирана въззивна частна жалба от 

ищеца  против определението  от 02.07.2010 г., изпратен е препис от ч.ж за 

становище от ответницата;  с разпореждане от 03.08.2010 г. е допусната  

съдебно-медицинска експертиза и е назначено вещо лице; с разпореждане 

от 04.08.2010 г. делото е изпратено на ОС-Пазарджик по жалба; на 

08.10.2010 г. делото е обявено за решаване; постановено е решение 

№122/08.11.2010г; решението е обжалвано с  въззивна жалба от 24.11.2010 

г., препис от въз. жалба е изпратен на ответницата за отговор; с 

разпореждане от 22.12.2010 г. делото е изпратено на ОС-Пазарджик за 

инстанц. контрол; с решение № 41/11.02.2011г  решението на РС-

Панагюрище е потвърдено в частта за  прекратяване на брака и промяна на 

фамилното име; делото е приключено с окончателен акт на 08.11.2011г.; 

            - гр.д. №19/2008г., образувано на 16.01.2008 г., на доклад на съдия 

Цвятко Мангов, иск по чл.58 от ЗК, искът е предявен от Б. А. и К. Л., 

против ЗК”В.Л.”. С определение от  15.02.2008 г. призводството е спряно; 

с определение от 08.01.2010 г. производството е възобновено и делото е 

насрочено в о.с.з за 18.02.2010 г.; пренасрочено за 30.03.2010 г. и на 

същата дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване; с 

определение от 03.05.2010 г. хода по същество е отменен и делото е 

прекратено; 

- гр.д. № 330/2010г., образувано на 21.06.2010 г., осъдителен 

иск за непозволено увреждане, на доклад на съдия Д. Стателова; с 

разпореждане от 21.06.2010 г.  препис от исковата молба с доказателствата 

е изпратена ответника за отговор;  с определение от 09.08.2010 г. делото е 

насрочено в о.с.з. за 21.10.2010 г. и на тази дата е даден ход по същество и 

делото е  обявено за решаване. С определение от 16.11. 2011 г. е отменен 

хода по същество и делото е СПРЯНО по съгласие на страните; с 

разпореждане от 16.03.2011г. производството е възобновено и делото е 

насрочено в о.с.з за 13.04.2011г., отложено е за  27.04.2011г., за събиране 

на доказателства е отложено за  11.05.2011 г., даден е ход по същество и 
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делото е обявено за решаване;  постановено е решение № 72/10.06.2011г., 

което не е обжалвано и е влязло в сила  04.07.2011 г. 

 

 Основна причина за отмяна на хода по същество е 

недостатъчно задълбочената предварителна подготовка по делата 

от страна на съдията-докладчик , който в някои от случаите е бил 

командирован от друг съд. 
 

6. Спрени производства през 2010 г., 2011 г. и през първото 

полугодие на 2012 г.  

   На случаен принцип бяха изискани и прегледани  дела, 

анализът на които сочи на следното:   

 

                 -гр.д. № 17/2010 г., образувано на 08.01.2010 г.; облигационен 

иск по чл. 422 от ГПК; на доклад на съдия Диана Стателова; ИМ е 

постъпила на 15.12.2009 г., С разпореждане от същата дата е оставена без 

движение до отстраняване на нередовностите, включително и за довнасяне 

на ДТ. От 04.01.2010 г. има молба за удължаване на срока за изпълнение на 

дадените указания. С разпореждане от същата дата срокът е удължен с 10 

дни. Указанията са изпълнени на 06.01.2010 г. С разпореждане от 

22.01.2010 г., на осн. чл. 131 от ГПК, е наредено препис от ИМ, ведно с 

приложенията да се изпрати на ответника за писм. отговор. С Определение 

№ 28 от 22.01.2010 г. е допуснато обезпечение на предявения иск, наложен 

е запор на банкови сметки на ответника и е указано да се издаде 

обезпечителна заповед. Има издадена обезпечителна заповед от 22.01.2010 

г., получена 18.02.2010 г. от пълномощника на ищеца. С молба от 

01.03.2010 г. е поискано да се издаде нова обезпечителна заповед, в която 

да се посочи размерът, до който да бъдат наложени запорите върху 

банкови сметки на длъжника. На 09.03.2010г. от ответника е постъпил 

писмен отговор по предявения иск, молба за привличане на трето лице 

помагач и е предявен обратен иск. С Определение № 92 от 12.03.2012 г.  е 

изменено Определение № 28 от 22.01.2010 г., като е наредено да се издаде 

нова обезпечителна заповед. Новата обезпечителна заповед е издадена на 

12.03.2010 г. и е получена 12.04.2010 г. от пълномощника на ищеца. С 

Определение № 125 от 01.04.2010 г. са приети писмените доказателства, е 

допусната и назначена ССЕ, не е приет за разглеждане предявения обратен 

иск и е насрочено о.с.з. По постъпила въззивна частна жалба от 

15.04.2010г., след извършване на инстанционен контрол е отменено 

Определение № 125 от 01.04.2010 г., в частта с която не е приет за 

разглеждане предявения обратен иск.  В о.с.з. от 13.05.2010 г. по молба на 

страните за постинане на спогодба, на осн. чл. 229, ал. 1 от ГПК, делото е 

спряно. На 19.08.2010 г. е постъпила молба на ответника за възобновяване 

на делото. С Определение № 256 от 24.08.2010 г. е възобновено 
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производството по делото и е насрочено о.с.з. По делото са проведени 6 бр. 

о.с.з. /06.10.2010 г., 03.02.2011 г., 24.03.2011 г., 20.04.2011 г., 02.06.2011 г. 

и 29.06.2011 г./ В о.с.з. от 15.09.2011 г. е даден ход по същество. Решение 

№ 123 е постановено на 14.10.2011 г. в законоустановения срок и е влязло 

в законна сила в цялост на 23.11.2011 г. Предвид изложеното следва извод, 

че основателна причина за продължителния период на разглеждане на 

делото е усложнената правна конструкция, която се дължи на участие на 

трето лице-помагач-ответник по делото и предявения обратен иск; 

         - гр.д. № 19/2010 г., образувано на 11.01.2010 г., производство 

по чл. 410 ог ГПК; на доклад на съдия Цвятко Мангов; Заявлението за 

издаване на заповед е постъпило на 08.01.2010г. С разпореждане от 

11.01.2010 г. е издадена Заповед № 3 от 11.01.2010 г. за изпълнение на 

парично задължение въз основа на документ. От разписка за връчване на 

Заповедта от 14.01.2010 г. се установява, че длъжницата е починала на 

03.09.2008 г. С Определение № 24 от 20.01.2010 г., на осн. чл. 229, ал. 1, т. 

2 от ГПК, производството по делото е спряно, а на молителя е указано в 

шестмесечен срок да представи удостоверение за наследници на 

длъжницата, с оглед на конституиране и продължаване на производството. 

С молба от 12.02.2010 г. молителят е поискал удължаване на срока. 

Молбата е отхвърлена с Разпореждане № 204 от 16.02.2010 г. С 

Определение № 2 от 10.01.2011г., поради неизпълнение на дадените 

указания, на осн. чл. 230, ал. 2, изр. второ ГПК е обезсилена издадената 

Заповед за изпълнение на парично задължение № 3 от 11.01.2010 г., а 

производството по делото е прекратено;       

         - гр.д. № 365/2011г., образувано на 09.05.2011г., иск с пр. осн. 

по чл. 34 от ЗС във вр. С чл. 341 и сл. От ГПК; на доклад на съдия Цвятко 

Мангов, а след това на съдия Диана Стателова; ИМ е постъпила на 

19.04.2011г. и с разпореждане от 20.04.2011г. е оставена без движение до 

отстраняване на нередовностите. Указанията са изпълнени с молба от 

05.05.2011г. С Разпореждане № 625 от 09.05. 2011г., на осн. чл. 131 от 

ГПК, е наредено да се изпрати препис от ИМ, ведно с доказателствата на 

ответната страна за писм. отговор. Писмен отговор е постъпил на 

10.06.2011 г. С Определение № 176 от 22.06.2011 г. са приети 

представените писм. доказателства, са допуснати до разпит исканите 

свидетели и е насрочено о.с.з.. В о.с.з. от 14.07.2011 г. по искане на 

страните за постигане на споразумение, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, 

производството по делото е спряно. По молба от 08.11.2011г., с 

Определение № 367 от 29.11.2011г. производството по делото е 

възобновено и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 14.12.2011г. е даден ход по 

същество. Решение № 186, с което е допусната делбата е постановено на 

23.12.2011г., в законоустановения месечен срок. По молба от 10.01.2012 г., 

постановеният акт е допълнен с Решение № 38 от 19.03.2012г. С 

Определение № 186 от 28.06.2012 г. е указано на страните, че е 
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необходимо да бъдат поискани и назначени оценителни експертизи и е 

насрочено о.с.з. за разглеждане на втората фаза на делбата. С Определение 

№ 198 от 09.07.2012 г. по молба на ищците от 02.07.2012г. и след 

съобразяване на съгласието на ответника, изразено в декларация, 

депозирана в канцеларията на съда на 05.07.2012г., съдът на осн. чл. 232 от 

ГПК, с Определение № 198 от 09.07.2012 г. е прекратил производството по 

делото.  

           - гр.д. № 514/2011 г., образувано на 15.06.2011г., искове по 

СК, на доклад на съдия Диана Стателова; ИМ е постъпила на 01.06.2011 г. 

и с разпореждания от 02.06.2011 г. и от 03.06.2011 г. като нередовна е 

оставена без движение, вкл. и за довнасяне на ДТ. С молба от 10.06.2011 г. 

са изпълнени дадените указания. С Разпореждане № 920 от 15.06.2011 г., 

на осн. чл. 131 от ГПК, е наредено препис от ИМ, ведно с приложенията да 

се изпрати на ответника за отговор. Съобщението е връчено на ответника 

на 04.07.2011 г., а писмен отговор е постъпил на 08.08.2011 г. С 

Определение № 232 от 09.08.2011 г., на осн. чл. 140 от ГПК, са приети 

представените по делото доказателства, е приет писмения отговор, са 

допуснати исканите свидетели и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 15.09.2011г. 

по молба на страните, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, производството по 

делото е спряно. По молба на страните от 28.12.2011 г., с Определение № 4 

от 05.01.2012 г. съдът е възобновил производството по делото и е насрочил 

о.с.з. В о.с.з. от 26.01.2012г. съдът с Определение № 35 е одобрил 

постигнатата между страните спогодба и е прекратил производството по 

делото; 

           - гр.д. № 178/2012г., образувано на 02.03.2012 г., искове по 

СК; на доклад на съдия Цвятко Мангов; ИМ е постъпила на 02.03.2012 г. и 

от същата дата, на осн. чл. 131 от ГПК има Разпореждане № 372 да се 

изпрати препис, ведно с доказателствата на ответника. В едномесечния 

срок няма постъпил отговор от ответника. С Определение № 119 от 

20.04.2012 г. са приети представените доказателства, са допуснати до 

разпит исканите свидетели и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 16.05.2012 г., по 

искане на страните, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, производството по 

делото е спряно. По молба от 16.11.2012г., с Определение № 381 от 

19.11.2012 г., производството по делото е възобновено и е насрочено о.с.з. 

за 19.12.2012 .   

   

Анализът на проверените на случаен принцип спрени  граждански 

дела сочи на извод, че същите са системно администрирани, с оглед 

проверка на обстоятелството дали е налична причината за тяхното 

спиране. 
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     7.  Дела, образувани по реда на чл. 390 от ГПК - обезпечение 

на бъдещ иск  за 2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. 

 

                - ч.гр.д.№ 67/2010 г., обр. на 15.02.2010 г., на доклад на съдия 

Цвятко Мангов. С определение от 16.02.2010 г., обявено на същата дата в 

книгата за з.з., съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск и е определил 

едномесечен срок за предявяване на иска, има издадена обезпечителна 

заповед, получена от молителя на 17.02.2010 г. На 18.03.2010 г. по делото  

е постъпила молба, с приложено доказателство за предявен в срок иск. На 

19.04.10 г. от молителя е постъпила молба за отмяна на обезпечението, 

поради постигнато споразумение между страните за доброволно уреждане 

на спора.  С определение от 20.04.10 г. съдът, на основание чл. 402, ал.1 и 

ал.2 ГПК е отменил допуснатото обезпечение, вдигнал е наложения запор 

върху банкови сметки на длъжника и е отменил издадената обезпечителна 

заповед; 

 По аналогичен начин е администрирано и ч.гр.д.№ 196/2010 г., обр. 

на 30.04.2010 г., на доклад на съдия Диана Стателова – молбата е 

администрирана своевременно, а произнасянето  е незабавно; 

                - ч.гр.д.№ 74/2011 г., обр. на 26.01.2011 г., на доклад на съдия 

Диана Стателова. С определение от същата дата, обявено в книгата за з.з. 

на 27.01.11 г., съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск и е определил 

едномесечен срок за предявяване на иска, има издадена обезпечителна 

заповед, получена от молителя на 02.02.2011 г. Има приложено 

доказателство за предявен в срок иск; 

        - ч.гр.д.№ 161/2011 г., обр. на 28.02.2011 г., на доклад на съдия 

Диана Стателова. Молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск е 

входирана в съда на 03.02.2011 г. и от същата дата е оставена без 

движение, с указания за изпълнение в срок. На 14.02.11 г. е постъпила 

молба за удължаване на срока, уважена, като срокът е удължен с 10 

работни дни. На 25.02.11 г. е постъпила молба по изпълнение на 

указанията, молбата е оставена отново без движение, с дадени нови 

указания, изпълнени с молба от 10.03.11 г. С определение от 11.03.11 г., 

обявено в книгата за з.з. на 14.03.11 г., е допуснато исканото обезпечение, 

определен е едномесечен срок за предявяване на иска, има издадена 

обезпечителна заповед. С определение от 17.05.11 г. съдът е отменил 

допуснатото обезпечение, поради непредставяне на доказателство за 

предявен в срок иск; 

                - ч.гр.д.№ 389/2011 г., обр. на 18.05.2011 г., на доклад на съдия 

Цвятко Мангов. С определение, постановено и обявено на същата дата 

съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск и е определил едномесечен 

срок за предявяване на иска, има издадена обезпечителна заповед, 

получена от пълномощник на молителя на 20.05.2011 г. С определение от 

02.08.2011 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение, отменил е  
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наложената обезпечителна мярка, поради непредставяне на доказателства 

за предявен в срок иск, на основание чл. 390, ал.3, изр. второ ГПК; 

                - ч.гр.д.№ 291/2012 г., обр. на 20.04.2012 г., на доклад на съдия 

Диана Стателова. С определение, постановено на същата дата и обявено в 

книгата за з.з. на 21.04.12 г., съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск, 

чрез налагане на запор на банкови сметки на длъжника, определен е 

едномесечен срок за предявяване на иска, има издадена обезпечителна 

заповед, получена от молителя на 03.05.2012 г. Има приложено 

доказателство за предявен на 21.05.12 г. иск пред Софийски районен съд. 

 

Проверката на делата установи, че съдиите са спазвали 

разпоредбите за родова и местна подсъдност, регламентирани в 

глава тридесет и четвърта от ГПК и са се произнасяли по молбата в 

деня на образуване на делото или на следващия работен ден /с изкл. на 

ч.гр.д.№ 161/2011 г./. При непредставяне на доказателства за предявен в 

срок иск, съдът е отменял служебно допуснатото обезпечение, на 

основание чл. 390, ал.3, изр. второ ГПК .   

 

             8. Бързи производства по чл. 310 ГПК. 

 

         - гр.д.№ 718/2010 г., образувано на 09.11.2010 г., иск по чл. 344, 

ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 вр. с чл. 225 и вр. с чл. 329 от КТ; на доклад на съдия 

Диана Стателова; ИМ е постъпила на 08.11.2010 г. С Разпореждане № 1343 

от 09.11.2010 г., на осн. чл. 131 от ГПК, е наредено да се изпрати препис от 

ИМ на ответника за становище. Съобщението е получено от ответника на 

10.11.2010г. Писмен отговор е постъпил на 03.12.2010 г. С Определение № 

371 от 06.12.2010 г., на осн. чл. 312 от ГПК е изготвен писм. доклад и е 

насрочено о.с.з. за 22.12.2010 г., в законоустановения триседмичен срок. В 

о.с.з. от 22.12.2010 г. и от 20.01.2011 г., по молба на в.л. и след 

съобразяване със становището на страните, делото е отложено. В о.с.з. от 

23.02.2011г. е допуснат допълнителен въпрос към в.л. и делото е отложено. 

В о.с.з. от 31.03.2011 г. е допуснат допълващ въпрос към в.л. и делото е 

отложено. В о.с.з. от 20.04.2011г. по молба на страната за осигуряване на 

технологично време за запознаване със заключението на в.л., делото е 

отложено. В о.с.з. от 05.05.2011 г. делото е обявено за решаване. Решение 

№ 62 е постановено на 17.05.2011 г., в законоустановения срок по чл. 316 

от ГПК. 

          - гр.д. № 9/2011 г., образувано на 11.01.2011 г., иск с пр.осн. 

чл.143 и чл. 149 от СК; на доклад на съдия Диана Стателова; ИМ е 

постъпила на 14.12.2010 г. С Определение № 1643 от 15.12.2010 г., ИМ е 

оставена без движение и са дадени указания за посочване на дата на 

раждане на ответника и на точен адрес на местоживеене. Указанията са 

изпълнени с молба от 29.12.2010 г. С Разпореждане № 31 от 11.01.2011 г., 
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на осн. чл. 131 от ГПК, е наредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за писм. отговор. С Разпореждане № 251 от 24.02.2011 г. е 

указано на ищцата да представи адрес на ответника, с оглед на надлежно 

връчване на съобщенията. С Разпореждане № 325 от 02.03.2011 г. и № 531 

от 14.04.2011 г. са уважени молбите от 01.03.2011 г. и от 13.04.2011 г. за 

удължаване на срока за изпълнение на указанията. С Разпореждане № 540 

от 19.04.2011 г. на осн. чл. 48 от ГПК е наредено на ответника да се яви в 

РС-Панагюрище в двуседмичен срок от публикуване на съобщението. С 

Определение № 161 от 31.05.2011 г., на осн. чл. 48, ал. 2 от ГПК на 

ответника е назначен особен представител. От особения представител на 

ответника е постъпил писм. отговор-възражение на 30.06.2011 г. С 

Определение № 180 от 01.07.2011г., на осн. чл. 312 от ГПК е изготвен 

писм. доклад и е насрочено о.с.з за 20.07.2010 г., в законоустановения 

триседмичен срок. В о.с.з. от 20.07.2011 г. делото е обявено за решаване. 

Решение № 96 е постановено на 25.07.2011 г., в законоустановения срок по 

чл. 316 от ГПК. 

            - гр.д. № 539/2011 г., образувано на 28.06.2011 г., искове по 

чл. 242 и чл. 224 от КТ; на доклад на съдия Диана Стателова. ИМ е 

постъпила на 27.06.2011 г.  С Разпореждане № 982 от 28.06.2011 г., на осн. 

чл. 131 от ГПК, е наредено препис от ИМ, с приложенията да се изпрати на 

ответника за писм. отговор. На 20.07.2011 г. на ответника е връчен препис 

от ИМ. Няма постъпил отговор. С Определение № 244 от 24.08.2011г., на 

осн. чл. 312 от ГПК, е изготвен писм. доклад и е насрочено о.с.з за 

13.09.2011 г., в законоустановения триседмичен срок. В о.с.з. от 13.09.2011 

г. и от 07.10.2011 г., делото е отлагано за изслушване на експертиза и 

поради необходимост да се даде становище по извършено изменение на 

иска. В о.с.з. от 26.10.2011 г. делото е обявено за решаване. Решение № 140 

е постановено на 08.11.2011 г., в законоустановения срок по чл. 316 от 

ГПК; 

         - гр.д. № 679/2011г., образувано на 08.08.2011 г.; иск по чл. 144 

от СК; на доклад на съдия Цвятко Мангов; ИМ е постъпила на 05.08.2011 

г. С Разпореждане № 1177 от 08.08.2011 г., на осн. чл. 131 от ГПК, е 

наредено препис от ИМ, с приложенията да се връчи на ответника за 

писмен отговор. Съобщението на ответника е връчено на 19.08.2011 г., а 

писменият му отговор е постъпил на 17.09.2011г. С Определение № 262 от 

19.09.2011г., на осн. чл. 312 от ГПК, е изготвен писм. доклад и е насрочено 

о.с.з за 03.10.2011 г., в законоустановения триседмичен срок. В о.с.з. от 

03.10.2011 г. делото е обявено за решаване. Решение № 118 е постановено 

на 04.10.2011 г., в законоустановения срок по чл. 316 от ГПК. 

        - гр.д. № 290/2012г., образувано на 19.04.2012 г.; иск с пр. осн. 

150 от СК; на доклад на съдия Диана Стателова; ИМ е постъпила на 

18.04.2012 г. С Разпореждане № 633 от 20.04.2012 г., на осн. чл. 131 от 

ГПК, е наредено препис от ИМ, ведно с приложенията да се изпрати на 
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ответната страна за писм. отговор. Събщението на ответника е връчено на 

23.04.2012 г. Има писмен отговор от 15.05.2012 г. С Определение № 152 от 

17.05.2012 г., на осн. чл. 312 от ГПК, е изготвен писм. доклад и е 

насрочено о.с.з за 07.06.2011 г., в законоустановения триседмичен срок. В 

о.с.з. от 07.06.2011г. делото е обявено за решаване.  Решение № 79 е 

постановено на 15.06.2011 г., в законоустановения срок по чл. 316 от ГПК. 

 

Анализът на проверката сочи, че преобладаващият брой от делата 

по реда на бързото производство са своевременно администрирани, като 

в деня на постъпване на исковата молба съдът е извършвал проверка за 

нейната редовност и за допустимостта на иска. По всички дела е спазен 

стриктно срока по чл. 312, ал. 1,  т. 1 от ГПК. Съдиите са обявявали 

решението с мотивите в двуседмичен срок, спазвайки  разпоредбата на 

чл. 316 ГПК.  

 

9. Дела, образувани по реда на Закона за закрила на детето 

/ЗЗДет./ и по Закона за защита от домашно насилие /ЗЗДН/. 

    - гр. д. № 138/2010 г., обр. на 26.03.2010 г., молба по чл. 4, ал.1 

ЗЗДН, на доклад на съдия Цвятко Мангов. С разпореждане от същата дата 

съдът е отказал издаването на заповед за незабавна защита и делото е 

насрочено за разглеждане в с.з. на 26.04.10 г./докладчик съдия Стателова/, 

когато е даден ход по същество, решението е обявено на  28.04.10 г. , 

молбата е уважена и веднага е издадена заповед за защита от домашно 

насилие; 

    - гр.д.№ 462/2010 г., обр. на 06.08.2010 г., на доклад на съдия 

Диана Стателова, молба по чл. 4, ал.1 ЗЗДН.   С определение от същата 

дата  делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 26.08.10 г. и е издадена 

заповед за незабавна защита. С.з. от 26.08.10 г. и от 17.09.10 г. /с докладчик 

съдия Мангов/ са отложени за събиране на доказателства. На 18.10.10 г. е 

даден ход на делото по същество, решението е обявено на 22.10.10 г. и е 

издадена заповед за защита; 

    - гр.д.№ 13/2011 г., обр. на 12.01.2011 г., на доклад на съдия Диана 

Стателова, молба по чл. 4, ал.1 ЗЗДН. С определение от същата дата делото 

е насрочено за 09.02.11 г., има издадена заповед за незабавна защита. С.з. 

от 09.02.11 г. е отложено за събиране на доказателства. На 24.03.11 г. е 

даден ход по същество, решението е обявено на 20.04.11 г. и от същата 

дата има издадена заповед за защита; 

    - гр.д.№ 15/2011 г., обр. на 12.01.2011 г., на доклад на съдия Диана 

Стателова, молба по чл. 4, ал.1 ЗЗДН. С определение от същата дата делото 

е насрочено за 09.02.11 г., има издадена заповед за незабавна защита. В с.з. 
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от 09.02.11 г. и от 24.03.11 г. не е даден ход на делото, поради нередовна 

процедура по призоваване на ответника. В с.з. от 27.04.11 г. и от 08.06.11 г. 

делото е отложено за събиране на доказателства. На 06.07.11 г. е даден ход 

по същество, решението е обявено на 25.07.11 г., с което молбата е 

отхвърлена, а издадената заповед за незабавна защита е отменена; 

   - гр.д.№ 189/2012 г., обр. на 09.03.2012 г., молба по чл. 4, ал.1 

ЗЗДН, на доклад на съдия Цвятко Мангов. С определение от 09.03.12 г. 

делото е насрочено за разглеждане на 29.03.12 г., има издадена заповед за 

незабавна защита. В с.з. от 29.03.12 г., поради оттегляне на молбата, съдът 

е  прекратил производството по делото и е отменил издадената заповед за 

незабавна защита. 

 

 Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие 
/ЗЗДН/, са образувани в деня на постъпване на молбата по чл. 4 ЗЗДН и 
са администрирани своевременно. Съдът е насрочвал открито съдебно 
заседание в срок не по-късно от един месец, в съответствие с 
разпоредбата на чл. 12, ал.1 ЗЗДН, а при  уважаване на молбата  веднага 
е издавана и заповед за защита. От проверените дела е видно, че съдът 
не е обявявал решението в открито съдебно заседание, съгласно 
разпоредбата на чл. 15, ал.1 ЗЗДН.   

             - гр. д. № 120/2010 г., обр. на 15.03.2010 г., искане по чл. 30, ал.1 
ЗЗДет., на доклад на съдия Цвятко Мангов. С разпореждане от същата 
дата делото е насрочено за 14.04.10 г., когато е даден ход на делото по 
същество, решението е обявено на 16.04.11 г.; 
             - гр. д. № 67/2011 г., обр. на 24.01.2011 г., искане по чл. 26, ал. 1 
ЗЗДет., на доклад на съдия Диана Стателова. С разпореждане от същата 
дата е разпоредено да се направи искане за назначаване на особен 

представител на детето. На 01.03.11 г. е разпоредено да се направи справка 
за постоянен и настоящ адрес на ответницата, по реда на Наредба № 
14/2009 г.. Първото с.з. е проведено на 10.03.11 г., когато ход на делото не 
е даден, поради нередовна процедура по призоваване на ответника и на 
молителя. На 07.04.11 г. е даден ход на делото по същество, решението е 
обявено на 03.05.2011 г.; 
             - гр. д. № 346/2011 г., обр. на 21.04.2011 г., искане по чл. 26, ал.1 
ЗЗДет., на доклад на съдия Цвятко Мангов, впоследствие съдия Диана 
Стателова. С разпореждане от същата дата делото е насрочено за 20.05.11 
г./съдия Мангов/, когато ход на делото не е даден, поради нередовна 
процедура по призоваване. В с.з. на 06.07.11 г. /съдия Стателова/ е 
назначен особен представител на ответницата  и делото е отложено за 

22.07.11 г./съдия Стателова/, когато е даден ход по същество, решението е 
обявено на 28.07.11 г.;   
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             - гр. д. № 989/2011 г., обр. на 29.11.2011 г., искане по чл. 26, ал.1 

ЗЗДет., на доклад на съдия Цвятко Мангов. С разпореждане от същата 
дата делото е насрочено за 22.12.11 г. С разпореждане от 13.12.11 г. делото 
е отсрочено за 12.01.12 г., когато е даден ход по същество, решението е 
обявено на 19.01.12 г.; 
             - гр. д. № 293/2012 г., обр. на 20.04.2012 г., искане по чл. 26, ал. 1 
ЗЗДет., на доклад на съдия Диана Стателова. С разпореждане от същата 
дата делото е насрочено за 16.05.12 г., когато ход на делото не е даден, 
поради нередовна процедура по призоваване на ответника. На 14.06.12 г. е 
даден ход на делото, направен е доклад и е даден ход по същество, 
решението е обявено на 16.07.12 г.; 
 
 Делата по Закона за закрила на детето са своевременно 

администрирани. В преобладаващия брой дела първото по делото 
открито съдебно заседание, по исканията за настаняване по съдебен 
ред, е провеждано в срок максимум до един месец от постъпване на 
искането в съда. Спазен е едномесечния срок за произнасяне на 
решението по чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето. 

 

 

     10. Заповедни производства по реда на чл. 410 ГПК и чл. 417 

ГПК. 

                 

                    - ч.гр.д.№ 857/2010 г., обр. на 02.12.2010 г., на доклад на съдия 
Диана Стателова, по чл. 410 ГПК.  На 03.12.10 г. е издадена заповед за 

изпълнение на парично задължение, съобщението за това, с препис от 
заповедта, са връчени на длъжника, в законоустановения срок не е 
постъпило възражение по чл. 414 ГПК. Има издаден ИЛ, получен от 
пълномощник на кредитора, има направено отбелязване, на осн. чл. 416 
ГПК;           
                    - ч.гр.д.№ 870/2010 г., обр. на 03.12.2010 г., на доклад на съдия 
Цвятко Мангов, по чл. 410 ГПК.  На 03.12.10 г. е издадена заповед за 
изпълнение на парично задължение, съобщение за това, с препис от 
заповедта са връчени на длъжниците, няма постъпило възражение в 
законоустановения срок. Има издаден ИЛ, получен от пълномощник на 
кредитора, има направено отбелязване, на осн. чл. 416 ГПК;           
                 - ч.гр.д.№ 921/2010 г., обр. на 23.12.2010 г., на доклад на съдия 

Цвятко Мангов, по чл. 417 ГПК. На 27.12.10 г. е издадена заповед за 
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 
ГПК, както и ИЛ, получени от пълномощник на заявителя. Има надлежно 
отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение, но няма 
отбелязване върху представения документ /извлечение от счетоводни 
книги/, в съотв. с разпоредбата на чл.418, ал.2 ГПК; 
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                   - ч.гр.д.№ 935/2010 г., обр. на 27.12.2010 г., молбата е 

входирана в съда на 22.12.2010 г., на доклад на съдия Диана Стателова, по 
чл. 417 ГПК. На 28.12.10 г. е издадена заповед за изпълнение на парично 
задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, обявена в книгата за 
з.з. на 29.12.2010 г., както и ИЛ от 29.12.2010 г., получени от 
пълномощник на заявителя. Има надлежно отбелязване за изд. ИЛ върху 
заповедта за изпълнение, но няма отбелязване върху представения 
документ /извлечение от счетоводни книги/; 

           - ч.гр.д. № 62/2011 г., образувано на 20.01.2011г., 

производство по реда на чл. 410 от ГПК; на доклад на съдия Диана 

Стателова; Заявлението е постъпило на 19.01.2011 г. Разпореждане за 

образуване е издадено на 20.01.2011 г. На 24.01.2011 г. е издадена Заповед 

№ 49 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ. 

Съобщението, ведно с препис от заповедта е връчено на длъжника на 

04.02.2011 г. Няма постъпило възражение в законоустановения срок. От 

23.02.2011 г. има издаден изпълнителен лист, получен от пълномощника на 

кредитора на 06.04.2011; 

           - ч.гр.д. № 767/2011 г., образувано на 27.09.2011 г., 

производство по реда на чл. 410 от ГПК; на доклад на съдия Цвятко 

Мангов; Заявлението е постъпило на 26.09.2011 г. Разпореждане за 

образуване е издадено на 27.09.2011 г. На 27.09.2011 г. е издадена Заповед 

№ 584 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ. 

Съобщението, ведно с препис от заповедта е връчено на длъжниците на 

06.10.2011 г. Няма постъпило възражение в законоустановения срок. От 

25.10.2011 г. има издаден изпълнителен лист, получен от пълномощника на 

кредитора на 28.10.2011;  

          - ч.гр.д. № 391/2011 г., образувано на 18.05.2011 г., 

производство по реда на чл. 417 от ГПК; на доклад на съдия Цвятко 

Мангов; Заявлението е постъпило на 17.05.2011 г. Разпореждане за 

образуване е издадено на 18.05.2011 г. На 18.05.2011 г. е издадена Заповед 

№ 320 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ. От 

19.05.2011 г. има издаден изпълнителен лист, получен от пълномощника на 

кредитора на 13.06.2011 г.; 

           - ч.гр.д. № 774/2011 г., образувано на 29.09.2011 г., 

производство по реда на чл. 417 от ГПК; на доклад на съдия Цвятко 

Мангов; Заявлението е постъпило на 28.09.2011 г. Разпореждане за 

образуване е издадено на 29.09.2011 г. На 30.09.2011 г. е издадена Заповед 

№ 591 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ. От 

30.09.2011 г. има издаден изпълнителен лист, получен от пълномощника на 

кредитора на 27.12.2011; 

          - ч.гр.д. № 1057/2011 г., образувано на 12.12.2012 г., 

производство по реда на чл. 417 от ГПК; на доклад на съдия Диана 

Стателова; Заявлението е постъпило на 09.12.2011 г. Разпореждане за 
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образуване е издадено на 12.12.2011 г. На 13.12.2011 г. е издадена Заповед 

№ 821 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ. От 

14.12.2011 г. има издаден изпълнителен лист, получен от лично от 

кредитора на 04.01.2012 г. 

 

               От проверените дела се установи, че в изолирани случаи има 

дела, по които не е спазен стриктно тридневния срок по чл. 411, ал.1, т.1 

ГПК за разглеждане на заявлението в разпоредително заседание и 

издаване на заповед за изпълнение. По всички производства е спазена 

местната подсъдност  по чл. 411, ал. 1 ГПК. След влизане на заповедта в 

сила, на основание чл. 416 ГПК, съдът е издавал изпълнителен лист, за 

което е правено надлежно отбелязване върху заповедта.  

         При подадено възражение по чл. 414, ал.1 ГПК в срок, съдът е 

изпращал своевременно съобщение до заявителя, с указание за правото му 

да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, като 

довнесе дължимата държавна такса. След влизане на заповедта в сила, 

на основание чл. 416 ГПК, съдът е издавал изпълнителен лист, за което е 

правено надлежно отбелязване върху заповедта. При подадено заявление 

за издаване на заповед за изпълнение въз основа на извлечение от 

счетоводни книги, на основание чл. 417, т.2 ГПК, съдът е издавал 

изпълнителен лист, за което има надлежна бележка върху заповедта за 

изпълнение, но не и върху представения документ.   

 

 

      ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД- 

ПАНАГЮРИЩЕ : 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Гражданските дела в Районен съд - Панагюрище се образуват в деня 
на постъпване на исковите молби в съда или най-късно на следващия ден. 

В хода на проверката не се установиха случаи на опити от страните 
за превратно упражняване на процесуални права, изразяващи се в стремеж 
за заобикаляне на принципа на случаен избор на докладчик и намерения 
точно определени съдии от Районен съд - Панагюрище да разгледат и да 
се произнесат по претенциите им. 

Задължението за проверка на редовността на исковите молби е 
осъществявано своевременно от съдиите, разглеждащи гражданските 

дела, които са постановявали разпореждания в този смисъл в рамките 
между 1 и 3 дни от образуване на производствата, като най-често това е 
ставало още на следващия ден. 

Производствата по молби, постъпили по реда на чл. 390 от ГПК за 

обезпечаване на бъдещ иск, както и в производствата по чл. 410 ГПК и чл. 
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417 ГПК, и тези по ЗЗДет. и ЗЗДН, се образуват в деня на постъпване на 

съответното искане /молба, заявление/. 

Тези срокове са характерни и за производствата, образувани по 

реда на глава двадесет и пета от ГПК - „Бързо производство", като от 

проучените дела се установява, че делото се образува в Районен съд - 

Велинград в деня на постъпване на исковата молба. 

2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 

           При общите искови производства проверката установи, че 
гражданският съдия Стателова постановява актове по чл. 131 от ГПК, като 
се съобразява  със съответните изисквания на правната норма и ги 
отразяват в самия акт. Почти липсват бланкетни и кратки актове -
определения или разпореждания и  резолюции, които да са изписани на 
ръка върху съответния документ.       
            Определенията по чл. 140 от ГПК  с които съдът се е произнасял по 

доказателствените искания на страните и е насрочвал производствата в 
първо открито съдебно заседание, са постановявани в рамките на  2-3 дни 
след постъпване на отговор на исковата молба, съответно от изтичане на 
едномесечния срок, предвиден в чл. 131 от ГПК. 
               В много малко случаи по някои дела се установиха и по-големи 
периоди за постановяване на определението по чл. 140 от ГПК, което се 
обяснява с подробните проекти за доклади, изготвяни от докладчиците по 
делата.  
             Най-често първо открито съдебно заседание е насрочвано за след   
1 месец от датата на определението по чл. 140 от ГПК, като изключения се 
установяват единствено в периодите, съвпадащи със съдебната ваканция 

В случаите, в които гражданските състави не са констатирали 

нередовност на исковата молба, са постановявали разпореждания по чл. 
131 от ГПК най-късно на следващия ден от образуването на делата. 

Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдът се е произнасял по 
доказателствените искания на страните и е насрочвал производството в 
открито съдебно заседание, са постановявани в различни срокове от 
постъпване на отговора/ите на исковата молба, съответно от изтичане на 
срока за това - от 2 до 20 дни след този момент. Най-често съставите са 
извършвали това администриране между 2 и 3 дни от постъпването на 
отговора или изтичането на срока за това. 

В кратките срокове са постановявани  определенията по чл. 140 от 
ГПК, въпреки , че в тях  се  съдържа и проект за доклад на делото по 
смисъла на чл. 140, ал. 3 от ГПК.Чести са и случаите, при които  в 

първото открито съдебно заседание по делото е правен доклад по делото. 
Най-често първото открито съдебно заседание е насрочвано за след 

около 1 месец от датата на определението по чл. 140 от ГПК, но така 
също се установяват и по-кратки срокове - 15 и 20 дни. 
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В общия случай, при отлагане на делата за събиране на 

доказателства или поради други причини, следващо съдебно заседание е 
насрочвано за след месец и половина. Насрочване на следващо съдебно 
заседание за след 2 до 3 месеца се установява само в случаите на периоди, 
съвпадащи със съдебната ваканция. Този резултат е постигнат като 
следствие от инициативата на административния ръководител за 
изготвяне на графика за провеждане на открити съдебни заседания само 
за месец напред, което оптимизира движението и разглеждането на делата 
в по-кратки срокове и не позволява съдебните заседания да се отлагат за 
по-продължителни периоди, поради липса на график на заседателните 
дни. 

Производства по Закона за защита от домашното насилие 

По делата, образувани по реда на Закона за защита от домашното 

насилие, съдебните състави от Гражданско отделение са разглеждали 
молбите, с които са сезирани, в деня или най-късно на следващия ден от 
тяхното образуване. Първото открито съдебно заседание по тези 
производства е насрочвано за не по-късно от един месец от образуването 
на делото. От проверените дела се установи, че съдиите са спазвали 
разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН, като решението е постановявано в 
открито с.з., а при уважаване на молбата е издавана веднага заповед за 
защита. 

Производства по Закона за закрила на детето. 

В производствата, образувани по реда на Закона за закрила на 
детето, съдът е постановявал определението за насрочване на делото най-
често на следващия ден от образуването му или в рамките на 3-4 дни след 

образуването, като е насрочвал първо открито съдебно заседание до 1 
месец от този момент. 

Производства по Глава двадесет и пета чл. 310 и сл. от ГПК-

„Бързо производство". 

Разпорежданията по чл. 312, ал. 1 от ГПК са постановявани в срок 
от 2-16 дни от постъпване на отговора или от изтичане на срока за 
отговор на исковата молба. Първото открито съдебно заседание е 
насрочвано за след не повече от 3 седмици, но има и дела, при които не е 
спазен стриктно срока по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Решението е обявявано в 
двуседмичен срок, след заседанието, в което е приключило разглеждането 
на делото, регламентиран в чл. 316 ГПК. 

Спрени дела 

Спрените граждански дела са администрирани своевременно и 
редовно, като прави впечатление, че дори в производствата, спрени по 
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взаимно съгласие, служба „Съдебно деловодство" прави ежемесечни 

справки и отбелязвания за изтичането на 6-месечния срок по чл. 231 от 
ГПК, а не само при наближаване изтичането на предвидения в закона 
срок. 

  
 3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Общи искови производства 

Анализът на приключването на гражданските дела, образувани 
преди 01.01.2010 г., показва обективни причини, забавили приключването 

на тези производства- предметът на делата /вещни искове и делби/, като 
всички те са довели до по-голяма обща продължителност на съдебните 
производства. 

От проверените дела, по които е постановена отмяна на дадения ход 
по същество, е видно, че определения в този смисъл са постановявани 
най-често по инициатива на съда и то по причина, че делото е оставало 
неизяснено от фактическа страна, което би могло да се преодолее при 
изготвяне на проект за доклад при условията на чл. 140, ал. 3 ГПК. В 
повечето случаи, постановяването на определения за отмяна на дадения 
ход по същество е довело до забавяне приключването на гражданските 
дела в Районен съд - Панагюрище. 

За датата на обявяване на съдебните решения в регистъра по чл. 

235, ал. 5 от ГПК се прави отбелязване с печат на съда, положен върху 
самия съдебен акт по всички дела. 

Проверката констатира значително подобряване на резултатите в 
работата на съда, касаеща спазването на сроковете при обявяването на 
съдебните актове по делата. Тези по-добри резултати се отчитат при 
сравнителен анализ с констатациите, които ИВСС е направил за работата 
на Районен съд - Панагюрище, обосновани с Акт за резултати от 
проверка, извършена  от ИВСС през м.VІІ 2009 г.,  на основание Заповед 
№  186/14.07.2009 г. на Главния инспектор на ИВСС. 

От справката, предоставена от Районен съд - Панагюрище, е видно, 
че по-големият брой решения с просрочие е през 2010 г., на съдия Диана 
Стателова. През 2011 г. е намалял броя на решенията с просрочие по чл. 

235, ал.5, изр. първо ГПК. През първото полугодие на 2012 г. се забелязва 
стремеж за обявяване на решенията в срок. 

Общият извод е, че  усилията, които полагат съдиите от Районен 
съд - Панагюрище и административният им ръководител, са довели до  
създаването на една по-добра организация за спазване на процесуалните 
срокове по образуването, движението и приключването на гражданските 
производства.  

    Производства по чл. 390 от ГПК. 
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   По делата, образувани по молби за допускане на обезпечение 

на бъдещ иск, съдебните състави са се произнасяли в деня на образуване на 

делата. В изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС при предходните 

проверки, се констатира, че през 2011 г. в диспозитива на определенията, с 

които съдът е допускал обезпеченията, вече е определян началния момент, 

от който тече срокът за предявяване на бъдещите искове. Редовно са 

постановявани и определения на основание на които е отменяно 

допуснатото обезпечение при непредявяване на бъдещия иск в срок. При 

непредставяне на доказателства за предявен в срок иск, съдът е отменял 

служебно допуснатото обезпечение, на основание чл. 390, ал.3, изр. второ 

ГПК .   

 

Производства по Закона за закрила от домашното насилие 

 От проверените дела е видно, че съдът не е обявявал решението в 
открито съдебно заседание, съгласно разпоредбата на чл. 15, ал.1 ЗЗДН.   

 

Производства по Закона за закрила на детето 

 

 В производствата, образувани по Закона за закрила на детето, 
съдиите от Районен съд - Панагюрище са спазили едномесечния срок за 
произнасяне на решението по чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето. 

  

Производства по Глава двадесет и пета „Бързо производство" 

Съдиите от Районен съд - Панагюрище не са спазвали винаги 
стриктно кратките процесуални срокове в производствата, образувани по 
глава двадесет и пета от ГПК „Бързо производство". Решението е 
обявявано в двуседмичен срок, след заседанието, в което е приключило 
разглеждането на делото, регламентиран в чл. 316 ГПК. 

Заповедни производства 

По заповедните производства, инициирани със заявления по чл. 410 
от ГПК, съдът се е произнасял в срок от 1 до 5 дни от образуване на 
делата /най- често е спазван срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК/, а по тези, 
образувани по чл. 417 от ГПК - най-често до 4 дни от образуването им. По 
тези производства се правят съответните отбелязвания, като се посочва на 
коя дата е издаден изпълнителният лист, на кого се издава и за каква сума. 
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4. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪДА. 

Проверката установи добър ред в организацията на дейността на 
служба „Съдебно деловодство", част от която е дейността по 
своевременното изготвяне и изпращане на книжа, съобщения и призовки. 
Ръководителят на службата е изпълнявал своевременно задълженията си 

по чл. 18 от ПАРОАВАС, като е поддържал добрата организация в 
работата.    

Проверката установи, че в гражданското деловодство на РС-
Панагюрище, във връзка с подреждането и номерирането на книжата по 
делата и съответните актове на съдията от закрито заседание - 
разпореждания, определения има ред и прецизност. В изолирани случаи, в 
книгата от закритите съдебни заседания номерата на различните 
определения и разпореждания не съответстват на номера на 
разпореждането, което е в кориците на делото от съответната дата. Такива 
изолирани пропуски  има и в заповедните производства. 

Както в ОС - гр.Пазарджик, така и в РС-Панагюрище, по  искане на 
председателя на ОС - гр. Пазарджик  още от 2008 година насам, 

ежемесечно  се изготвят справки за всички свършени дела с необявени 
съдебни актове, както и за неприключените дела в 3 - месечния срок и над 
3 - месечния срок. По този начин председателят на съда е в течение за 
натовареността на съдиите, за бързината при решаването на делата и за 
срочността при изготвяне на съдебните актове. 

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

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните ПРЕПОРЪКИ: 

1. Председателят на PC - Панагюрище да упражни правомощията си 

по чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ като свика Общо събрание на съдиите 

/граждански и наказателни/ и сведе до знанието им констатациите в 

настоящия Акт. 

 

2. Председателят на РС - Панагюрище, с оглед на правомощията, 

визирани в чл. 80 ЗСВ, да предприеме необходимите мерки, относно: 

- ограничаване на производствата, по които в срока за произнасяне 

съдът постановява определение за отмяна на хода по същество и 

насрочване на делото за ново разглеждане в открито съдебно заседание, 

както и ограничаване на  случаите  на  оставяне на исковата молба без 

движение, след отмяна хода по същество, поради констатирани в срока за 

произнасяне нередовности на исковата молба. 
 - стриктно спазване на кратките процесуални срокове по Глава 
двадесет и пета ГПК-„Бързо производство”; 
            - ограничаване на случаите, при които при деловодното оформяне 
на книгите и делата, водени при съда, не се отразяват издадените от 
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съдията актове, както и случаите на пропуски при номерирането на 

съответните определения или разпореждания, издавани от съдията и 
съответното им отразяване в книгата от закритите заседания. 
            
          3.  С оглед на направения от проверката извод,  за доброто и 
похвално   начало  на съдия Стателова, разглеждаща гражданските дела в  
РС- Панагюрище, за  добрата й работа  по  движението и приключването 
на  гражданските дела  в разумен срок, на основание чл. 80 ал.1 т.1 от 
ЗСВ, председателят на РС-Панагюрище да създаде административни и 
организационни условия за допълнителна  професионална квалификация 
и специализация, на съдиите, чрез участието им в съвместните срещи със 
съдии от Пазарджишкия съдебен  район, така и чрез участието им в 
семинарни обучения и семинари, организирани от Националния институт 

на правосъдието /НИП/. 
 
                В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, 
ал. 2, във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на PC - Панагюрище да уведоми 
главния инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в 
изпълнение на препоръките. 
 
 

       Препис от Акта да се изпрати на административния ръководител 
на Районен съд - гр. Панагюрище, на административния ръководител на 
Окръжен съд - гр. Пазарджик и на представляващия Висшия съдебен 
съвет. 

                                   

 

 

                       ИНСПЕКТОР: 

                                                               / ДИМАНА ЙОСИФОВА / 
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АКО ХОРАТА ИДВАТ НА РАБОТА  ВЪОДУШЕВЕНИ, 

АКО ГРЕШАТ СВОБОДНО, БЕЗ ДА СЕ СТРАХУВАТ, 

АКО СЕ ЗАБАВЛЯВАТ, 

АКО СА СЪСРЕДОТОЧЕНИ В НЕЩАТА, КОИТО ПРАВЯТ, А НЕ В 

ПОДГОТОВКАТА НА ДОКЛАДИ И СРЕЩИ, 

ТО ТОГАВА В ОРГАНИЗАЦИЯТА ИМА ЛИДЕР ! 

 


