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

план за провеждане на планови и контролни  проверка от Инспектората към 

Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели 

към окръжните прокуратури за 2013 г. и на основание  Заповед №ПП-01-

87/01.10.2013 год.  на Главния инспектор на Инспектората към Висшия 

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

с обхват на проверката: образуването, движението и приключването на 

гражданските дела за 2011г. и 2012 г.  

Проверката се извърши за времето от 07.10.2013 г.  до 11.10.2013 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 

 По щатното разписание за 2011 г. в Плевенски районен съд има                  

25 районни съдии, в това число председател и зам. председател.  

 През 2011 година  съдът  е работил с намален  щат от 23 районни 

съдии, разделени на гражданска и наказателна колегия. Граждански дела 

са разглеждали съдиите Хр.Томов - І гр. с-в, Д. Дилова - ІІ гр.с-в, Д. 

Николова - ІІІ гр.с-в, М. Томова - ІV гр. с-в, Б. Видолова - V гр. с-в, К. 

Първанова VІ - гр.с-в, З. Банкова - VІІ гр. с-в от 17.12.2011 г., Р. Маринска 

- VІІ гр. с-в, Св. Захариева - VІІІ гр.с-в, В. Найденова - ІХ гр.с-в до 

26.10.2011 г. и от  съдия Св. Замфирова след 17.11.2011 г., Н. Панчева - Х 

гр. с-в и А. Ширкова - ХІ гр. с-в.     

        По щатното разписание за 2012 г. в Плевенски районен съд има                     

25 районни съдии, в това число председател и зам. председател.  

       През 2012 година  съдът  е работил с намален  щат от 22 районни 

съдии, разделени на гражданска и наказателна колегия. 

         През 2012 г. граждански дела са разглеждали съдиите Хр.Томов - І 

гр.с-в, Д. Дилова - ІІ гр. с-в., Д. Николова - ІІІ гр.с-в, М. Томова - ІV гр. с-в 

до 05.11.2012 г. и от 05.11.2012 г.- Галя Наумова, Б. Видолова - V гр. с-в, К. 

Първанова - VІ гр. с-в  от 07.05.2012 г. Н. Райкова и от 02.07.2012 г. Св. 

Замфирова, З. Банкова - VІІ гр. с-в, Св. Захариева - VІІІ гр. с-в, В. 

Найденова - ІХ гр.с-в  от 02.07.2012 г. съдия Св. Замфирова до 02.07.2012г., 

Н. Панчева - Х гр.с-в до 24.09.2012г. и от същата дата съдия Мариана 

Тодорова, А. Ширкова - ХІ гр.с-в и Р. Маринска - ХІІ гр с-в.    
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Съдиите: Х. Томов, Д. Дилова, Д. Николова, М. Томова, Б. Видолова, К. 

Първанова, З. Банкова, С. Захариева и А. Ширкова са с ранг „съдия в АС”, 

съдия Р. Маринска е с ранг „съдия в ОС”. 

          През 2011 г. и 2012 г. не са правени предложения до Висшия съдебен 

съвет  за отпускане на нови щатни бройки. Следва  да се отбележи, че през 

2012 г. едната свободна щатна бройка е била заета от младши съдията 

М.Тодорова, която е назначена на длъжност районен съдия, считано  от 

24.09.2012 г. 

        През проверявания период управлението на делата се е осъществявало 

с помощта на програма САС „Съдебно деловодство” на информационно 

обслужване Варна, въведена в съда от 01.09.2008 г., което е довело до  

значително облекчаване труда на служителите и е ускорило обслужването 

на граждани и адвокати и изготвянето на справки по делата.  

         Графикът за дежурство се изготвя ежемесечно, като считано от 

01.01.2012г. дежурят по един наказателен и един граждански съдия. По 

време на съдебната ваканция дежурните съдии /граждански и наказателен/ 

са разглеждали видовете дела, посочени в чл. 329 ал.3 от ЗСВ и 

съгласноЗаповед № 103/27.06.2012г на административния ръководител.             

       Постъпилите граждански дела се разпределят ежедневно, в края на 

работния ден, на принципа на случайния подбор, чрез програмния продукт 

на ВСС за разпределение на делата „LawChoice”, от зам. председателя на 

съда за гражданските дела съдия Банкова на персоналния й компютър.  Със 

Заповед №252/30.12.2009г в РС-Плевен са утвърдени и Вътрешни правила 

за случайния подбор, чрез електронно разпределение на делата. 

        Постъпилите в съда молби за обезпечения и бързите производства се 

разпределят веднага след постъпването им, по което и да е време на 

работния ден. По всяко дело се прилага протокол за избор на съдия-

докладчик. След разпределението им, делата се докладват на определения 

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

Плевен има утвърдени със Заповед № 252/30.12.2009 г. на председателя на 

съда Вътрешни правила за случайно разпределение на делата, които са 

задължителни за лицата, които имат право да разпределят постъпващите 

граждански дела, като за спазването им следи системния администратор и 

се извършват периодични проверки за това. 

           В съда се водят всички деловодни книги, изискуеми съгласно 

Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните,  военните и апелативните съдилища /ПАРОАВАС/.    

           Деловодните книги се генерират от деловодната програма САС 

съдебно деловодство и се водят електронно, но периодично се разпечатват 

на хартиен носител в деловодствата. Водят се: азбучен указател, описна 

книга, книга за открити заседания, книга за закрити и разпоредителни 
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заседания, входящ и изходящ регистър, книга за получени и върнати 

призовки и съдебни книжа.      

 

II. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

               Като общ брой постъпили дела в РС-Плевен се разглеждат 

новообразуваните дела,  получените по подсъдност дела  и делата, върнати 

от горната инстанция за продължаване на процесуалните действия или за 

ново разглеждане. 

През 2011 година в Плевенски районен съд са постъпили  8453 

броя граждански дела, от които 2082 броя граждански дела и 6371 

броя частно граждански дела /6143 частно граждански дела по чл. 

410 и 417 от ГПК и 228 други частно граждански дела/. 

 През 2011г., са разгледани общо 9194 броя граждански дела, 

като от тях са приключени 8519 дела или 93%, в т. ч. 1072 гр.дела, 

143 бързи производства, 6142 ч.гр.д. по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 330 

дела от и срещу търговци, 218 други частно граждански дела и 605 

други граждански дела. Прекратени са общо 507 граждански дела, в 

т. ч. 192 граждански дела, 45 бързи производства, 9 частно 

граждански дела, 84 други граждански дела, 102 по чл. 410 и чл. 417 

от ГПК, 68  от и срещу търговци и 7 административни. 

През 2012 г. са  постъпили 7505 броя граждански дела, от 

които 2 241 броя граждански дела - 612 дела по СК, от които 166 

дела за развод  по исков ред, 166 дела по развод по взаимно 

съгласие, 85 дела за издръжка и 30 за изменение на издръжка; 

619 облигационни дела /в т.ч. 423дела от и срещу търговци/, 32 

вещни искове , 249 по  КТ,  802 др. дела , от които 208 дела по 

ЗЗДетето и 53дела от ЗЗДН, и 46броя дела са от адм. характер. 

Приблизително  5055 броя са ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

През 2012г., са разгледани 8193 граждански дела, като от 

тях са приключени 7497 дела или 91,50 %, в т. ч.1043 гр.дела, 124 

бързи производства, 37 административни, 5053 ч.гр.д. по чл. 410 и 

чл. 417 от ГПК, 470 дела от и срещу търговци, 215 други частно 

граждански дела и 555 други граждански дела.  

 Прекратени са общо 499 граждански дела, в т. ч. 168 

граждански дела, 41 бързи производства,17 частно граждански дела, 

64 други граждански дела, 105 по чл. 410 и ч 417 от ГПК, 80 броя 

дела   от и срещу търговци и 24 административни дела.  
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По критериите на ВСС през 2011г. в срок до 3 месеца са 

приключили 8089 броя или    95 % от решените дела са свършени 

в тримесечен срок, от които  граждански дела – 82,24% и 99,8 % 

частно граждански дела са приключени в тримесечен срок. Спрямо 

делата за разглеждане 88 %  са приключени в тримесечен срок.  

                 През 2012 г.  7050 броя дела или 94 % от решените дела са 

свършени в тримесечен срок, от които 99 % от частно гражданските 
дела са приключени в тримесечен срок, а гражданските 79 % са 
приключили в тримесечен срок. Спрямо делата за разглеждане 86 % са 

приключили в тримесечен срок.   Процента на свършените в 3 месечен 
срок дела е висок, което се обуславя от големия брой заповедни 
производства, подлежащи на разглеждане в 3 дневен срок –приблизително  
5055 броя са ч. гр.д. по чл.410 и чл.417 от ГПК.   

           В Районен съд -Плевен  несвършени над 5 години са останали                       

6 броя дела- 4 броя дела са спрени и 2 броя дела са внесени в архив.               

 
             ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ГРАЖДАНСКИ 
ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ.   
 
 
         1. Първоинстанционни граждански дела образувани преди 
01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012г. : 
 
Анализът на предоставената  за нуждите на проверката деловодна справка 

сочи, че в РС Плевен образуваните първоинстанционни граждански дела  

преди 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012г.  са 12 броя . От 

тях 6 броя дела са решени през 2013г, 4 броя дела са спрени и 2 броя дела 

са внесени в архив, т.е остават не приключени само 6 броя дела. 

  - гр.д.5381996г е образувано на 08.01. 1996г на доклад на съдия 

Видолова е приключило с решение на 17.07.2013г; гр.д.2190/ 2001г е 

образувано на 21.09.2001г на доклад на съдия Николова , с определение от  

е СПРЯНО; гр.д.3388/2005г е образувано на 19.12.2005г. на доклад на 

съдия  Видолова и е приключено с решение на  21.01.2013г; гр.д.244/2007г 

е образувано на 23.01.2007г на доклад на съдия  Банкова и е приключено с 

решение на 09.05.2013г; гр.д. 3240/2007г е образувано на 01.10.2007г и е 

на доклад на съдия Замфирова с определение от е СПРЯНО;                                 

гр.д. 4992/2008г е образувано на 23.12.2008г на доклад на съдия  Томов, 

след първа фаза на делбата с определение от 25.06.2013г е внесено в 

архив; гр.д.7196/2009г е образувано на 16.12.2009г на доклад на съдия  

Банкова и е приключено с решение от 14.03.2013г; гр.д.7894/ 2010г е 

образувано на 19.11.2010г на доклад на съдия Томов и с определение от  е 
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СПРЯНО; гр.д.7605/2010г е образувано на 11.11.2010г и е на доклад на 

съдия Дилова и с определение  от е СПРЯНО; гр.д.8885/2010г е 

образувано на 28.12.2010г на доклад на съдия Найденова и е приключено с 

решение от 16.01.2013г; гр.д.4395/2010г е образувано на 28.06.2010г, на 

доклад на съдия Панчева и е приключено с решение на съдия М.Тодорова; 

гр.д.5244/2010г  е образувано на 27.07.2010г и е на доклад на съдия 

Панчева  и с определение на съдия М.Тодорова е внесено в архив до 

постъпване на искане за възобновяване. 

                При проверката на случайно избрани дела се констатира 

следното:  

                  гр.д.2190/ 2001г е образувано на 21.09.2001г на доклад на съдия 

Николова  и е  СПРЯНО; гр.д. 3240/2007г е образувано на 01.10.2007г и е 

на доклад на съдия Замфирова и с определение от 16.05.2008г е СПРЯНО;                                 

гр.д.7894/ 2010г е образувано на 19.11.2010г на доклад на съдия Томов  и  

е СПРЯНО; гр.д.7605/2010г е образувано на 11.11.2010г и е на доклад на 

съдия Дилова и е СПРЯНО; 

 гр.д. № 4992/08г. е образувано  по искова молба с вх.№ 15270 

от 23.12.2008г; разпределено е с протокол за избор на докладчик на 

10.05.2010г на съдия К.Първанова, а впоследствие преразпределено на 

съдия Хр.Томов; делото е с правно основание по чл.34 от ЗС и чл.69-70 от 

ЗН- делба на недвижими имоти; с разпореждане  от 30.12.2008г по чл.131 

от ГПК  е изпратен препис от исковата молба на ответниците за отговор; с 

отговора на исковата молба е поискано конституиране на ответник, поради 

процесуално приемство; с определение от 29.04.2009г е конституиран 

ответник и е разпоредено да му се изпрати препис от исковата молба; 

определение по чл.14 от ГПК от 01.07.2009г и насрочване на делото в о.с.з 

за 23.07.2009г, отложено за о.с.з. за 08.10.20109г; за 02.12.2009г; по молба 

за поправка на протокола е насрочено о.с.з. за  04.11.2009г и с определение 

от същата дата е оставено без уважение искането за поправка на 

протокола; отложено за о.с.з. за 17.02.2010г  за събиране на доказателства 

и за изготвяне на експертизите; о.с.з.22.03.2010г, 26.04.2010г,  и обявява 

делото за решаване.; решението е постановено на  25.05.2010г по първа 

фаза на делбата/л.352/; с молба от 14.06.2010г, постъпва въззивна жалба, 

която е оставена без движение за внасяне на държавна такса; след внасяне 

надържавната такса и извършена размяна на книжа с разпореждане от 

14.10.2010г , делото е изпратено на ОС Плевен по повод на въззивните 

жалби; от ОС Плевен делото се връща на 03.05.2011г/л.390/, като резултат 

от въззивното обжалване е оставяне в сила на първоинстанционното 

решение; с разпореждане от 18.05.2011г се указва  да се внесе  депозит за 

възнаграждение на в.л. по допуснатата експертиза; делото е насрочено в 

о.с.з за ІІ-ра фаза на делбата на 25.05.2011г; отложено е за 20.06.2011г  за 

изготвяне на експертизата; отложено е за 27.09.2011г  за експертиза;  и за 

допълване на протокола от  20.06.2011г по реда на чл.151 от ГПК; отлага  
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о.с.з. за 02.11.2011г, отклага за 15.12.2011г, отлага о.с.з. за 27.01.2012г., 

като с определение от 27.01.2012г  СПИРА производството по чл.229 ал.1 

т.2/л.562/; с разпореждане от  24.08.2012г ВЪЗОБНОВЯВА 

производството, конституира нови ответници и насрочва делотоо в о.с.з. за 

04.10.2012г.; отложено за 02.11.2012г.; отложено за 11.12.2012г за 

назначаване на особен представител; отлага за 18.12.2012г за внасяне на 

депозит по допуснатата експертиза; с разпореждане от 18.12.2012г, 

повторно указва да се внесе депозит за вещото лице и с разпореждане от 

25.06.2013г  внася в архив гр.д.4992/2008г по описа на  РС-Плевен. 

               гр.д. № 3240/07г. е образувано  по искова молба от 01.10.2007г по 

чл.108 от ЗС на доклад на съдия  при образуването на делото Ралица 

Маринска; с разпореждане от 03.10.2007г исковата молба е оставена без 

движение, с указание за вписване на исковата молба и за внасяне на 

държавна такса по повод на предявения иск по сметка на РС-Плевен; 

делото е насрочено в о.с.з. на 02.11.2007г, а на основание чл.175 от ГПК в 

о.с.з. е конституирано |Трето лице помагач и делото е отложено за о.с.з. за 

07.12.2007г.;, отложено е за о.с.з. за 28.01.2008г, но с разпореждане от 

19.12.2007г е оставен без уважение предявения ИУИ по чл.118 от ГПК от 

ищеца против  ответника; с определение от 07.01.2008г е отменено 

определението за конституиране на Трето лице помагач, като се прави 

ново определение за  конституиране с прецизирани искания  и указания за 

размяна на книжата; в о.с.з. от 28.01.2008г се прави прецизен доклад, 

делото се отлага за доказателства за о.с.з. за 18.02.2008г, за 20.03.2008г за 

16.05.2008г и с определение  от това о.с.з. съдия  Маринска постановява 

определение за СПИРАНЕ  на основание чл.182 ал.1 буква”г” от ГПК/отм/, 

определението е обжалвано, но  с определение на ОС-Плевен от 

10.07.2008г., се  оставя в сила определението за спиране на РС-Плевен има 

и касационно обжалване на това определение, което с определение от 

30.12.2008г на ВКС е оставено в сила, поради недопускане на касационно 

обжалване; делото  по преюдициалния спор е системно проверявано, 

правени са деловодни справки, надлежно описвани в делото. 

               гр.д. № 7605/2010г. е образувано  по искова молба от 11.11.2010г 

по иск с правно основание по чл.422 от ГПК;  с разпореждане от 

12.11.2010г е постановено изпращане на препис от исковата молба с 

доказателствата на отватника по реда на чл.131 от ГПК; с определение по 

чл.140 ГПК, делото се насрочва в о.с.з. за  21.01.2011г, с определение в 

о.с.з. е постановено СПИРАНЕ на делото на основание чл.637 ал.1 от ТЗ, 

поради обстоятелството, че в хода на процеса ответника ЕТ”Керацинов 

ЛГ-Георги Манолов” е обявен в несъстоятелност. 

   
     Проверените и разгледани по-горе дела,  са администрирани 

своевременно, но причината за неприключването им в разумен срок е 
спиране на производството, по някои  дела на два пъти, при наличие на 
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преюдициален спор, както и отлагане на делата, поради неизготвени в 
срок съдебни експертизи или за събиране на доказателства. 
         Като основни причини за продължителния период на разглеждане на 
делата е фактическата им сложност. Това са предимно дела за съдебна 
делба с много ФЛ на страната на ищеца и на ответника,  при които в 
хода на процеса се налага конституиране на нови страни, както и  
отлагането на  делата за събиране на доказателства или  внасяне в архив 
във втората фаза на делбата. 
            
         
           2. Образувани дела през 2011 г. и 2012 г., чието 

разглеждане е продължило над  3 месеца 

 

             В РС-Плевен през 2011 г. има общо 117 бр., а през 2012 г. 

има общо 81 бр. дела, чието разглеждане е продължило над 3 месеца.  

             На случаен принцип бяха изискани и проверени следните 

дела, чиито анализ показа следното: 

   - гр.д.№ 1680/2012 г., образувано на 13.03.2012 г., иск по чл. 34 от 

ЗС; на доклад на съдия Биляна Видолова; има протокол от избор на 

докладчик; ИМ е постъпила на 13.03.2012 г. С Разпореждане № 877 от 

13.03.2012 г. ИМ е оставена без движение и е наредено вписването й в 

седмодневен срок. С Разпореждане № 4039 от 22.03.2012 г., на осн. чл. 131 

от ГПК е наредено препис от ИМ и доказателствата да се изпратят на 

ответната страна. Съобщението е връчено на 28.03.2012 г. Има писм. 

отговор от 27.04.2012 г. С Определение № 2033 от 04.06.2012 г. на осн. чл. 

140 от ГПК са приети писмените доказателства, е допуснат СОЕ и е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 06.07.2012 г. делото е отложено за събиране на 

доказателства. От 12.07.2012 г. има молба за назначаване на др. в.л., която 

е уважена с Разпореждане № 8805 от с.д. В о.с.з. от 20.09.2012 г. делото е 

отложено за събиране на доказателства. В о.с.з. от 19.10.2012 г. по искане и 

съгласие на страните и на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК делото е спряно за  

постигане на споразумение. От 02.01.2013 г. има молба за възобновяване, 

която е уважена с Разпореждане № 228 от 04.01.2013 г. В о.с.з. от 

28.01.2013 г. и от 27.02.2013 г. делото е отлагано за събиране на 

доказателства. В о.с.з. от 29.03.2013 г. е одобрена постигната спогодба, а 

делото е прекратено; 

   - гр.д.№ 1408/2012 г., образувано на 02.03.2012г., иск по чл. 79 и 

чл. 86 от ЗЗД; съдия при образуване Наташа Панчева, а след това на 

доклад на съдия Мариана Тодорова; има протокол от избор на 

докладчик; ИМ е постъпила на 02.03.2012 г. С Разпореждане № 3078 от 

06.03.2012 г., на осн. чл. 131 от ГПК е наредено препис от ИМ и 

доказателствата да се изпратят на ответната страна. С Разпореждане № 

8361 от 03.07.2012 г. и №  9114 от 20.07.2012 г. е наредено да се внесе 

депозит за особен представител и е назначен такъв, като е наредено да му 
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се връчи препис от ИМ за отговор. От 14.08.2012 г. има молба за 

удължаване на срока, която е оставена без уважение с Разпореждане № 

10105 от 27.08.2012 г. Има писм. отговор от 31.08.2012 г. С Определение 

№ 8572 от 03.09.2012 г. на осн. чл. 140 от ГПК са приети писмените 

доказателства и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 05.10.2012 г. поради 

нередовно призоваване на ответника не е даден ход на делото, същото е 

отложено като е наредено да се връчи препис от ИМ на ответника и му е 

указано правото на отговор. Има писм. отговор от 16.11.2012 г. С 

Разпореждане № 14995 от 05.12.2012 г. е наредено на молителя да 

представи доказателства за дохода си. В о.с.з. от 18.01.2013 г. е открита 

процедура по оспорване на автентичността на подпис, а делото е отложено. 

В о.с.з. от 20.02.2013 г. поради неявяване на вещото лице делото е 

отложено. В о.с.з. от 19.03.2013 г. делото е счетено за разяснено. 

Решението № 658 от 11.04.201 г. е обявено в законоустановения срок и е 

влязло в законна сила на 09.05.2013 г.;  

  - гр.д.№ 900/2012 г., образувано на 16.02.2012г., пр-во по чл. 124, 

ал. 5 от ГПК; на доклад на съдия Светла Захариева; има протокол от 

избор на докладчик; ИМ е постъпила на 16.02.2012 г. ищците са 21 броя 

срещу 3 бр. ответника и 9 бр. трети лица –помагачи; С Разпореждане № 

2117 от 17.02.2012 г., на осн. чл. 131 от ГПК е наредено препис от ИМ и 

доказателствата да се изпратят на ответниците, а с Разпореждане № 3636 

от 15.03.2012 г. е наредено да се залепи уведомление на тримата ответника. 

Има писм. отговор от 28.03.2012 г. и от 02.04.2012 г. С Определение № 

7784 от 25.06.2012г. на осн. чл. 140 от ГПК са приети писмените 

доказателства, е допусната СТЕ и е насрочено о.с.з. С молба от 26.07.2012 

г.  и от 18.10.2012 г. е поискано да се определи др. в.л. Молбите са  

уважени с Разпореждане № 10464 от 10.09.2012 г. и с Разпореждане № 

12795 от 22.10.2012 г. С Разпореждане № 1745  от 12.02.2013 г. е изготвен 

писм. доклад и е разпределена доказателствената тежест. В о.с.з. от 

27.09.2012 г., от 30.11.2012 г., от 21.01.2013 г. и от 26.02.2013 г. делото е 

отлагано за събиране на доказателства, за конституиране на трето лице-

помагач, за изготвяне на писмен доклад и за представяне на писм. 

становища по него. От 14.03.2013 г. има молба за отвод, която е оставена 

без уважение като неостнователна с Определеие № 1413 от 19.03.2013 г.  В 

о.с.з. от 26.04.2013 г. делото е отложено за събиране на доказателства – за 

разпит на свидетел. В о.с.з. от 30.05.2013 г. делото е обявено за решаване. 

Решение № 1204 от 09.07.2013 г. е постановено няколко дни след 

законоустановения срок; 

 - гр.д.№ 1697/2011 г., образувано на 14.03.2011 г., иск за 

непорзовлено увреждане; на доклад на съдия Христо Томов; има 

протокол от избор на докладчик; ИМ е постъпила на 14.03.2011 г. С 

Разпореждане № 3582 от 15.03.2011 г., на осн. чл. 131 от ГПК е наредено 

препис от ИМ и доказателствата да се изпратят на ответниците за отговор.  
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Съобщенията са връчени на тримата ответници на 16.03.2011 г. Има 

писмен отговор от процесуалния представител на тримата от 31.03.2011 г. 

С Определение № 5188 от 18.04.2011г. на осн. чл. 140 от ГПК са приети 

писмените доказателства и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 25.05.2011 г., от 

20.06.2011 г., от 27.09.2011 г. и от 11.11.2011 г., делото е отлагано за 

събиране на доказателства като вкл. е назначена и тройна СГЕ. В о.с.з. от 

08.12.2011 г. делото е спряно до приключване на преюдициален спор. С 

Разпореждане № 1467 от 02.02.2012 г. е възобновено производството по 

делото. От 03.02.2012 г. има молба за прекратяване на делото, която е 

разгледана и уважена в о.с.з. от 15.02.2012 г., в което делото е прекратено;  

 - гр.д.№ 1263/2011 г., образувано на 25.02.2011 г., иск за 

непорзовлено увреждане; на доклад на съдия Даниела Дилова; има 

протокол от избор на докладчик; ИМ е постъпила на 25.02.2011 г. С 

Разпореждане № 2917 от 07.03.2011 г., на осн. чл. 131 от ГПК е наредено 

препис от ИМ и доказателствата да се изпратят на ответниците за отговор. 

От 19.03.2011 г. има приложен екземпляр за залепено уведомление на вх. 

врата на ответника. От 25.03.2011г. има молба за предоставяне на адрес на 

ответника.  С Определение № 1677 от 05.05.2011г. на осн. чл. 140 от ГПК 

са приети писмените доказателства и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 

21.06.2011 г. делото е отложено като е дадена възможност на ищеца да 

заяви дали желае назначаване на е-за. С молби от 29.06.2011 г. и от 

19.08.2011 г. е заявено извиршване на ССЕ и е внесен депозит за в.л. В 

о.с.з. от 27.09.2011 г. делото е счетено за разяснено. Решение № 1577 от 

26.10.2011 г. е постановено в законоустановения срок; 

   - гр.д. № 823/2011 г., образувано на 10.02.2011 г., делба; на доклад 

на съдия Диана Николова; има протокол от избор на докладчик; ИМ е 

постъпила на 10.02.2011 г. С Разпореждания № 1987 от 11.02.2011 г., № 

3821 от 17.03.2011 г., № 6716 от 18.05.2011 г., № 7313 от 06.06.2011 г.  е 

наредено да бъдат издадени исканите удостоверения, да бъде представена 

декларация по чл. 48 от ГПК. С Разпореждане № 7785 от 14.06.2011 г. и № 

8231 от 23.06.2011 г. е наредено призоваване чрез ДВ. С Разпореждане № 

11 833 от 04.10.2011 г. и № 4106 от 13.10.2011 г. е определено 

възнаграждение за особен представител и е назначен такъв. С 

Разпореждане № 13052 от 28.10.2011 г., на осн. чл. 131 от ГПК е наредено 

препис от ИМ и доказателствата да се изпратят на ответника за отговор и 

да се впише ИМ. С Определение № 4425 от 14.11.2011 г. са приети 

представените по делото доказателства и е насрочено о.с.з. Проведените 

о.с.з. от 07.12.2011 г. и от 09.01.2012 г., делото е отлагано за събиране на 

доказателства. В о.с.з. от 18.01.2012 г. делото е счетено за разяснено. 

Решение № 217 от 17.02.2012 г., с което е отхвърлен предявении иск за 

делба, е постаноено в законоустановения срок.  
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Анализът на проверените на случаен принцип граждански дела, 

образувани през 2011 г. и  2012 г., сочи на следните изводи: 

Делата се образуват в деня на постъпване на ИМ.  

Съдебните заседания се насрочват през месец, месец и 

половина. Съдът своевременно администрира постъпващите молби 

и книжа по делата. 

Разпорежданията от закрити съдебни заседания /з.с.з./ се 

изписват на ръка върху съответния входящ документ. Някои от тях 

в кориците на делото са без номера, а в деловодната система и 

книгата за закрити съдебни заседания са със съответни номера, 

които са отразени в настоящия констативен акт.  

 Обективни причини за продължителния период на 

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

процесуалното поведение на страните, които не изпълняват 

своевремено дадените от съда указания по отстраняване на 

нередовностите на ИМ; големият брой на страни по делата за 

делба, което обосновава фактическа сложност относно 

призоваването им и връчването на книжа,  исканията за замени 

на в.л.; процесуалното поведение на вещите лица, свързано с 

невъзможността им да се явят за изслушване в о.с.з., както и 

спиране на производството по делото, при наличие на 

процесуални предпоставки по чл. 229, ал.1 от ГПК. По тези 

дела  обаче съдебните актове се постановяват в 

ззаконоустановения  срок.   

 

     

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

ГПК. 

  

         От изготвената справка се установи, че през 2011 г. по 4 /четири/ броя 

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

първо ГПК, като забавата е от 1 до 5 дни. Делата са на доклад на съдия 

Дияна Николова, а именно: гр.д.№ 552/2011 г., обявено за решаване на 

19.04.2011 г., решението е обявено на 20.05.2011 г.; гр.д.№ 941/2011 г. 

обявено за решаване на 19.05.2011 г., решението е обявено на 22.06.2011 г.; 

гр.д.№ 2668/2011 г. обявено за решаване на 19.05.2011 г., решението е 

обявено на 21.06.2011 г. - делото е по Закона за защита от домашно 

насилие; гр.д.№ 4042/2011 г., обявено за решаване на 03.11.2011 г., 

решението е обявено на 08.12.2011 г. 

       През 2012 г. няма обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, 

ал.5, изр. първо ГПК. 
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Похвален е стремежът на гражданските съдии от РС-Плевен да 

обявяват решенията в срок. 

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

заседание  

 

За периода за 2011 г. и  2012 г. има съответно по 15 броя дела с 

отменен ход по същество, които са върнати в съдебно заседание. На 

случаен принцип бяха изискани и прегледани 6 броя дела, анализът на 

които сочи на следното: 

   - гр.д.№ 3542/2012 г., образувано на 12.06.2012 г.; иск по чл. 79, ал. 

1 вр. с чл. 240, ал. 1 от ЗЗД за непозволено увреждане; на доклад на съдия 

Ралица Маринска; В о.с.з. от 31.10.2012 г. е даден ход по същество на 

делото. С Определение № 9453 от 08.11.2012 г. от з.с.з., в срока за 

произнасяне, съдът за събиране на доказателства, като е назначил ССЕ е 

отменил хода по същество и е насрочил о.с.з.; 

   - гр.д. № 3341/2012 г., образувано на 29.05.2012 г.; иск по КТ; на 

доклад на съдия Ася Ширкова. В о.с.з. от 25.01.2013 г. е даден ход по 

същество. С Определение № 559 от 29.01.2013 г. в з.с.з., в срока за 

произнасяне, съдът след за събиране на доказателства като е допуснал 

въпроси към ответника и го е задължил  да представи намиращо се у него 

писм. доказателство, е отменил както хода по същество и е насрочил о.с.з.; 

   - гр.д. № 1750/2012 г., образувано на 14.03.2012 г.; иск по КТ; на 

доклад на съдия Диниела Дилова; В о.с.з. от 12.02.2013 г. е даден ход по 

същество и делото е обявено за решаване. С Определение № 1244 от 

07.03.2013 г. в з.с.з., в срока за произнасяне и по молба на ищеца за 

изменение на иска като прави оттегляне на искове, съдът е отменил хода 

по същество, като е дал възможност на ответника да изрази становище по 

оттеглянето на исковете и е насрочил о.с.з.; 

   - гр.д. № 7318/2010 г., обр. на 04.11.2010 г., делба; съдия при 

образуване Зорница Банкова, а след това на доклад на съдия Светла 

Захариева; В о.с.з. от 14.04.2011 г. съдът е счел делото за изяснено и го е 

обявил за решаване. С Определение № 1750 от 13.05.2011 г. в з.с.з. и в 

срока за произнасяне съдът като е съобразил, че не е дал ход на прения по 

основния иск за делба, е отменил хода по същество и за изслушване на 

прения на страните по основния иск е насрочил о.с.з.; 

   - гр.д. № 1487/2011 г., образувано на 08.03.2011г., облигационен 

иск; на доклад на съдия Камелия Първанова; В о.с.з. от 03.05.2011г. 

съдът е счел делото за изяснено и го е обявил за решаване. С Определение 

№ 2223 от 20.06.2011г. в з.с.з., съдът за събиране на доказателства е 

отменил хода по същество и е насрочил о.с.з.; 
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  - гр.д. № 3851/2010 г., обр. на 01.03.2010 г.; облигационен иск; на 

доклад на съдия Христо Томов; В о.с.з. от 03.10.2011г. съдът е счел 

делото за изяснено и го е обявил за решаване. С Определение № 4023 от 

04.10.2011 г. в з.с.з., в срока за произнасяне, съдът като е съобразил, че е 

постъпила частна жалба срещу определението, с което е оставил без 

уважение молба за предоставяне на правна помощ, е отменил хода по 

същество и наредил делото да се докладва след произнасяне на въззивната 

инстанция. 

 

         Основна причина за отмяна на хода по същество е 

недостатъчно задълбочената предварителна подготовка по делата 

от страна на съдията докладчик.  

                  

                 5. Спрени производства през 2011 г. и през 2012 г. 

 

        От изготвените справки се установи, че през 2011 г. са спрени 

производствата по общо 79 дела, а през 2012 г. са спрени производствата 

по общо 78 дела.  

        От проверените на случаен принцип дела се установи следното: 

          - гр.д. № 762/2012 г., образувано на 08.02.2012г., с пр. 

основание чл. 27, ал. 1  ЗЗДет., във вр. с чл. 25, ал.1, т. 1 и т.3 

ЗЗдет., на доклад  на съдия Светла Замфирова.  В с.з. от 

29.02.2012 г. съдът е спрял производството по делото, на 

основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, тъй като е налице висящ 

преюдициален спор в Административен съд - Плевен, от 

значение за правилното решаване на настоящото дело. С 

определение от 05.07.2012 г. съдът на основание чл. 230 ГПК е 

възобновил производството по делото, поради  това че 

преюдициалното дело е приключило с влязло в сила решение.  На 

19.07.2012 г. е обявено решение по делото;  

 - гр.д. № 1748/2012 г., образувано на 14.03.2012г., с пр. 

основание установителен иск по чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 124, 

ал.1 ГПК, на доклад  на съдия Биляна Видолова.  В с.з. на 

20.09.2012 г. съдът е спрял производството по делото, на 

основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК, по взаимно съгласие на 

страните. С разпореждане от 19.03.2013 г., по искане на страна в 

производството, съдът е възобновил производството по делото и 

е насрочил с.з. за 17.04.2013 г. , когато производството по делото 

отново е спряно, на основание чл. 229, ал.1, т. 4 ГПК. През 

месец август  т.г. е правена справка по движението на 

преюдициалното дело. С разпореждане от 20.09.13 г. съдът е 

възобновил производството по делото и го е насрочил за 

17.10.2013 г.;  
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- гр.д. № 3358/2012 г., образувано на 30.05.2012 г., с пр. 

основание установителен иск по чл. 422, ал.1 ГПК, във вр. с чл. 

124 ГПК, на доклад  на съдия Наташа Панчева.  С определение от  

11.07.2012 г. съдът е спрял производството по делото, на 

основание чл. 229, ал.1, т.6 ГПК. С определение от 26.10.2012 г. 

производството по делото е възобновено /съдия -докладчик 

Мариана Тодорова  е поела състава , считано от 24.09.2012 г.        

на основание на Заповед №131 от 24.09.2012 г. на председателя 

на РС-Плевен/ . На 14.01.2013 г. е обявено решението по делото;  

- гр.д. № 3819/2012 г., образувано на 26.06.2012 г., с пр. 

основание чл. 32, ал.2 ЗС, на доклад на съдия Дияна Николова. В 

с.з. от 08.10.2012 г. съдът е спрял производството по делото, на 

основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. Правени са периодични 

справки по движението на преюдициалното дело;  

        - гр.д. № 5717/2012 г., образувано на 10.10.2012 г., с пр. 

основание чл. 242 КТ, чл. 224, ал.1 КТ и чл. 86, ал.1 ЗЗД, на 

доклад на съдия Христо Томов. С определение от 04.12.2012 г.  

съдът е спрял производството по делото, на основание чл. 229, 

ал.1, т.1 ГПК.  На 04.01.2013 г. е постъпила молба по чл. 233 

ГПК за отказ от предявените искове, с определение от 

07.01.2013 г. съдът е прекратил производството по делото.  

  
       От анализа на проверените на случаен принцип  спрени  

производства по гражданските дела е видно, че същите са 

своевременно администрирани, с оглед проверка на 

обстоятелството дали е налична причината за тяхното спиране.  По 

спрените на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК производства са 

правени или са изисквани периодични справки по движението на 

преюдициалния спор. 

 

 

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

бъдещ иск за  2011 г. и  2012 г. 

           От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че 

през 2011 г. са образувани и разгледани общо 72 /седемдесет и два/ броя 

дела по чл. 390 ГПК. 

           През 2012 г. делата по чл. 390 ГПК са 54 /петдесет и четири/ броя. 

  Проверката на случайно избрани дела установи следното: 

 - ч.гр.д.№ 6187/2011 г., обр. на 12.10.2011 г., на доклад на съдия 

Вера Найденова. С разпореждане от 12.10.11 г. молбата е оставена без 

движение, с дадени указания, изпълнени с молба от 17.10.11 г. С 

определение от същата дата е допуснато исканото обезпечение, определен 

е размер на паричната гаранция и е посочен едномесечен срок за 
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предявяване на иска и представяне на доказателства за това. Съобщение с 

препис от определението е връчено на молителя на 20.10.11 г. С 

определение от 28.11.2011 /съдия-докладчик Светла Замфирова/ съдът на 

основание чл. 390, ал.3 ГПК е отменил допуснатото обезпечение, поради 

непредставяне на доказателства за предявен в срок иск; 

  - ч.гр.д.№ 2632/2012 г., обр. на 24.04.2012 г., на доклад на съдия 

Зорница Банкова. С определение от същата дата съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск, определен е двуседмичен срок за предявяване 

на иска, издадена е обезпечителна заповед, получена от пълномощник на 

молителя. Има представено доказателство за предявен в срок иск;   

 - ч.гр.д.№ 2637/2012 г., обр. на 25.04.2012 г., на доклад на съдия 

Светла Захариева. С определение от същата дата съдът е допуснал 

исканото обезпечение на бъдещия иск, определен е едномесечен  срок за 

предявяване на иска и за представяне на доказателства за това, определен е 

размер на парична гаранция, след внасянето на която е издадена 

обезпечителна заповед, получена от пълномощник на молителя на 

27.04.2012 г. На 09.05.12 г. е постъпила молба  за отмяна на допуснатото 

обезпечение и за връщане на внесената гаранция. С определение от 

10.05.12 г. съдът, на основание чл. 402 ГПК, е отменил допуснатото 

обезпечение и е вдигнал запора върху банковата сметка на длъжника. За 

постановения съдебен акт е уведомена другата страна. След влизане в сила 

на определението съдът е постановил връщане на внесената парична 

гаранция;  

           - ч.гр.д.№ 4197/2012 г., обр. на 18.07.2012 г., на доклад на съдия 

Дияна Николова. С разпореждане от същата дата молбата е оставена без 

движение, с дадени указания до молителя, изпълнени с молба от 23.07.12 г. 

С определение от 23.07.2012 г. /съдия-докладчик Ралица Маринска/ съдът е 

допуснал исканото обезпечение на бъдещ иск, определен е едномесечен 

срок за предявяване на иска, издадена е обезпечителна заповед, получена 

от пълномощник на молителя на 25.07.2012 г. По делото е представено 

доказателство за предявен в срок иск пред РС-Плевен. 

 

От проверката на делата се установи, че съдиите са спазвали 

разпоредбите за родова и местна подсъдност. Делата са 

образувани в деня на постъпване на молбата и на принципа на 

случайния подбор е определян съдията-докладчик. Изключение е 

допускано само по време на съдебната ваканция, тъй като със 

Заповед № 101 от 27.06.2012 г. на председателя на съда е 

разпоредено гражданските съдии да разглеждат на дежурство 

молбите за обезпечаване на искове за времето на съдебната 

ваканция, а със Заповед № 103 от 27.06.2012 г. е определен периода 

на дежурства на гражданските съдии. По всяко дело има приложен 

протокол за избор на докладчик. Делата са администрирани 
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своевременно, а произнасянето е в срока по чл. 395, ал. 2 ГПК. Въз 

основа на определението, с което молбата е уважена, съдът е 

издавал обезпечителна заповед. Когато е определена парична 

гаранция съдът е разпореждал издаване на обезпечителна заповед 

след внасянето й  по сметка на съда. За периода 16.07.-22.07.2012 г. 

по дежурство е била определена съдия Дияна Николова, а за периода 

23.07.-29.07.2012 г. по дежурство е била съдия Ралица Маринска, 

което обяснява смяната на докладчика по ч.гр.д.№ 4197/2012 г.  При 

непредставяне на доказателства за предявен в срок иск, съдът 

служебно е отменял допуснатото обезпечение, на основание чл. 390, 

ал.3, изр. второ ГПК.  

 

 

7. Бързи производства по чл. 310 ГПК. 

 

В РС-Плевен през проверявания период са образувани и 

разгледани 128 бр. дела и 202 бр. дела съответно за 2011 г. и 2012 г.  

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела, 

чиито анализ показа следното: 

 - гр.д. № 1973/2012 г., обр. на 28.03.2012 г., на доклад на 

съдия Дияна Николова - издръжка по чл. 143, ал. 2 от СК. Има 

протокол от избор на докладчик. ИМ е постъпила на 28.03.2012 г. и 

от същата дата е постановено Разпореждане № 4186 по чл. 131  от 

ГПК, в което обективира и доклад по делото и е насрочено о.с.з. за 

20.04.2013 г. - в срока по чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК. Съобщението е 

връчено на страните на 02.04.2012 г. и на 05.04.2012 г. Има 

постъпили становища от 09.04.2012 г. и от 11.04.2012 г. Първото по 

делото о.с.з. е отложено за събиране на доказателства. На 11.05.2012 

г. е даден ход по същество, решението е обявено на 30.05.2012 г., 

няколко дни след срока по чл. 316 от ГПК;  

 - гр.д.№ 4733/2012 год., обр. на 29.08.2012 г., на доклад на 

съдия Биляна Видолова - искове по КТ. Има протокол от избор на 

докладчик. ИМ е постъпила на 29.08.2012 г. С Разпореждане № 

10920 от 18.09.2012 г., е постановено разпореждане по чл. 131  от 

ГПК, като е указано правото на отговор в месечен срок. Писм. 

отговор на ИМ е постъпил на 19.10.2012 г. С Определение № 9184 от 

23.10.2012 г. са приети представените доказателства, е допусната 

ССЕ и е насрочно о.с.з. за 08.11.2012 г., в което е даден ход по 

същество. Решението е обявено на 24.11.2012  г. Данните сочат, че 

при условията на чл. 310, ал. 2 от ГПК, делото не е разглеждано по 

реда на бързото производство; 
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  - гр.д.№ 6496/2012 г., обр. на 13.11.2012 г., иск по КТ; на 

доклад на съдия Христо Томов; има протокол от избор на докладчик; 

На 15.11.2012 г. е постановено Разпореждане № 14043 по чл. 131 от 

ГПК, като е указано правото на отговор в месечен срок. С 

Разпореждане № 856 от 22.01.2013 г. е наредено да се залепи 

уведомление на входната врата. Уведомлението е залепено на 

01.02.2013 г. Съобщението е връчено на 14.02.2013 г. Няма постъпил 

отговор на ИМ. С Определение № 1351 от 15.03.2013 г. по чл. 140 

ГПК са приети писм доказателства и с разпореждане от с.д. върху 

корицата на делото е насрочено о.с.з. за 22.04.2013 г., когато делото 

е счетено за разяснено. Решение № 834 от 13.05.2013 г. е 

постановено в законоустановения срок. Данните сочат, че при 

условията на чл. 310, ал. 2 от ГПК, делото не е разглеждано по реда 

на бързото производство; 

  - гр.д. № 7381/2012 г., обр. на 20.12.2012 г., на доклад на 

съдия Мариана Тодорова - издръжка по чл. 143, ал. 2 от СК. Има 

протокол от избор на докладчик. ИМ е постъпила на 20.12.2012 г. От 

20.12.2012 г. е постановено Разпореждане № 15939 по чл. 131 от 

ГПК, като е указано правото на писм. отговор.  Съобщението е 

връчено на 07.01.2013 г. Няма постъпил писм. отговор. С 

Определение № 768 от 08.02.2013 г. е изготвен доклад по делото и е 

насрочено о.с.з. за 26.02.2013. когато  е даден ход по същество. 

Решение № 462 е обявено на 23.03.2013 г., в срока 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 или на следващия ден съдът е 

извършвал проверка за нейната редовност и за допустимостта на иска. 

Съдиите са съобразявали кратките процесуални срокове. В проверените 

дела относно исковете по Кодекса на труда, на осн. чл. 310, ал. 2 от ГПК, 

съдът е прилагал общия исков ред, но без изрично да се позовавава на 

законовия текст.   

 

 

   8. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашно 

насилие. 

В РС-Плевен  за проверявания период по Закона за защита от 
домашно насилие.са образувани съответно 39 броя дела за 2011 г. и                
44 броя  дела 2012 г.  
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На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела, 

чиито анализ показа следното:  

- гр.д. № 1766/2012 г., обр. на 15.03.2012 г., молба по чл. 4 от ЗЗДН, 
на доклад на съдия Дияна Николова; има протокол от избор на 
докладчик; Молбата е постъпила на 15.03.2012 г. С Разпореждане № 3653 
от с.д.,  делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 30.03.2012 г. и е 
указано на заявителката да заяви дали има искане за незабавна защита. От 
30.03.2012 г. има молба за прекратяване на делото. Първото с.з., 
проведено на 30.03.2012 г., е отложено за събиране на доказателства. С 
Определение № 1151 от 05.04.2012 г. молбата е уважена, а производство 
по делото – прекратено; 

  - гр.д. № 3029/2012 г., обр. на 10.05.2015 г., молба по чл. 4 от ЗЗДН, 
на доклад на съдия Ралица Маринска; има протокол от избор на 

докладчик; Молбата е постъпила на 10.05.2012 г. и с Определение № 1715 
и с Разпореждане № 6240 от същата дата, съдът е издал врмена заповед за 
наложените мерки със срок до приключване на производството, и е 
насрочил делото за разглеждане в о.с.з. 08.06.2012 г., когато делото е 
отложено за разпит на свидетели. В с.з. на 27.06.2012 г. е даден ход по 
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе в срок. С Решение № 1027 
от 09.07.2012 г. съдът по съображения за неоснователност е оставил без 
уважение молбата за издаване на заповед за незабавна защита; 

  - гр.д. № 4210/2012 г., обр. на 19.07.2012 г., молба по чл. 4 ЗЗДН, 

съдия при образуване Диана Николова, а след това на доклад на съдия 

Светла Захариева; има протокол от избор на докладчик; Молбата е 

постъпила на 19.07.2012 г. и с Определение № 8168 и с Разпореждане № 9021 

от с.д., съдът е издал врмена заповед за наложените мерки със срок до 

приключване на производството, и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. 

31.07.2012 г. В с.з. на 31.07.2012 г. е даден ход по същество и съдът е обявил, 

че ще се произнесе в срок. С Решение № 1169 от 03.08.2012 г. съдът по 

съображения за основателност е уваженил молбата за издаване на заповед за 

незабавна защита; 

Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие, са 
образувани в деня на постъпване на молбата по чл. 4 от ЗЗДН и са 
администрирани своевременно. Съдът е насрочвал открито съдебно 
заседание в срок не по-късно от един месец, но не е произнасял 
решението в открито съдебно заседание, а до няколко дни. При 
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уважаване на молбата, заповед за защита е издавана в деня на 

постановяване на съдебния акт. 

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

/ЗЗДет./ 

       От изготвените за проверката справки се установи, че през 2011 г. са 
разгледани 199 броя дела по ЗЗДет., а през 2012 г. - 194 бр. дела. 
        При проверка на случайно избрани дела се установи следното: 
         - гр. д. № 1771/2012 г., обр. на 16.03.2012 г., молба от Дирекция „СП” 
гр. Плевен по чл. 30, ал.1 във вр. чл. 29, т.8, във вр. с чл. 28, ал.1, във вр. с 
чл. 25, ал.1, т.3 от ЗЗДет., с искане за прекратяване настаняването на 
непълнолетно дете в дома на негова близка и настаняването му в кризисен 
център за жени и деца, преживели насилие. Делото е на доклад на съдия 
Биляна Видолова. С разпореждане от 19.03.12 г. делото е насрочено за 

03.04.2012 г., когато е даден ход, направен е доклад на делото и е даден 
ход по същество, решението е обявено на 10.04.2012 г., съобщение с 
препис от решението е изпратено на страните; 
         - гр. д. № 1969/2012 г., обр. на 27.03.2012 г., молба по чл. 30, ал.1, 
във вр. с чл. 29, т.8, във вр. с чл. 25, ал.1, т.2 ЗЗДет., а именно за 
прекратяване настаняването на дете в институция и настаняването му в 
професионално приемно семейство, на доклад на съдия Зорница Банкова. 
Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 09.04.2012 г., когато е даден 
ход по същество, решението е обявено същия ден, на 09.04.2012 г., 
съобщение с препис от решението е изпратено на страните; 
         - гр. д. № 2117/2012 г., обр. на 05.04.2012 г., молба по чл.28, във вр. с 
чл. 26, във вр. с чл. 25, ал.1, т.2 ЗЗдет., на доклад на съдия Наташа 

Панчева. С разпореждане от 06.04.2012 г. делото е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 27.04.2012 г., когато е даден ход, направен е доклад 
на делото и е даден ход по същество, решението е обявено на 21.05.2012 
г., съобщение с препис от решението е изпратено на страните; 
         - гр. д. № 5961/2012 г., обр. на 23.10.2012 г., молба по чл.28, ал.1 във 
вр. с чл. 25, ал.1, т.3 ЗЗдет., на доклад на съдия Даниела Дилова. Делото е 
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 09.11.2012 г., когато е даден ход, 
направен е доклад на делото и е даден ход по същество, решението е 
обявено на 23.11.2012 г., препис от решението е изпратено до страните; 
 
 
         Делата по Закона за закрила на детето са своевременно 
администрирани. Първото по делото открито съдебно заседание по 
исканията за настаняване по съдебен ред е провеждано в срок до 
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двадесет дни от постъпване на искането в съда. Спазен е едномесечния 

срок за произнасяне на решението по чл. 28, ал. 4 ЗЗДет. 

 

 

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

              

 

През 2012 г. в РС - Плевен  са постъпили 5055 бр. ч. гр.д. по чл. 410 
ГПК и чл. 417 ГПК , а през 2011 г. - 6143 бр. ч.гр.д. по чл. 410 ГПК и чл. 
417 ГПК. 

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела, 
чиито анализ показа следното:  

- ч.гр.д.№ 6430/2012 год., обр. на 12.11.2012 г., на доклад на съдия 

Ася Ширкова, пр-во по чл. 410 от ГПК; има протокол от избор на 
докладчик.  На 13.11.2012 г. е издадена заповед за изпълнение на парично 
задължение, съобщението за това, с препис от заповедта, са връчени на 
длъжника и кредитора, в законоустановения срок е постъпило възражение 
по чл. 414 от ГПК. Кредиторът е уведомен за постъпилото възражение, 
като му е указано, че може да предяви иск за установяване на вземането си 
в едномесечен срок. Представено е доказателство за предявен в срок иск; 

- ч.гр.д.№ 5196/2012 год., обр. на 24.09.2012 г., на доклад на съдия 

Ралица Маринска, пр-во по чл. 410 ГПК, има протокол от избор на 
докладчик.  На 25.09.2012 г. е издадена заповед за изпълнение на парично 
задължение, съобщение за това е връчено на кредитора и е залепено на 
входната врата на длъжника на 05.10.2012 г. – длъжникът не се е явил в 

указания срок в канцеларията на съда, изп. лист не е получен от кредитора;  

- ч.гр.д.№ 4526/2012 год., обр. на 16.08.2012 г., на доклад на съдия 

Биляна Видолова, пр-во по чл. 410 от ГПК, има протокол от избор на 
докладчик. На 17.08.2012 г. е издадена заповед за изпълнение на парично 
задължение, съобщение за това е връчено на кредитора и е залепено на 
входната врата на длъжника на 21.09.2012 г. – длъжникът не се е явил в 
указания срок в канцеларията на съда, изпълнителния лист е получен от 
сътрудник на проц. представител на 26.10.2012 г. 

ч.гр.д.№ 2507/2012 год., обр. на 21.04.2012 г., на доклад на съдия 

Милена Томова, има протокол от избор на докладчик, пр-во по чл. 410 от 
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ГПК.  На 23.04.12 г. е издадена заповед за изпълнение на парично 

задължение, съобщение за това, с препис от заповедта са връчени на 
длъжника и на кредитора, има постъпило възражение в законоустановения 
срок. От 04.05.2012 г. Има постъпило възражение по чл. 414 от ГПК; 
Кредиторът е уведомен за постъпилото възражение, като му е указано, че 
може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок. 
Не и представено е доказателство за предявен в срок иск, поради което с 
определение от 02.07.2012 г. е обезсилена издадената заповед за 
изпълнение; 

- ч.гр.д.№ 2033/2012 год., обр. на 02.04.2012 г., на доклад на съдия 

Цветанка Вълчева, по чл. 410 от ГПК.  На 03.04.2012 г. е издадена 
заповед за изпълнение на парично задължение, съобщение за това, с 
препис от заповедта са връчени на длъжника и на кредитора, няма 

постъпило възражение в законоустановения срок. Има издаден ИЛ, 
получен от кредитора на 23.08.2012 г.;  

    От проверката на делата се установи, че съдиите са спазвали 

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. 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.  

    

          - ч.гр.д.№ 4695/2012 год., обр. на 23.08.2012 г., на доклад на съдия 
Христо Томов, по чл. 417, т.2 ГПК. С определение от 24.08.2012 г. съдът 
на основание чл. 229, ал.1, т.6 ГПК е спрял производството по делото до 

приключването на конституционно дело № 4/2012 г., по описа на 
Конституционния съд на Р. България. Определението за спиране 
своевременно е обжалвано пред ОС-Плевен, който с определение от 
11.10.12 г. по ч.гр.д.№ 823/2012 г. е отменил обжалваното определение и е 
върнал делото на РС-Плевен за продължаване на процесуалните действия. 
На 15.10.12 г. е издадена заповед за изпълнение на парично задължение 
въз основа на документ и изпълнителен лист, получен от пълномощник на 
заявителя на 02.11.2012 г. Има надлежно отбелязване за изд. ИЛ върху 
заповедта за изпълнение; 
          - ч.гр.д.№ 5094/2012 г., обр. на 21.09.2012 г., на доклад на съдия 
Ралица Маринска, по чл. 417, т.2 ГПК. С разпореждане от 24.09.12 г. 
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заявлението е оставено без движение, с дадени указания, изпълнени с 

молба от 12.10.2012 г. На 15.10.12 г. е издадена заповед за изпълнение на 
парично задължение въз основа на документ и изпълнителен лист, получен 
от пълномощник на заявителя на 28.06.2013 г. Има надлежно отбелязване 
за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение; 
          - ч.гр.д.№ 5867/2012 г., обр. на 17.10.2012 г., на доклад на съдия 
Зорница Банкова, по чл. 417, т.2 ГПК. На 18.10.2012 г. е издадена заповед 
за изпълнение на парично задължение въз основа на документ и 
изпълнителен лист, получен от пълномощник на заявителя на 26.10.2012 г. 
Има надлежно отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение; 
           - ч.гр.д.№ 7403/2012 г., обр. на 20.12.2012 г., на доклад на съдия 
Вера Найденова, заявление по чл. 417, т.2 ГПК. На 21.12.2012 г. е издадена 
заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ и 

изпълнителен лист, получен от пълномощник на заявителя на 21.01.2013 г. 
Има надлежно отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение; 
 

От проверката на делата се установи, че съдиите са спазвали 
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.  

  ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД-  

ПЛЕВЕН: 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

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

В хода на проверката не се установявиха 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 - Плевен да разгледат 

и да се произнесат по претенциите им. 
Задължението за проверка на редовността на исковите молби е 

осъществявано своевременно от съдиите от Гражданско отделение, 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 и чл. 417 

от ГПК, и тези по ЗЗДет. и ЗЗДН, се образуват в деня на постъпване на 

съответното искане /молба, заявление/. 
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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 - 

Плевен в деня на постъпване на исковата молба. 

2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 

       Проверката установи, че при общите искови производства част от 
съдиите постановяват актове по чл.131 от ГПК, като ги съобразяват със 
съответните изисквания на правната норма и ги отразяват в самия акт, но 
на други  съдии актовете са бланкетни и кратки, а има съдии, на които тези 
актове са кратка резолюция, най-често изписана на ръка върху съответния 
документ.       
              Проверката установи и разлика  във вида на постановените актове 
по чл.131 от ГПК.  Едни съдии се произнасят с разпореждане по чл.131 и  
други състави с определение. 
            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. 
            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 разпорежданията по чл. 
131 от ГПК своевременно, до няколко дни след 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. 
Кратките срокове за постановяване на определение по чл. 140 от 

ГПК са били възможни поради факта, че съдебният акт, изготвян от 
съдиите, не съдържа проект за доклад на делото по смисъла на чл. 140, ал. 
3 от ГПК, а такъв е правен в първото открито съдебно заседание 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. 

В общия случай, при отлагане на делата за събиране на 
доказателства или поради други причини, следващо съдебно заседание е 
насрочвано за след месец, 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.  
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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. 
От проверените дела се установи, че съдиите не са спазвали разпоредбата 
на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН, като решението не е постановявано в открито с.з., а 
в рамките до един месец. 

Производства по Закона за закрила на детето. 

 Делата по Закона за закрила на детето са своевременно 
администрирани. Първото по делото открито съдебно заседание, по 

исканията за настаняване по съдебен ред, е провеждано в срок до двадесет 
дни от постъпване на искането в съда. 

 

Производства по Глава двадесет и пета ГПК „Бързо 

производство" 

 

Преобладаващият брой от делата, по реда на бързото производство, 

са своевременно администрирани, като в деня на постъпване на исковата 

молба или на следващия ден съдът е извършвал проверка за нейната 

редовност и по допустимостта на иска. Съдиите са съобразявали кратките 

процесуални срокове. В проверените дела относно исковете по Кодекса на 

труда, на осн. чл. 310, ал. 2 от ГПК, съдът е прилагал общия исков ред, но 

без изрично да се позовавава на законовия текст.   

 

Спрени производства 

 

     Делата със спрени  производства са своевременно 
администрирани, с оглед проверка на обстоятелството дали е налична 

причината за тяхното спиране. По спрените на основание чл. 229, ал.1, 
т.4 ГПК производства са правени периодични справки по движението 
на преюдициалния спор.  
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     Производства по чл. 390 от ГПК. 

Делата са образувани в деня на постъпване на молбата и са 

администрирани своевременно, а произнасянето е в срока по чл. 395, ал.2 

ГПК. 

Производства по Закона за защита от домашното насилие 

 

По делата, образувани по Закона за защита от домашното насилие, 
съдебните състави са постановявали съдебните решения в закрито 
съдебно заседание, в противоречие с редът, регламентиран в чл. 15, ал. 1 
от същия нормативен акт. 

Производства по Закона за закрила на детето 

 

В производствата, образувани по Закона за закрила на детето е спазен 

едномесечния срок за произнасяне на решението по чл. 28, ал.4 ЗЗДет. 

Заповедни производства 

 

По заповедните производства, инициирани по заявления по чл. 410 
от ГПК, съдът се е произнасял в деня на посъпване на заявлението 
/съобразяван е срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК/, а по тези, образувани по чл. 
417 от ГПК – спазен е тридневния срок по чл. 411, ал.2 ГПК. 

 3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

    Общи искови производства 

 

Анализът на приключването на гражданските дела, образувани 
преди 01.01.2011 г., показва обективни причини, забавили приключването 
на тези производства. Основните фактори за това са, от една страна, 
процесуалният ред, по който са образувани /ГПК отм./, а от друга - 
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 останало 
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- Плевен. 
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Проверката констатира значително подобряване на резултатите в 

работата на съда, касаеща спазването на сроковете при обявяването на 
съдебните актове по делата.  

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

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  има пропуски в гражданското 

деловодство  на съда във връзка с подреждането и номерирарането на  на 
книжата по делата и съответните актове на съдията от закрито  заседание - 
разпореждания, определения. Така например протокола за избор на 
докладчик  много често се намира в средата на делото, вместо в началната 
страница. В книгата от закритите съдебни заседания са отбелязани 
номерата на различните определения и разпореждания, но същите номера 

не са отразени върху съдебните актове, които са в кориците на делото от 
съответната дата. Такива пропуски са налице и в заповедните 
производства, както и при подреждане и изпращане на книжата при 
въззивното обжалване. Има  пропуски при подреждането на самите книжа 
- на отделните документи прилагани по делата, а своевременно и 
правилно подреждане на документите, съответно  докладване и 
администриране на делата  е първата и основна предпоставка за тяхното  
навременно движение и приключване в срок. 

 Както в ОС - Плевен, така и в районните съдилища от съдебния 
район, по  искане на председателя на ОС - Плевен ежемесечно  се 

изготвят справки за всички свършени дела с необявени съдебни актове, 
както и за неприключените дела в 3 месечения 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 на 
изготвените съдебни актове. 

Може да се изисква повече акуратност при деловодното оформяне 
на всички дела   водени при съда с оглед улеснение на гражданите и за 
пълнота при предстоящото създаване  на електронните съдебни дела.  
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    На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните ПРЕПОРЪКИ: 

1. Председателят на PC - Плевен да упражни правомощията си по чл. 

80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съдиите от Гражданско 

отделение, на което: 

- да се набележат мерки за ограничаване на производствата, по които 

в срока за произнасяне съдът е постановявал определение за отмяна на 

хода по същество; 
          - да се набележат мерки за спазване разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от 
Закона за защита от домашно насилие.   
          - да се обсъди изработването и уеднаквяването на постановяваните  в 
закрито съдебно заседание актове - разпореждания и определения  по 
чл.129 ; чл.130; чл.131, чл.140;  чл.29 ал.3, ал.4 ,чл.95 ГПК  и пр. от ГПК, за 
да се отстрани / преодолее/ порочната практика на  изготвяне непълни и 
немотивирани актове, постановявани в закрито съдебно заседание и  

нарушаващи изискването на чл.254 ал.2 от ГПК. 
    - да се обсъдят и бързите производства вкл. и производствата по 

исковете по Кодекса на труда, като за в бъдеще се прецизират 

определенията и сроковете  за размяната на книжата , съгласно чл.312 от 

ГПК , а не да  се прилага общия исков ред и да  се избягва посочването на  

законовия текст.   

 
В изпълнение на дадените препоръки, председателят на PC - Плевен 

да упражни правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 9 от ЗСВ ,като свикване на 
Общо събрание на съдиите от Гражданско отделение и сведе до знанието 
им констатациите по настоящия акт. 

В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 
във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на PC - Плевен 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 - Плевен, на административния ръководител на Окръжен съд - 
Плевен и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

                                   

 

 

                                ИНСПЕКТОР: 

 

                                  / ДИМАНА ЙОСИФОВА /  
 


