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В Инспектората към ВСС е постъпил сигнал с вх.№ Ж-02-16/09.06.2014г. 

от П.К., Председател на …………….. Адвокатска колегия. Със сигнала е 

изпратена по компетентност копие от дисциплинарна преписка № …/2014г. 

срещу адвокат Л.Д. за извършване на проверка и вземане на становище по 

обстоятелствата относими към декларираната възможност за договорка при 

депозиране на посочени дела при определен съдия. 

Дисциплинарна преписка № …/14 по описа на ……………. Адвокатски 

съвет е със страни И.В.Н. срещу адв.Л.Д.. Същата е образувано по повод 

съобщение от .В.Н. за извършено дисциплинарно нарушение от адв.Л.Д., 

адвокат Ц.Б.Н. В съобщението се твърди, че в електронните сайтове на 

посочените адвокати, съответно на адвокатското дружество, се рекламират 

дейности и извършване на правни услуги в нарушение на Закона за 

адвокатурата. По повод на образуваната преписка е постъпило обяснение от 

адв.Л.Д. и доклади от адв.М.М.А. и Ч.Г.Т., членове на …………… 

Адвокатски съвет, извършващи проверка за наличие на основание за 

образуване на дисциплинарно производство. С Протокол № 18/20.05.2014г. 

от проведено заседание на ………….Адвокатски съвет е взето решение за 

образуване на дисциплинарно производство срещу адвокат Л.Д. В протокола 

е посочено, че на базата на приложените доказателства се налага извод за 

грубо нарушение на адвокатската етика и ЗА и ЕКА, изразяващо се най-общо 

в- рекламиране на дейност чрез подвеждащи съобщения: „експресен развод за 

1 ден”; безплатни консултации на неустановени лица; предлагане на 

адвокатски услуги на цена под установения минимум; некоректно посочване 

цена на предоставената услуга; некоректно посочване размер на държавните 

такси. Взето е решение Дисциплинарна преписка № ………./14 по описа на 

……………… Адвокатски съвет да се копира и изпрати по компетентност на 

ВСС, с молба да бъде извършена проверка на изнесените и съдържащи се в 

преписката данни, и за взимане на становище. Поискано е конкретно 

становище на ИВСС по обстоятелствата относими към декларираната 

възможност за договорка при депозиране на посочени дела при определен 

съдия, респективно желае се проверка дали е спазен принципа за случайното 

разпределение на делата по по чл.330 ГПК, във вр. с чл.50 СК. 

Със Заповед № Ж-02-16/23.07.2014г. на Главния инспектор на ИВСС е 

наредено да се извърши проверка в Районен съд Брезник на 

администрирането и движението на делата с правно основание чл.50 от 

Семейния кодекс за периода 01.01.2014г.- 30.06.2014г. 

Проверката в Районен съд Брезник е извършена на 24.07.2014г., от 

инспектор Светлана Бошнакова и експертите Костадин Ликоманов  и Ясен 

Сапунджиев. 
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Цел на проверката е проверка на фактите и обстоятелствата изложени 

в Заповед № Ж-02-16/23.07.2014г. на Главния инспектор на ИВСС и в сигнал 

с вх.№ Ж-02-16/09.06.2014г. от г-н П.К., Председател на …………. 

Адвокатска колегия;  

Обхват: Проверката обхваща администрирането и движението на делата 

в РС Брезник по чл.50 СК за периода 01.01.2014г.- 30.06.2014г. 

Задача на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на проверки по 

сигнали. 

Методът на проверката е непосредствена проверка на делата в РС 

Брезник по чл.50 СК за посочения период, а именно- гр.д.№ 11/2014г.; гр.д.№ 

15/2014г.; гр.д.№ 20/2014г.; гр.д.№ 21/2014г.; гр.д.№ 27/2014г.; гр.д.№ 

29/2014г.; гр.д.№ 30/2014г.;  гр.д.№ 34/2014г.; гр.д.№ 37/2014г.;  гр.д.№ 

38/2014г.; гр.д.№ 41/2014г.; гр.д.№ 44/2014г.; гр.д.№ 50/2014г.; гр.д.№ 

52/2014г.; гр.д.№ 57/2014г.; гр.д.№ 58/2014г.; гр.д.№ 59/2014г.; гр.д.№ 

60/2014г.; гр.д.№ 71/2014г.; гр.д.№ 73/2014г.; гр.д.№ 74/2014г.; гр.д.№ 

81/2014г.; гр.д.№ 82/2014г.; гр.д.№ 103/2014г.; гр.д.№ 105/2014г.; гр.д.№ 

106/2014г.; гр.д.№ 118/2014г.; гр.д.№ 127/2014г.; гр.д.№ 129/2014г.; гр.д.№ 

131/2014г.; гр.д.№ 133/2014г.; гр.д.№ 134/2014г.; гр.д.№ 136/2014г.; гр.д.№ 

141/2014г.; гр.д.№ 146/2014г.; гр.д.№ 162/2014г.- както и проведен разговор 

със съдия Веселин Хайдушки, изпълняващ в деня на проверката функциите 

на „Административен ръководител- Председател” на Районен съд Брезник. 

 

Проверката констатира следното: 

Административното и организационното ръководство на Районен съд- 

Брезник през периода 01.01.2014г.- 30.06.2014г. е осъществявано от 

Председателя на съда, съдия Роман Николов, като за периода са 

правораздавали съдиите Роман Николов и Веселин Хайдушки. 

 Образуваните в съда дела по чл.50 СК се разпределят по докладчици по 

автоматизиран електронен път на принципа на случайния подбор. 

Определянето на съдия-докладчик се извършва от Председателя на съда 

съобразно поредността на постъпването на преписката в съда, чрез случайно 

електронно разпределение на делата, посредством програмата предоставена 

от ВСС – “Law Choice”. Председателят на съда ползва лична парола за достъп 

при влизане в програмата, като със Заповед № РД-08-035/28.04.2014г. са 

приети вътрешни правила за разпределение на делата на случаен принцип. По 

проверяваните дела не се констатира промяна и преразпределение на 

определения съдия докладчик. 
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 По всички проверявани дела са приложени протоколи за избор на 

докладчик, които са изготвени в деня на постъпване в съда на молбата по 

чл.50 СК, като четири от тях са изготвени на следващия работен ден- гр.д.№ 

30/2014г., гр.д.№ 57/2014г., гр.д№ 58/2014г. и гр.д.№ 162/2014г. 

Определенията по чл.140 ГПК са постановявани от съдиите докладчици в 

деня на постъпване на молбата за развод по взаимно съгласие/с изключение 

на четирите посочени дела и гр.д.№ 134/2014г/, като всички молители по 

проверяваните дела имат постоянен адрес извън съдебния район на Районен 

съд Брезник. 

 В деня на изготвяне на  определението по чл.140 ГПК Районен съд 

Брезник е насрочил открито съдебно заседание с призоваване на молителите 

в дванадесет от проверяваните дела/съответно в деня на постъпване в съда на 

молбата по чл.50 СК/– гр.д.№ 11/2014г., гр.д.№ 15/2014г., гр.д.№ 20/2014г., 

гр.д.№ 27/2014г., гр.д.№ 29/2014г., гр.д.№ 34/2014г., гр.д.№ 37/2014г., гр.д.№ 

38/2014г., гр.д.№ 44/2014г., гр.д.№ 50/2014г., гр.д.№ 103/2014г. гр.д.№ 

162/2014г. В отклонение на срока по чл.56, ал.3 ГПК за призоваване на 

молителите /най-късно една седмица преди заседанието/ са насрочени гр.д.№ 

21/2014г., гр.д.№ 30/2014г., гр.д.№ 41/2014г., гр.д.№ 57/2014г., гр.д.№ 

58/2014г., гр.д.№ 60/2014г., гр.д.№ 71/2014г., гр.д.№ 73/2014г., гр.д.№ 

74/2014г., гр.д.№ 81/2014г., гр.д.№ 82/2014г., гр.д.№ 136/2014г., гр.д.№ 

141/2014г., гр.д.№ 146/2014г., като останалите десет дела /гр.д.№ 52/2014г., 

гр.д.№ 59/2014г., гр.д.№ 105/2014г., гр.д.№ 106/2014г., гр.д.№ 118/2014г., 

гр.д.№ 127/2014г., гр.д.№ 129/2014г., гр.д.№ 131/2014г., гр.д.№ 133/2014г. и 

гр.д.№ 134/2014г./ са насрочени в открити заседания след повече от седем 

дни от датата на постановяване на определението на съда по чл.140 ГПК. 

 По всички дела са налице разписани от молителите, съответно от 

редовно упълномощения от тях адвокат, призовки за датата на провеждане на 

насроченото открито съдебно заседание. Призовките са връчвани на 

молителите и техните адвокати в деловодството на съда,  като единствено по 

гр.д.№ 59/2014г. такива не са приложени. 

 По делата, по които не е спазен изискуемия срок за призоваване на 

страните по чл.56, ал.3 ГПК, молителите са се явили лично в насроченото 

съдебно заседание, като изрично са заявили, че не възразяват да се даде ход 

на делото, въпреки нередовното призоваване. Във всеки един от протоколите 

на проверяваните дела е записано, че съдът е направил проверка на личните 

карти на молителите и е констатирал идентичност на явилите се лица и 

лицата подали молбата предмет на съответното производство. 

 По две от проверяваните дела се констатира неявяване на молители в 

откритото помирително заседание. Двамата молителите не са се явили лично 

в открито съдебно заседание по гр.д.№ 21/2014г,  а по гр.д№ 81/2014г. не се е 
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явил единия от молителите, съответно посочените са били представлявани от 

редовно упълномощен адвокат. Пълномощното по гр.д.№ 21/2014г. и 

споразумението по чл.50 СК са заверени в консулска служба на посолството 

на Република България в град Мадрид, като текста на пълномощното изцяло 

възпроизвежда този на споразумението. По делото са представени и 

доказателства, че неявилите се молители живеят и работят постоянно в 

Испания и същите нямат възможност да се явят в помирителното съдебно 

заседание. Пълномощното по гр.д.№ 81/2014г. е заверено от Кмета на село 

Змейца, Смолянска област, като съдържа общ упълномощителен текст за 

представителство в производство за прекратяване на брака по взаимно 

съгласие, без да се посочват конкретни параметри на споразумението по 

чл.50 СК. По делото не са представени доказателства, че неявяването на 

молителя е по уважителни причини. В проведеното с.з. на 04.04.2014г., 

пълномощникът на молителя е заявил, че последният е заминал спешно за 

Гърция, където има сключен трудов договор за неопределено време. 

 Всички решения по делата с правно основание чл.50 СК са постановени 

в срока по чл.235, ал.5 ГПК. По гр.д.№ 38/2014г. и по гр.д.№ 50/2014г. 

съдебното решение е постановено в деня на постъпването на молбата по 

чл.50 СК в Районен съд Брезник, а по гр.д.№ 11/2014г., гр.д.№ 15/2014г., 

гр.д.№ 29/2014г., гр.д.№ 34/2014г., гр.д.№ 37/2014г., гр.д.№ 41/2014г., гр.д.№ 

74/2014г. решението е постановено на следващия работен ден.  

 

На основание гореизложените констатации, Инспекторатът към 

ВСС направи следните  

 

ИЗВОДИ: 

1.Независимо от констатираното обстоятелство, че молителите по 

проверяваните дела имат постоянен адрес извън съдебния район на Районен 

съд Брезник, последният е приел, че така подадените молби с правно 

основание чл.330  от ГПК вр. с. чл.50 от СК са допустими,  разгледал ги е в 

открито съдебно заседание и съответно е постановил съдебно решение по тях. 

В случая магистратите от Районен съд Брезник са се съобразили със 

съдебната практиката на Върховен Касационен съд /Определение 

№187/16.04.2009г, по ч.гр.д.№197/2009г. 3-то ГО на ВКС, и други окръжни 

съдилища /Определение на ГО на ОС Варна по ч.гр.д№2108/2012г. и др./, 

съгласно която, в производството по чл.330 ГПК, във вр. с чл.50 СК, съдът не 

следи служебно за местната подсъдност по аргумент на чл.119, ал.1 и ал.2 

ГПК.  

Същевременно обаче по повод извършваната проверка бе 

констатирано, че е налице съдебна практика в обратен смисъл /определения 
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на Софийски Градски съд, Софийски Районен съд и други районни  и 

окръжни съдилища/, където се приема, че производството по чл.330 ГПК, във 

вр. с чл.50 СК по своята същност е охранително и с оглед на това и по 

аргумент от разпоредбата на чл.533 ГПК, съдът следва служебно да провери 

дали е компетентен да разгледа молбата по чл.50 СК, респективно да 

постанови съответния съдебен акт./ В този смисъл Определение 15.01.2014г. 

по ч.гр.д.№17114/2013 по описа на СГС; Определение  от 05.06.2014г. по 

ч.гр.д.№751482014г. по описа на СГС. 

 Във връзка с така констатираната противоречива съдебна практика 

касаеща местната подсъдност в производството за развод по взаимно 

съгласие, с правно основание чл.50 от СК,  Инспекторатът към ВСС, в 

рамките на правомощията си по чл.54 т.4 от ГПК, ще обсъди   

необходимостта  от изготвяне на Сигнал до Върховния касационен съд с 

искане, за приемане на тълкувателно решение по този въпрос. 

 2.Проверяващия състав на ИВСС не констатира нарушения на съда, 

отнасящи се до принципа на случайното разпределение на делата, както и 

нарушения при постановяване на определението по чл.140 ГПК. По всички 

проверявани дела са приложени протоколи за избор на докладчик, които са 

изготвени в деня на постъпване в съда на молбата по чл.50 СК, или на 

следващия работен ден. В същите срокове са изготвени и определенията по 

чл.140 ГПК. 

  3. По отношение на насрочване на делата в открито съдебно заседание 

с призоваване на молителите бе констатирано, че само десет от тях са 

насрочени след повече от седем дни от датата на постановяване на 

определението на съда по чл.140 ГПК. Формално това не е нарушение на 

разпоредбите на ГПК, тъй като молителите са се явили лично на 

помирителното заседание, заявили са, че не възразяват срещу нередовното 

призоваване и са направили искане да се даде ход на делото. Същевременно 

обаче, по тези дела няма изрично искане, придружено с доказателства за 

наличието на уважителна причина от страна на молителите, /респективно от 

техните пълномощници/, за бързо насрочване на помирителното заседание. 

При това положение Районен съд Брезник е  допуснал неправилно 

администриране на този вид дела, в  отклонение на изискването за 

призоваване на страните по чл.56, ал.3 ГПК, макар да не е бил изрично 

сезиран за това от молителите. 

 Съдът следва да следи за стриктното спазване на процесуалните 

срокове по ГПК, свързани с редовното призоваване на молителите, което от 

своя страна ще гарантира в пълна степен интересите на същите. Експресното 

насрочване на помирителното заседание, /в деня на подаване на молбата по 

чл.50 СК, или в следващия работен ден/, неспазването на 7-дневния срок за 
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призоваване на страните, без да е налице искане на същите подкрепено с 

убедителни писмени доказателства, които да налагат това, неспазването на 

процесуалните норми и прекалено бързото разглеждане на делото в открито 

съдебно заседание,от една страна би могло да доведе до неточности и грешки  

от съда при постановяване на съдебното решение по реда на чл.330 ГПК, във 

вр. с чл.50  СК.От друга страна внушава съмнения за договорености между 

съда и страните по делата, което е недопустимо.     

 4. Императивните разпоредби на чл.330, ал.1 и ал.2 ГПК предвиждат 

при искане за развод по взаимно съгласие съпрузите да се явяват лично в 

съдебното заседание, като при неявяване на някой от тях без уважителна 

причина делото се прекратява. Съгласно трайно наложената през последните 

години съдебна практика е възможно провеждането на помирително съдебно 

заседание в отсъствието на някои от съпрузите при наличието на уважителна 

причина по смисъла на чл. 330 ГПК /Определение № 703/18.12.2009г. на ВКС 

по ч.гр.д.№ 711/2009г., ІІІг.отд., Определение № 534/27.09.2010г. на ВКС по 

гр.д.№ 453/2009г., ІVг.отд., Определение № 410/10.06.2010г. на ВКС по 

ч.т.д.№ 451/2010г., ІІ т.отд., Определение от 22.11.2013г. на СГС по ч.гр.д.№ 

14171/2013г./. В този случай е необходимо молителя да се представлява в 

производството от процесуален представител, изрично упълномощен да заяви 

пред съда непоколебимото съгласие на упълномощителя за развод и да уреди 

всички имуществени и неимуществени последици от прекратяването на брака 

(в тази хипотеза в практиката се използва възпроизвеждане на съдържанието 

на споразумението за развод в пълномощно с нотариална заверка на подписа, 

за да се избегнат съмнения относно обема на представителната власт на 

пълномощника). Както бе посочено в обстоятелствената част на акта, при 

проверката бе установено, че от Районен съд Брезник са разгледани две дела 

за развод по взаимно съгласие – гр.д. № 21/2014г. и гр.д. № 81/2014г., по 

които молителите/молителят, не са се явили лично за участие в 

помирителното заседание. Едното от тях, а именно производството по гр.д. № 

81/2014г. е проведено от съда при отсъствието на молителя в помирителното 

заседание, без да бъдат събрани доказателства за наличието на уважителни 

причини за неявяването му и без изрично и изчерпателно упълномощаване на 

адвоката от неявилата се по делото страна.  

Тъй като първото по делото заседание се използва за помирение на 

съпрузите и съгласно  чл. 330, ал. 3 ГПК съдът трябва да се убеди, че 

съгласието им да се разведат е сериозно и непоколебимо, той следва стриктно 

да следи за явяването на страните в това заседание, респективно за 

надлежното им представляване от адвокат и наличието на уважителни 

причини за неявяването. С оглед посоченото действията на съда по гр.д. № 

apis://NORM|2030|8|330|/
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81/2014г. са в отклонение от разпоредбите на чл.330, ал.1 и ал.2 ГПК и 

установената съдебна практика.    

 

Въз основа на направените констатации и изводи, Инспекторатът 

към Висшия съдебен съвет, на основание чл.58 ал.2 от ЗСВ, счита за 

необходимо да отправи до Административния ръководител на Районен 

съд Брезник, съдия Роман Николов следните  

 

  ПРЕПОРЪКИ:  

 

Административният ръководител на Районен съд Брезник, съдия 

Николов да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.9 от Закона за 

съдебната власт и свика Общо събрание на съда, на което да запознае 

съдиите от РС Брезник с констатациите на настоящия акт да постави на 

обсъждане следните въпроси: 

1.Необходимостта, при призоваване на молителите в 

помирителното съдебно заседание в производството по чл.330 ГПК, във 

вр. с чл.50 СК стриктно да се спазва срока за това по чл.56, ал.3 ГПК. 

2.Насрочване на помирително заседание в отклонение на 

процесуалните срокове на чл.56, ал.3 ГПК да се допуска само в 

изключителни случаи, след представяне на убедителни писмени 

доказателства за това от молителите.  

3.Стриктно спазване изискването визирано в чл.330, ал.2 ГПК 

 

СРОК: 

 

Препоръките да бъдат изпълнени в двуседмичен срок, за което да 

бъде уведомен Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет. 

 

Актът за резултатите от извършената проверка по сигнал да бъде 

изпратен на Административния ръководител, съдия Роман Николов, 

като в съпроводителното писмо изрично да се изиска обратна 

информация за датата на получаването му и уведомяването на 

председателите на съдебни състави.  

След изтичане на сроковете за изпращане на възражения, 

респективно отговор на постъпили възражения съгласно чл.58, ал.3 ЗСВ, 

копие от акта да се изпрати на Административния ръководител на 

Окръжен съд Перник съдия Елена Николова, на г-жа Соня Найденова, 
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представляваща Висшия съдебен съвет и на Председателя на 

…………….адвокатска колегия г-н П.К. 

 

 

 

ИНСПЕКТОР:  

/СВЕТЛАНА БОШНАКОВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


