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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 2014 г. и на основание  Заповед № 

ПП-01-53/25.04.2014 г. на Главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в Окръжен 

съд – гр. ДОБРИЧ, с обхват на проверката: образуването, движението и 

приключването на първоинстанционни граждански дела, въззивни 

граждански дела и търговски дела за 2012 г. и 2013 г.  

Проверката се извърши за времето от 19.05.2014 г.- 23.05.2014 г. от 
инспектор ДИМАНА ЙОСИФОВА  и експертите: АДРИАНА 
ТОДОРОВА И ТЕОДОРА ТЕЛБИЗОВА.  

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 
проучване на делата и деловодните  книги,  анализ  на документацията, 
статистическите данни и  индивидуални разговори. 

 
   
І. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА  ДЕЙНОСТ  НА СЪДА 

 

Кадрова обезпеченост 

 Административен ръководител - председател на Окръжен съд – 

Добрич е съдия Енчо Енчев, който е втори мандат председател на съда. 

Заместник административен ръководител - заместник председател и 

ръководител на гражданското отделение е съдия Галатея Ханджиева, а 

заместник административен ръководител - заместник председател и 

ръководител на търговското отделение - съдия Адриана Панайотова.  

В ОС - Добрич са сформирани три отделения - наказателно, 

гражданско и търговско/фирмено. 

 Наказателното отделение се ръководи от председателя на съда съдия 

Енчо Енчев. Гражданското отделение се ръководи от заместник 

административния ръководител съдия Галатея Ханджиева. Търговско 

отделение се ръководи от заместник административния ръководител  съдия 

Адриана Панайотова.  

През проверявания период  щатната численост на съдиите в Окръжен 

съд – Добрич е била 21 души: един председател, двама заместник 

административни ръководители, 17 съдии и един младши съдия.  

С решение на ВСС по протокол № 20 от 23.05.2013 г. е съкратена 

една щатна бройка за съдия и в края на 2013 г. щатната съдийска численост 

на Окръжен съд – Добрич е 20 бр. 

В гражданското отделение работят следните съдии: Галатея 

Ханджиева, Диана Дякова, Десислава Николова, Галина Жечева, Жечка 

Маргенова, Елица Стоянова, Албена Пеева. Съдиите от отделението 
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разглеждат всички видове първоинстанционни и въззивни граждански дела 

и участват по график в съдебните състави, разглеждащи въззивни 

производства по чл.64 и чл.65 от НПК. Съдия Ханджиева е освободена от 

разпределението на въззивни частни граждански дела и жалби срещу 

действия на съдебните изпълнители, с оглед изпълнение на 

административните й задължения като заместник административен 

ръководител.  

Търговско отделение се ръководи от заместник административният 

ръководител Адриана Панайотова. Неин ресор е и Фирмено отделение на 

Окръжен съд – гр. Добрич. Членове на отделението са съдиите: Таня 

Ангелова, Теменуга Стоева, Ева Иванова и Георги Павлов. Съдиите от 

отделението разглеждат всички видове първоинстанционни и въззивни 

търговски дела, въззивни частни граждански дела, фирмени дела, 

разглеждат жалби против действия на съдебни изпълнители и по график 

участват в производствата по чл.64 и чл.65 от НПК. Съдия Панайотова е 

освободена от разпределението на  въззивни частни граждански дела и 

жалби срещу действия на съдебните изпълнители, поради изпълнение на 

административни функции. Част от съдиите от търговско отделение през 

2013 г. довършват разпределени им от предходни години 

първоинстанционни граждански дела.  

  В ОС- гр.Добрич няма постоянно определени въззивни състави, 

същите се сформират ежемесечно, въз основа на месечен график, изготвен от 

заместник председателя и ръководител на Гражданско отделение съдия 

Галатея Ханджиева.  

           В ОС – гр. Добрич работят опитни съдии, с дългогодишен стаж в 

съдебната система.    

Ранг „съдия във ВКС и ВАС” притежават следните съдии от 

гражданско и търговско отделение на ОС - Добрич към 20.05.2014 г. :  

- Галатея Петрова Ханджиева, ГО, с общ юридически стаж 23 г. 04 

м. 06 д., стаж в съдебната система - 22 г. 05 м. 26 д; 

-  Адриана Панайотова Панайотова, ТО, с общ юридически стаж 32 

г. 02 м. 19 д., стаж в съдебната система - 27 г. 01 м.; 

- Таня Георгиева Ангелова, ТО, с общ юридически стаж 38 г. 11 м. 

19 д., стаж в съдебната система - 38 г. 11 м. 19 д.; 

- Галина Димитрова Жечева, ГО, с общ юридически стаж 21 г. 03 м. 

14 д., стаж в съдебната система - 21 г. 03 м. 14 д; 

- Диана Георгиева Дякова, ГО, с общ юридически стаж 24 г. 07 м. 

29 д., стаж в съдебната система - 24 г. 07 м. 29 д; 

- Ева Василева Иванова, ТО, с общ юридически стаж 23 г. 10 м. 29 

д., стаж в съдебната система - 23 г. 10 м. 29 д; 

- Десислава Борисова Николова, ГО, с общ юридически стаж 21 г. 

01 м. 22 д., стаж в съдебната система - 21 г. 01 м. 22 д; 
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- Георги Методиев Павлов, ТО, с общ юридически стаж 20 г. 02 м. 

01 д., стаж в съдебната система - 17 г. 10 м. 18 д; 

- Теменуга Иванова Стоева, ТО, с общ юридически стаж 24 г. 02 м. 

25 д., стаж в съдебната система - 23 г. 10 м. 19 д; 

- Елица Йорданова Стоянова, ГО, с общ юридически стаж 16 г. 08 

м. 11 д., стаж в съдебната система - 16 г. 08 м. 11 д; 

Ранг „съдия в АС” притежават следните съдии от гражданско 

отделение на ОС – гр. Добрич към 20.05.2014 г. :  

- Жечка Николова Маргенова, ГО, с общ юридически стаж 17 г. 00 

м. 06 д., стаж в съдебната система - 17 г. 00 м. 06 д; 

- Албена Божидарова Пеева, ГО, с общ юридически стаж 38 г. 02 м. 

16 д., стаж в съдебната система - 17 г. 00 м. 00 д; 

 

 

Съдебни служители и съдебно деловодство. Принцип на 

случайния подбор при  разпределение на делата 

 

          Съдебната администрация  е структурирана в съответствие с 

Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища /ПАРОАВАС/. 

 Работата на съдебната администрация в Окръжен съд - гр. Добрич е 

организирана съобразно Закона за съдебната власт, Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища и Вътрешните правила за работа на съда. 

През 2013 г. щатната численост на съдебните служители в Окръжен 

съд – гр. Добрич от общата и специализираната администрация е била 37 

души: съдебен администратор, административен секретар, главен 

счетоводител, съдебен помощник, началник служба, системен 

администратор, експерт „Връзки с обществеността”, съдебен архивар, 

съдебен статистик-домакин, съдебен деловодител-регистратор, съдебни 

деловодители – 10 бр., съдебни секретари – 8 бр., призовкари – 5 бр., 

куриер-чистач, работник по поддръжката – огняр, шофьор и чистач. 

С решение на ВСС по протокол № 31 от 25.07.2014 г. е съкратен щата с 

една свободна длъжност „призовкар”.   

В края на 2013 г. са вакантни длъжностите „Младши специалист – 

стопанисване на съдебното имущество” и експерт „Връзки с 

обществеността”. За първата след получено съгласие от ВСС е обявен 

конкурс. За втората длъжност е поискано съгласиe от ВСС за обявяване на 

конкурс за заемането й. 

В края на 2013 г. щатната численост на съдебната администрация 

наброява 36 души. 
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Щатната численост на работещите в Окръжен съд – гр. Добрич съдии 

и служители в края на 2013 г. е 56 души, а съотношението 

служители/съдии е 1.8/1. Това съотношение за 2012 г. е било 1.76/1. 

         В работата си съдебните служители проявяват старание, усвояват 

новите технически средства. Част от тях са участвали в курсове за 

подобряване на професионалната квалификация, което ще продължи и 

през 2014 година, съгласно утвърден учебен план. 

Администрацията се ръководи от съдебен администратор. Проверката 

констатира безупречна работа на съдебния администратор, както във връзка 

с деловодното оформяне на делата, така също и във връзка с тяхното 

архивиране. 

 Административният секретар подпомага съдебния администратор при 

изпълнение на функциите му, както и изпълнява и други задължения, 

свързани с документооборота и административното обслужване, възложени 

му от председателя на съда или от съдебния администратор. 

Всички книжа, постъпващи в съда, се регистрират с входящ номер и 

дата и се предават в съответното деловодство в деня на постъпването им. 

Тази дейност се осъществява от служба „Регистратура”. Книжата, по които 

се образуват дела, се докладват на председателя на съда и на 

зам.председателите в зависимост от вида на делото.  

В Окръжен съд –  Добрич действат Вътрешни правила за случайното 

разпределение на делата, утвърдени със Заповед № 64 от 28.02.2011 г. на 

административния ръководител - председател на съда, които са оповестени 

и на интернет страницата на съда. Всички постъпили в Окръжен съд – 

Добрич книжа, по които се образуват дела, ако са налице процесуалните 

изисквания, се разпределят в същия ден или най-късно на следващия ден 

на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, 

съобразно поредността на постъпването им, с помощта на програмата Law 

Choice, утвърдена от Висш съдебен съвет. Лицата имащи права да 

разпределят дела се определят със заповед на Административния 

ръководител - председател на съда. Достъпът до програмата Law Choice се 

осигурява чрез потребителско име и парола. 

Делата се разпределят по реда на тяхното постъпване на принципа на 

случайния подбор между съдиите, които гледат определен вид дела. 

        За дежурствата на съдиите през годината, включително и през 

съдебната ваканция се издава заповед от Административния ръководител - 

председател. 

        За направения избор на съдия-докладчик по съответното дело се 

разпечатват три екземпляра от протокола. Първият екземпляр се прилага 

към делото, вторият - остава в папка "Протоколи за случаен избор на 

докладчик " при съответният разпределящ, а третият се съхранява в папка 

„Протоколи за случаен избор на докладчик" в деловодството на 

съответното отделение. 
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 В ОС -  Добрич се водят следните деловодните книги:  

 

 I. ЗА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 1. Азбучен указател за образуваните граждански дела; 

 2. Описна книга - първоинстанционни граждански дела; 

 3. Описна книга - въззивни граждански дела; 

 4. Срочна книга - първоинстанционни граждански дела; 

 5. Срочна книга - въззивни граждански дела; 

 6. Книга за закрити и разпоредителни заседания – граждански дела; 

 7. Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа – 

граждански дела; 

 8. Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК – граждански 

дела; 

 9.Архивна книга – граждански дела. 

 

 II. ЗА ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 

 1. Азбучен указател за образуваните търговски дела; 

 2. Описна книга -първоинстанционни търговски дела; 

 3. Описна книга - въззивни търговски дела; 

 4. Срочна книга - първоинстанционни търговски дела; 

 5. Срочна книга - въззивни търговски дела; 

 6. Книга за закрити и разпоредителни заседания – търговски дела; 

 7. Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа– 

търговски дела; 

 8. Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК – търговски 

дела; 

 9.Архивна книга – търговски дела; 

 10.Книга по чл.634в от Търговския закон. 

 

 Книгата от открити съдебна заседания за първоинстанционните 

граждански и въззивните граждански дела е разпечатка от електронната 

деловодна система и няма отбелязване за резултата от о.с.з., а само  е 

инкорпориран диспозитива на съдебното решение. В описната книга за 2012 

г. и 2013 г. в графа „резултат” се подлепва като антетка диспозитива на 

решението. Създава се впечатлението, че за 2012 г. и 2013 г. книгата от о.с.з. 

за първоинстанционни граждански дела и въззивни граждански дела не е 

оперативен работен документ. 

         Изрично следва да се посочи, че по делата за осиновяване в ОС-

Добрич в срочната книга и в регистъра  по чл.235 ал.5 ГПК, се отразяват 
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лични данни, което обстоятелство е нарушение на императивните 

изисквания на  Закона за защита на личните данни на императивните 

правила за работата с делата с ограничен достъп. 

  

              ІІ. ПРОВЕРКА ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ през 2012 г. и 2013 г. 

 

           ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА - 2012 г. 

 

През 2012 г. в ОС - гр. Добрич са постъпили 138 броя 

първоинстанционни граждански дела. Несвършени към 01.01.2012 година - 

43 броя дела.  

Брой на делата за разглеждане през 2012 г. е 181 броя. 

Брой свършени дела през 2012 г. -  136 дела, от които: в срок до 3 

месеца -  102 дела или 75 % от общия брой. 

Брой несвършени към 31.12.2012 г. дела - 45 броя дела. 

 

 

ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА - 2012 г. 

 

Общ брой дела за разглеждане – 938 броя , от които: 

- постъпили през 2012 г. -  866 въззивни граждански дела 

- несвършени към 01.01.2012 година - 72 броя, представляващи 8 % 

спрямо общия брой от 938 бр. дела за разглеждане;                                                    

Брой свършени дела през 2012 г. – 833 броя, от които 4 броя по 

жалби за бавност. 

В срок до 3 месеца са приключени 713 броя въззивни граждански 

дела, което представлява 86.6 % спрямо общия брой на свършените дела. 

Брой на прекратените въззивни производства през 2012 г. - 128 

броя дела. 

   

    

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА І инстанция - 2012 г. 

 

 Образуваните през 2012 г. търговски дела са общо 291 броя  

 Несвършените търговски дела към 01.01.2012 г. са 85  броя  

Общ брой дела за разглеждане  - 376  дела. 

          Свършените през  2012 г. търговски дела са 288 броя, от които в срок 

до 3 месеца са свършени 229 бр. дела или 80% от общия брой свършени 

дела. 

        Останали несвършени дела – 88 броя. 
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 ФИРМЕНИ ДЕЛА  

 

 Търговските съдии от Окръжен съд – гр. Добрич са разглеждали и 

фирмени дела. Постъпилите през 2012 г. фирмени дела са 31 броя, а 

промените са 79 броя, като всички са решени през 2012 г.. 

 

 

ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 2012 г.  

 

 През 2012 г. са постъпили 50 броя жалби против решения и 

определения на първоинстанционни съдилища по търговски дела.  

 Несвършените въззивни търговски дела в началото на 2012 г. са                   

1 брой или 1.96 % спрямо общия брой на делата за разглеждане. 

 Свършените въззивни  търговски дела общо през 2012 г. са                   

45 броя.  

 От общо свършените 45 броя  въззивни търговски дела през 2012г.,  

40 броя са приключили в 3-месечен срок, което представлява 89 % 

спрямо общия брой на свършените дела. 

 Несвършени въззивни търговски дела към края на 2012 г. - 6 броя.

  

 

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА - 2013 г. 

 

През 2013 г. в ОС-Добрич са постъпили 137 броя първоинстанционни 

граждански дела. 

Несвършени към 01.01.2013 година - 45 броя дела. 

Общ брой за разглеждане - 182 броя дела. 

 

Брой свършени първоинстанционни граждански дела през 2013 г. 

-  144 дела, от които: в срок до 3 месеца -  101 дела или 70.14 % от общия 

брой свършени дела. 

Брой несвършени към 31.12.2013 г. дела - 38 броя дела. 

 

 

ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА - 2013 г. 

 

         През 2013 г. са постъпили общо 837 броя въззивни граждански дела, 

от които: 491 броя жалби против решения на районните съдилища и 

действия на съдебни изпълнители; 339 броя частни жалби против 

определения и разпореждания на районните съдилища и откази на съдиите 

по вписванията и 7 бр. жалби за бавност. 

Несвършени към 01.01.2013 година - 105 броя, представляващи 11 % 

спрямо общия брой от 942 броя дела за разглеждане;      



 

 

9 

Общ брой дела за разглеждане – 942 броя дела. 

Броят на приключилите въззивни граждански дела през 2013 г. е 860 

броя, като от тях 738 броя са приключили в тримесечен срок от 

образуването /85.8 %/.                                                

Броят на отложените през 2013 г. въззивни граждански дела е 144. 

Отнесени към общия брой на делата за разглеждане от този вид - 942 броя, 

представляват 15.3 %. Останалите несвършени дела от този вид в края на 

2013 г. - 81 броя и представляват 8.6 % от броя на делата за разглеждане от 

този вид. 

 

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА І инстанция 2013 г. 

 

        Броят на постъпилите първоинстанционни търговски дела през 2013 г. 

е 235 броя. 

 Останали несвършени дела към 01.01.2013 г. - 88 броя. 

 Общ брой на делата за разглеждане - 323 броя. 

          Свършените през  2013 г. първоинстанционни търговски дела са 248 

броя, от които в срок до 3 месеца са свършени 192 бр. дела или 77.42% от 

общия брой свършени дела. 

 

ФИРМЕНИ ДЕЛА  
 

         Постъпилите през 2013 г. фирмени дела са 45 бр., като 37 бр. от тях са 

образувани по молба за учредяване на сдружения с нестопанска цел, а 8 бр. 

– за учредяване на фондации. Исканията за вписване на промени в 

обстоятелствата по фирмени дела са 145 бр. През 2013 г. от регистрите е 

заличено едно сдружение. 

 

 

ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 2013 г.  

 

 През 2013 г. са постъпили 69 броя въззивни търговски дела. 

 Несвършените въззивни търговски дела в началото на 2013 г. - 6 бр. 

и представляват 8 % спрямо общия брой на делата за разглеждане. 

 Общ брой дела за разглеждане - 75. 

 Свършените въззивни  търговски дела през 2013 г. са 67 бр., като  

60 бр. са приключили в 3-месечен срок, което представлява 89.6 % спрямо 

общия брой на свършените дела. 

 Несвършени въззивни търговски дела към края на 2013 г. - 8 броя.

  

На основание ЗАПОВЕД № 500 от 08.11.2012 година на 

Председателя на Апелативен съд - гр. Варна е извършена проверка на 

работата на гражданско и търговско отделение при Окръжен съд - гр. 
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Добрич за периода 01.01.2012 г. – 01.11.2012 г. Проверката е имала за 

предмет движението на делата - тяхното образуване, насрочване, отлагане, 

както и срока за изготвяне на съдебните актове. 

На основание ЗАПОВЕД № 369 от 10.10.2013 година на и.ф. 

Административен ръководител - Председател на Апелативен съд гр. Варна 

е извършена ревизия на  работата на гражданско и търговско отделение 

при Окръжен съд гр. Добрич по движение на делата, тяхното образуване, 

насрочване, спазване на случайния принцип на разпределение, отлагане, 

срочно написване и качество на съдебните актове, за периода 01.01.2013 г. 

- 01.11.2013 г.  

Резултатите и от двете ревизии са добри, отчетени са и някои 

слабости по отношение своевременното администриране на делата, като са 

дадени конкретни препоръки за спазване разпоредбите на чл. 140 и чл. 267 

ГПК за провеждане на подготвителни заседания от съдиите в гражданско 

отделение, а за съдиите от търговско отделение - да извършват 

своевременно предварителна проверка на редовността на исковите молби, 

както и произнасяне по направените доказателствени искания. 

 
 
     ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ГРАЖДАНСКИ 
ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ. 
   

                1.Образувани първоинстанционни граждански дела преди 

01.01.2012г. и неприключили към 31.12.2013г.: 

 

От представената деловодна справка се установи, че 4 /четири/ броя 

дела са образувани преди 01.01.2012 и са останали неприключени към 

31.12.2013г., като :  гр.д.1057/2009г. на доклад на съдия Ева Иванова; 

гр.д.85/2010г. на доклад на съдия Ева Иванова, гр.д.819/2010г на доклад на 

съдия Десислава Николова и гр.д.751/2011г. на доклад на съдия Елица 

Стоянова, което към датата на проверката е приключено с определение за 

прекратяване  от 11.02.2014г. 

 На случаен принцип бяха изискани следните първоинстанционни 

граждански дела: 

-гр.д. 1057/2009г., образувано по искова молба от 16.12.2009г на доклад на 

съдия Ева Иванова; образувано е по иск с правно основание по чл.108 от 

ЗС; с разпореждане от 17.12.2009г делото е оставено без движение; след 

изпълнение на дадените с разпореждането указания  с ново разпореждане 

от 28.12.2009г по реда на чл.131 от ГПК е пристъпено към размяна на 

книжата/л.4/; на 2.02.2010г е постъпил отговор на исковата молба и е 

поискано конституиране на трето лице помагач и е изискано ВАД от 

БТПП№121/2007г; с определение по чл.140 ГПК от 03.02.2010г е направен 

проекто-доклад  и делото е насрочено в о.с.з. на 18.03.2010г; с определение 
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от 18.03.2010г, на основание чл.229 ал.1 т.4 е постановено СПИРАНЕ на 

производството до приключване на НОХД № 1826/09г по описа на РС-

Добрич/л.79-85/; по делото редовно са правени насрещни проверки за хода 

на наказателното производство, последната справка е от 20.03.2014г; с 

разпореждане от 24.03.2014г, съдът е поискал становище от процесуалния 

представител на ищеца , дали поддържа исковата молба ; към датата на 

проверката все още производството по делото е спряно. 

-гр.д. 819/2010г., на доклад на съдия Десислава Николова; образувано е по  

иск на ТД”С.-1”ЕООД, по чл.108 от ЗС, против ТД”БК-Х”ЕАД; с 

разпореждане от 08.10.2010г производството по делото е оставено без 

движение за внасяне на държавна такса и за вписване на исковата молба; 

след изпълнение на указанията на съда с разпореждане от 20.10.2010г по 

реда на чл.131 от ГПК е пристъпено към размяна на книжата/л.15/;на 

22.12.2010г е постъпил отговор от ответника; с определение от 29.12.2010г 

по реда на чл.140 от ГПК е направен проекто-доклад и делото е насрочено 

за разглеждане в о.с.з на 02.02.2011г; с определение от 02.02.2011г, 

производството по делото е СПРЯНО на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК, 

до приключване на т.д.1838/2010г по описа на Софийски градски 

съд/л.88/за периода от 3 години редовно са правени справки за хода на 

преюдициалния спор. 

-гр.д. 751/2011г., на доклад на съдия Елица Стоянова, делото е образува на 

02.11.2011г. по иск  с правно основание по чл.193 КЗ; с разпореждане от 

15.12.2011г исковата молба е оставена без движение. Междевременно е 

постъпила молба  от ищеца с искане за спиране на производството по 

делото, поради наличие на преюдициален спор; с определение от 

20.12.2011г, производството по делото е СПРЯНО до приключване на 

гр.д.1024/2009г по описа на ОС-Добрич/л.27/; редовно са правени справки 

за хода на преюдициалния спор/л.35/; с разпореждане от 11.02.2014г 

производството по делото е възобновено и на основание чл.130 от ГПк 

производството по делото е прекратено. 

От проверените първоинстанционни граждански  дела се 

констатира, че основна причина разглеждането на делата да e 

продължило в годините / преди 01.01.2012 г. и да продължава и към 

датата на проверката/ е: забава при администриране на делото, поради 

оставянето на исковата молба без движение и  спиране производството 

по делото, при наличие на предпоставките по чл. 229, ал. 1 ГПК. 

От проверените дела може да се направи извода, че по всички дела 

производството е било спряно при условията на чл.229 ал.1 т.4 от ГПК- 

наличие на преюдициален спор. 
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           2. Първоинстанционни граждански дела, образувани след 

01.01.2012 г. и неприключили към 31.12.2012 г., както и 

първоинстанционни граждански дела, образувани след 01.01.2013 г. и 

неприключили до 31.12.2013 г., чието разглеждане е продължило над 

три месеца: 

 

 От изготвената за целите на проверката справка се констатира, че 

има 21 броя дела, образувани след 01.01.2012 г. и неприключили към 

31.12.2012 г., чието разглеждане е продължило повече от 3 /три/ месеца. 

 Образуваните след 01.01.2013 г. и неприключили към 31.12.2013 г. 

дела, чието разглеждане е продължило повече от 3 /три/ месеца, са 6 /шест/ 

броя. 

 Проверката на случайно избрани дела установи следното: 

 - гр.д.№ 54/2013 г., обр. на 22.01.13 г., пр. основание обезщетение за 

неимуществени вреди, на доклад на съдия Галатея Ханджиева. С 

разпореждане от 31.01.2013 г. ИМ е оставена без движение, с дадени 

указания, изпълнени с молба от 14.02.13 г. С разпореждане от 15.02.13 г. 

съдът е указал на ищците да представят в едноседмичен срок относими 

към делото доказателства. Указанията са изпълнени с молба от 04.03.13 г. 

С определение от 06.03.13 г.  съдът е отхвърлил молбите на двамата ищци 

да бъдат освободени от задължението за заплащане на държавна такса по 

предявените от тях искове, предмет на разглеждане по настоящото дело. 

На 24.04.13 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, няма постъпил 

отговор на ИМ. На 10.07.13 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, 

има изготвен проект на доклад, делото е насрочено за 24.09.13 г., когато 

същото е отложено за събиране на доказателства. Проведени са с.з. на: 

23.10.13 г., на 14.11.13 г. - отложени за събиране на доказателства; на 

02.12.13 г. отложено, поради нередовно призоваване на допуснатия за 

разпит свидетел; на 13.01.14 г. - когато допуснатия за разпит свидетел е 

заменен с друг свидетел и делото е отложено. На 12.02.14 г. е приключило 

разглеждането на делото, съдебният акт е обявен на 04.03.2014 г. 

         - гр.д.№ 477/2013 г., обр. на 14.06.13 г., пр. основание чл. 135 ЗЗД, на 

доклад на съдия Елица Стоянова. С разпореждане от 18.06.2013 г. ИМ е 

оставена без движение, с дадени указания, изпълнени с молба от 05.07.13 г. 

На 08.07.13 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, на 09.08.13 г. е 

постъпил отговор на ИМ. На 21.08.13 г. е постановено определение по чл. 

140 ГПК, има изготвен проект на доклад, делото е насрочено за 07.10.13 г., 

когато производството по делото е спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.1 

ГПК. На основание на постъпила молба от 12.03.2014 г. съдът, на 

основание чл. 230, ал.1 ГПК, с определение от 13.03.14 г. е възобновил 

производството по делото и го е насрочил за 07.04.14 г., когато ход на 

делото не е даден, на основание чл. 142, ал.2 ГПК. Следващо с.з. е 

проведено на 28.04.14 г. - отложено за събиране на доказателства. Към 
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датата на проверката /20.05.14 г./ делото е висящо, насрочено за 02.06.2014 

г. 

 - гр.д.№ 624/2013 г., обр. на 07.08.13 г., иск за установяване на 

произход от бащинство, на доклад на съдия Диана Дякова. На 26.08.13 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, на 27.09.13 г. е постъпил 

отговор на ИМ. На 04.10.13 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, 

има изготвен проект на доклад. Делото е своевременно администриране. 

Проведени са с.з. на 13.12.13 г., 15.01.14 г., 12.03.14 г. – отложени за 

събиране на доказателства. В с.з. от 02.04.14 г. е приключило 

разглеждането на делото, решението е обявено на 03.04.14 г.  

          - гр.д.№ 937/2013 г., обр. на 14.12.13 г., пр. основание чл. 336-339 

ГПК, за поставяне под пълно запрещение, на доклад на съдия Жечка 

Маргенова. От същата дата има разпореждане, изписано саморъчно, по 

диагонал върху протокола за избор на докладчик, за връчване препис от 

ИМ и приложенията на ответника, делото е насрочено за 13.01.14 г., когато 

е отложено за събиране на доказателства - назначена е 

съдебнопсихиатрична експертиза. В с.з. на 19.02.14 г. е приключило 

разглеждането на делото, решението е обявено на 19.03.14 г. 

 

Проверените дела са образувани в деня на постъпване на книжата в 

съда, по всяко дело е  приложен протокол за избор на докладчик. Първото 

съдебно заседание по делото е насрочвано до месец, месец и половина след 

постановяване на определението по  чл. 140 ГПК, а при отлагане на 

делата съдебни заседания най-често са насрочвани за след месец /с изкл. 

на съдебната ваканция/. 

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

първо ГПК за 2012 г. и 2013 г.  

 

 От изготвените справки и проверка по срочните книги се установи, 

че през 2012 г. по 2 първоинстанциони дела решенията са обявени извън 

срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, а през 2013 г. – по 12  

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

изр. първо ГПК. От цитираните дела е видно, че и през двете години 

решенията по делата са постановени до един месец след изтичане на 

законоустановения месечен срок /само по гр.д. № 140/2012 г. решението е 

постановено 1 месец и 24 дни след срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК/. 

Следва да бъде отчетена тенденцията към леко увеличаване на броя на 

делата, по които решението е обявено извън срока по чл. 235, ал.5, изр. 

първо ГПК. 
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 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните 

дела: 

 - гр.д. № 396/2012 г. – чл. 69 от СК, на доклад на съдия Десислава 

Николова, делото е образувано на 28.05.2012 г., искова молба от 28.05.2012 

г. С Разпореждане от 01.06.2012 г. по чл. 131 от ГПК се указва препис от 

исковата молба да се връчи на ответника за писмен отговор. На 07.06.2012 

г. постъпва писмен отговор. С Определение № 467/12.07.2012 г. по чл. 140 

от ГПК делото се насрочва за 12.09.2012 г. В съдебно заседание на 

12.09.2012 г. делото е обявено за решаване. Решение № 366 е обявено на 

17.10.2012 г. – 5 дни след срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 - гр.д. № 140/2012 г. – иск по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД, на 

доклад на съдия Галина Жечева, делото е образувано на 27.02.2012 г. , 

искане от КУИППД от 24.02.2012 г. С Разпореждане от 28.02.2012 г. по чл. 

131 от ГПК се указва препис от искането да се връчи на ответника за 

писмен отговор и насрочва делото за 18.07.2012 г. На 06.04.2012 г. 

постъпва отговор. На 10.05.2012 г. е постановено определение по чл. 140 

от ГПК. В съдебно заседание на 25.07.2012 г. за изготвяне на експертиза 

делото се отлага за 17.10.2012 г. В съдебно заседание на 17.10.2012 г. за 

разпит на свидетели делото се отлага за 19.11.2012 г. В съдебно заседание 

на 19.11.2012 г. делото е отложено за 06.02.2013 г. за изготвяне на 

допълнителна задача към експертизата. В съдебно заседание на 06.02.2013 

г. за изготвяне на допълнителна задача към експертизата делото се отлага 

за 06.03.2013 г. В съдебно заседание на 06.03.2013 г. делото е обявено за 

решаване. Решение № 233 е обявено на 30.05.2013 г. – 1 месец и 24 дни 

след срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 - гр.д. № 848/2012 г. – иск по чл. 226 от КЗ, на доклад на съдия 

Галина Жечева, делото е образувано на 19.10.2012 г., искова молба от 

18.10.2012 г. С Разпореждане от 01.11.2012 г. по чл. 131 от ГПК се указва 

препис от искането да се връчи на ответника за писмен отговор. На 

27.12.2012 г. постъпва отговор. С Определение № 170/07.03.2013 г. по чл. 

140 от ГПК делото се насрочва за 29.04.2013 г. В съдебно заседание на 

29.04.2013 г. за изготвяне на експертиза делото се отлага за 12.06.2013 г. В 

съдебно заседание на 12.06.2013 г. делото е отложено за 30.09.2013 г. за 

изготвяне на експертиза. В съдебно заседание на 30.09.2013 г. делото е 

обявено за решаване. Решение № 478 е обявено на 21.11.2013 г. – 21 дни 

след срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 

Анализът на данните сочи, че за проверения период - 2012 г. и 2013 
г. по 14 броя първоинстанционни дела решението е обявено извън срока по 
чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК. Съдиите от Окръжен съд – гр. Добрич за в 
бъдеще следва да положат усилия за стрикто спазване на срока по чл. 
235, ал.5, изр. първо от ГПК. 
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      4.  Първоинстанционни граждански дела с отменен ход по 

същество и върнати в открито съдебно заседание през 2012 г. и 2013 г. 

 

 От изготвените справки и проверка по срочните книги се установи, 

че през 2012 г. и 2013 г. няма първоинстанционни граждански дела, 

при които дадения ход по същество да е отменен.  

  
   Липсата на дела с отменен ход по същество свидетелства за 

добра предварителна подготовка от страна на съдията-докладчик при 
разглеждане на  първоинстанционните граждански дела.  

 
 

             5. Спрени първоинстанционни граждански дела за 2012 г. и за 

2013 г. 

 

 Предоставената за нуждите на проверката деловодна справка сочи, 

че в Окръжен съд  - Добрич през 2012 г. е спряно производството по 3 

граждански дела, а през 2013г. е спряно производството по 4 граждански 

дела.  

 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните 

дела: 

 - гр.д. № 502/2011 г.  – иск по чл. 124 от ГПК, на доклад на съдия 

Десислава Николова, делото е образувано на 18.07.2011 г., искова молба от 

18.07.2011 г. С Разпореждане от 18.07.2011 г. се указва да се отстранят 

нередовности. На 08.08.2011 г. постъпва молба. С Определение № 

481/12.08.2011 г. се прекратява частично производството. С Определение 

№ 533/13.09.2011 г. се връща исковата молба и се прекратява частично 

производството. На 27.10.2011 г. постъпва частна жалба. С Разпореждане 

от 28.10.2011 г. се връща частната жалба. На 07.12.2011 г. постъпва частна 

жалба срещу Разпореждане от 28.10.2011 г. С Определение № 

305/08.05.2012 г. с оглед цената на иска се прекратява частично 

производството и се изпраща на РС – Балчик. С Разпореждане от 

18.07.2012 г. по чл. 131 от ГПК се указва препис от исковата молба да се 

връчи на ответника за писмен отговор. На 13.09.2012 г. постъпва отговор. 

С Определение № 730/13.11.2012 г. по чл. 140 от ГПК делото се насрочва 

за 16.01.2013 г. В съдебно заседание на 16.01.2013 г. се спира 

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

съгласие на страните. На 13.05.2013 г. постъпва молба за възобновяване на 

производството. С Определение № 347/14.05.2013 г. се възобновяване на 

производството и делото се насрочва за 12.06.2013 г. В съдебно заседание 

на 12.06.2013 г. делото е обявено за решаване. Решение № 296 е обявено на 

01.07.2013 г. 

 - гр.д. № 517/2012 г. – иск по чл. 55, ал. 1, пр. 3 във връзка с чл. 88, 

ал. 1 от ЗЗД, на доклад на съдия Жечка Маргенова, делото е образувано на 
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02.07.2012 г., искова молба от 29.06.2012 г. С Разпореждане от 05.07.2012 

г. се указва да се отстранят нередовности. На 16.07.2012 г. постъпва молба. 

С разпореждане № 1810/27.09.2012 г. по чл. 131 от ГПК се указва препис 

от исковата молба да се връчи на ответника за писмен отговор. На 

01.11.2012 г. постъпва отговор. С Определение № 733/15.11.2012 г. по чл. 

140 от ГПК делото се насрочва за 05.12.2012 г. В съдебно заседание на 

05.12.2012 г. се спира производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от 

ГПК по взаимно съгласие на страните. На 29.04.2013 г. постъпва молба за 

възобновяване на производството. С Определение № 338/10.05.2013 г. се 

възобновяване на производството и делото се насрочва за 05.06.2013 г. В 

съдебно заседание на 05.06.2013 г. за изготвяне на експертиза делото се 

отлага за 11.09.2013 г. В съдебно заседание на 11.09.2013 г. се одобрява 

постигната между страните спогодба и се прекратява производството по 

делото. 

 - гр.д. № 280/2012 г. – иск обезщетение за вреди , на доклад на съдия 

Галатея Ханджиева, делото е образувано на 09.04.2012 г., искова молба от 

09.04.2012 г. С Определение № 288/25.04.2012 г. се спира производството 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на производството 

по т.д. № 416/2011 г. по описа на ОС – Добрич. Извършена справка на 

25.10.2012 г. за движението на т.д. № 416/2011 г. На 12.11.2012 г. постъпва 

молба за възобновяване на производството. С Определение № 

726/12.11.2012 г. се възобновяване на производството и се указва препис от 

исковата молба да се връчи на ответника за писмен отговор. На 03.01.2013 

г. постъпва отговор. С определение от 14.01.2013 г. по чл. 140 от ГПК 

делото се насрочва за 13.02.2013 г. В съдебно заседание на 13.02.2013 г. 

делото е обявено за решаване. Решение № 99 е постановено на 13.03.2013 

г.  

 

        Проверката на спрените първоинстанционни граждански дела 

установи, че същите са администрирани своевременно - извършвана е 

проверка, свързана с обстоятелството дало основание  за спиране на 

делото. Установи се, че проверените спрени дела са възобновявани 

своевременно, при наличието на основания  за това.  

 

    

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

бъдещи искове  през 2012 г. и 2013 г.  
          От изготвените за целите на проверката статистически справки се 

установи, че през 2012 г. са образувани 17 бр. дела по чл. 390 ГК, а през 

2013 г. - 11 бр. 

          Проверени бяха следните дела:  

          - ч.гр.д.№ 706/2012 г., делото е обр. на 28.08.2012 г., на доклад на 

съдия Елица Стоянова.  Поради късното разпределение на делото /в 16.55 
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ч./, както и липсата на дежурен служител за след края на работния ден, 

делото е докладвано на 29.08.2012 г. С определение от 29.08.12 г. съдът е 

оставил без уважение молбата за допускане обезпечение на бъдещ иск, 

като неоснователна.  

          - ч.гр.д.№ 86/2013 г., делото е обр. на 01.02.2013 г., на доклад на 

съдия Галина Жечева. С определение от 01.02.13 г. съдът е допуснал 

искана обезпечителна мярка, посочен е размер на парична гаранция и е 

определен едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск и за 

представяне на доказателства за предявяване на иска. Обезпечителната 

заповед е получена от представител на молителя след представяне на 

доказателство, че е внесена определената парична гаранция. Предвид 

факта, че не е представено доказателство за предявен в срок иск, съдът 

служебно, с определение от 20.03.13 г., на основание чл. 390, ал.3, пр.2 

ГПК, е отменил допуснатото обезпечение и е обезсилил издадената в полза 

на молителя обезпечителна заповед. 

          - ч.гр.д.№ 708/2013 г., делото е обр. на 17.09.2013 г., на доклад на 

съдия Галатея Ханджиева. Съдът след като е констатирал, че молбата за 

обезпечение е нередовна, с разпореждане от 17.09.13 г. е определил на 

молителя срок за изправяне на нередовността. Указанията са изпълнени с 

молба от 24.09.13 г. С определение от 24.09.13 г. съдът е оставил без 

уважение молбата за допускане обезпечение на бъдещ иск, като 

неоснователна.  

          - ч.гр.д.№ 140/2013 г., делото е обр. на 19.02.2013 г., на доклад на 

съдия Диана Дякова. С определение от 19.02.13 г. съдът е допуснал искана 

обезпечителна мярка, посочен е размер на парична гаранция и е определен 

едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск и в същия срок  

представяне на доказателства за предявяване на иска. Поради невнасяне на 

определената парична гаранция обезпечителна заповед не е издадена. 

Предвид факта, че не е представено доказателство за предявен в срок иск, 

съдът служебно, на основание чл. 390, ал.3, пр.2 ГПК е отменил 

допуснатото обезпечение. 

 

 

         Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК 

констатира, че са спазени правилата на местната и родова подсъдност. 

         Делата са образувани в деня на постъпване на молбата в съда, като 

веднага е извършван избор на докладчик. По всички дела има приложен 

протокол за избор на докладчик. 

         По делата, по които е допуснато обезпечение, съдът е определял 

срок за предявяване на иска, не по-дълъг от един месец, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. първо ГПК. 

 Когато е определяна парична гаранция, обезпечителна заповед е 

издавана след представяне на доказателства за внасянето й. 
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         При непредставяне на доказателство за предявен в срок иск съдът 

служебно, на основание чл. 390, ал.3, изр. второ ГПК, е отменял 

допуснатото обезпечение.  

 

       

          7. Бързи производства по чл. 310 ГПК  
 

         От изготвените за целите на проверката данни и справки се 

констатира, че в ОС - гр. Добрич за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. и 

01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. НЯМА образувани дела по реда на чл. 310 и сл. 

ГПК. 

 

 
   ІV. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА  ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В 
УСТАНОВЕНИ СРОКОВЕ.      
 
 

         1. Образувани въззивни граждански дела преди 01.01.2012г. и 

неприключили към 31.12.2013г. 

 

От представената деловодна справка се установи, че  само 1 /един/ 

брой дело е останало несвършено, което е било образувано  преди 

01.01.2012 и не е приключено към 31.12.2012г. 

Останалото дело е в.гр.д.331/2010г на доклад на съдия Весела 

Гълъбова с председател на състава съдия Албена Пеева. 

- в.гр.д.331/2010г е образувано на 15.04.2010г по въззивна жалба 

против решение на РС-Добрич, постановено по гр.д.1248/2009г.; делото  е 

оставено без движение, поради невнасяне на държавна такса, а 

впоследствие с определение от 26.05.2010г е СПРЯНО на основание чл.229 

ал.1 т.4 ГПК до решаване на гр.д.3279/2008г. по описа на РС-Добрич/л.35-

36/; на 02.06.2010г е подадена частна касационна жалба, след изпълнение 

на указанията на съда за внасяне на държавна такса жалбата е 

администрирана и делото е изпратено на 03.08.2010г на ВКС; от ВКС 

делото е върнато на ОС-Добрич и след администриране отново е изпратено 

на ВКС- на 08.10.2010г;  с определение от 25.10.2010г., ВКС оставя в сила 

определението от 26.05.2010г и връща  делото  на ОС-Добрич; делото е 

администрирано редовно, като са правени справки за хода на 

преюдициалния спор гр.д.3279/2008г. по описа на РС-Добрич. 
 
Като основни причини за по-продължителния период на 

разглеждане на това дело  и неприключването му в  разумен срок е 
спирането  на производството,  при наличие на хипотезите на чл. 229, 
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ал.1 т.4 ГПК . Не без значение за забават  е и  лошото администриране 
на въззивните жалби. 
 

          2. Въззивни граждански дела, образувани след 01.01.2012 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г., както и въззивни граждански дела, 

образувани  след 01.01.2013 г. и неприключили към 31.12.2013 г., чието 

разглеждане е продължило над три месеца. 

 

 От изготвената за целите на проверката справка се констатира, че 

образуваните след 01.01.2012 г. и неприключили към 31.12.2012 г. дела, 

чието разглеждане е продължило повече от 3 месеца, са 46 броя дела, а 

образуваните след 01.01.2013 г. и неприключили към 31.12.2012 г. дела, 

чието разглеждане е продължило повече от 3 месеца, са 29 броя дела. 

 Поради факта, че всички изискани дела са приключили и не се 

намират в ОС - гр.Добрич, проверката се извърши по разпечатка от 

електронната деловодна система. 

        Проверени бяха следните дела:  

         - в.гр.д.№ 294/2012 г., обр. на 18.04.2012 г., на доклад на съдия 

Албена Пеева. С разпореждане от 19.04.12 г. делото е насрочено за 

разглеждане на 16.05.12 г., когато е отложено за разпит на трима 

свидетели. Проведени са с.з. на: 18.06.12 г., на 26.09.12 г., на 05.11.12 г., на 

12.12.12 г., на 30.01.13 г. - отложени за събиране на доказателства, 

изготвяне на съдебно-психологична експертиза. В с.з. на 18.03.13 г. е 

приключило разглеждането на делото, решението е обявено на 25.04.2013 

г.  

        - в.гр.д.№ 628/2012 г., обр. на 02.08.2012 г., на доклад на съдия 

Десислава Николова, впоследствие на съдия Галина Жечева. С 

разпореждане от 02.08.12 г. делото е насрочено за 03.10.12 г. С 

разпореждане от 13.09.12 г. докладчикът се е отвел от разглеждане на 

делото и същото е докладвано на председателя на съда за определяне на 

друг докладчик. В с.з. от 03.10.12 г. съдът е спрял производството по 

делото, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. С определение от 26.11.12 г. съдът е 

възобновил производството по делото, на основание чл. 230, ал.1 ГПК. В 

с.з. от 21.01.13 г. е приключило разглеждане на делото, решението е 

обявено на 28.01.2013 г. 

 

 - в.гр.д.№ 48/2013 г., обр. на 21.01.2013 г., на доклад на съдия 

Десислава Николова. С разпореждане от 22.01.13 г. съдът е насрочил 

делото за разглеждане за 25.02.13 г., когато е отложено за събиране на 

доказателства - изготвяне и представяне на скица проект. Проведени са с.з. 

на: 22.04.13 г. – отложено за довършване на процедурата по одобряване на 

проект за разделяне на имотите; на 24.06.13 г. – отложено за представяне 

от страните на скица-проект за обособяване на реално определени части от 
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допуснати до делба имоти; на 23.09.13 г. - отложено за изготвяне на нов 

одобрен проект за разделителен протокол; на 18.11.13 г. – отложено, 

поради дадена възможност на въззиваемата страна да представи за 

одобряване на нов проект за разделителен протокол; на 22.01.14 г. – 

обявено за решаване. На 06.02.2014 г. е обявено решението. 

 

Причините за несвършване на делата в тримесечен срок са поради 

отлагане на съдебни заседания за събиране на доказателства, 

неизготвени в срок съдебни експертизи или спиране производството по 

делата, при наличие на хипотезите, визирани в чл. 229, ал.1 ГПК. 

      Делата своевременно са администрирани, първото о.с.з. е насрочвано 

в срок до един месец от образуване на делото. При отлагане съдебните 

заседания са насрочвани за след един месец, месец и половина до два 

месеца /с изкл. на съдебната ваканция/.    

      

 

             3. Обявени съдебни актове по въззивни граждански дела, извън 

срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. 
 

          Проверката установи, че от изготвените деловодни справки за 2012 г. 

по 52 въззивни дела решенията са обявени извън срока по чл. 235, ал.5, 

изр. първо  ГПК, а през 2013 г.  – по 69 въззивни дела решения са 

обявени извън срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК. От цитираните дела е 

видно, че през 2012 г. решенията по 46 броя дела са постановени до един 

месец след изтичане на законоустановения срок, решенията по 4 броя дела 

са постановени до три месеца след изтичане на законоустановения месечен 

срок, а по 2 броя дела решенията са постановени над тримесечния срок. 

През 2013 г.  66 броя съдебни решения, при които е констатирано, че са 

постановени извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК, са постановени до 

един месец  след изтичане на законоустановения срок, а по 3 броя дела 

решенията са постановени до три месеца след изтичане на 

законоустановения месечен срок. Няма решения, постановени над 

тримесечния срок. Следва да бъде отчетена както тенденцията на леко 

увеличаване на бройката на решенията, постановени извън срока по чл. 

235, ал.5 от ГПК, така и тенденцията към намаляване на периода на 

забава/срокът, в който се постановява съдебния акт/. 

 Тъй като цитираните дела не бяха налични в Окръжен съд – гр. 

Добрич проверка на произволно избрани дела беше извършена само по 

справки от електронната деловодна система, както следва: 

 - в.гр.д. № 938/2012 г. – жалба срещу решение на РС-Добрич, на 

доклад на съдия Жечка Маргенова, образувано на 07.12.2012 г., жалба от 

07.12.2012 г. С Разпореждане от 11.12.2012 г. делото се насрочва за 

28.01.2013 г. В съдебно заседание на 28.01.2013 г. делото е обявено за 
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решаване. Решение № 72 е обявено на 01.03.2013 г. – 3 дни след срока, 

установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 - в.гр.д. № 402/2012 г. – жалба срещу РС-Балчик, на доклад на 

съдия Галатея Ханджиева, образувано на 30.05.2012 г., жалба от 30.05.2012 

г. С Разпореждане от 30.05.2012 г. делото е насрочено за 25.06.2012 г. В 

съдебно заседание на 25.06.2012 г. делото е отложено за изготвяне на 

експертиза за 19.09.2012 г. В съдебно заседание на 19.09.2012 г. делото е 

обявено за решаване. Решение № 357 е обявено на 15.10.2012 г. По 

касационна жалба с определение от 15.07.2013 г. по гр.д. № 2642/2013 г. на 

ВКС делото се връща на ОС – гр. Добрич за постановяване на 

допълнително решение. С Разпореждане от 19.07.2013 г. делото е 

насрочено за 23.09.2013 г. В съдебно заседание на 23.09.2013 г. делото е 

обявено за решаване. Решение № 432 е обявено на 28.10.2013 г. – 5 дни 

след срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 - в.гр.д. № 913/2012 г. – жалба срещу решение на РС-Добрич, на 

доклад на съдия Елица Стоянова, образувано на 27.11.2012 г., жалба от 

22.11.2012 г. С Определение от 14.12.2012 г. се назначава съдебно – 

техническа експертиза и делото се насрочва за 04.02.2013 г. В съдебно 

заседание на 04.02.2013 г. поради заболяване на вещото лице делото се 

отлага за 20.03.2013 г. В съдебно заседание на 20.03.2013 г. за изготвяне на 

експертиза делото се отлага за 08.05.2013 г. В съдебно заседание на 

08.05.2013 г. делото е обявено за решаване. Решение № 271 е обявено на 

19.06.2013 г. – 11 дни след срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 - в.гр.д. № 874/2011 г. – жалба срещу решение на РС-Добрич, на 

доклад на съдия Диана Дянкова, образувано на 21.12.2011 г., жалба от 

21.12.2011 г. С Разпореждане от 22.12.2011 г. делото се насрочва за 

30.01.2012 г. В съдебно заседание на 30.01.2012 г. делото е обявено за 

решаване. Решение № 206 е обявено на 18.06.2012 г. – 3 месеца и 18 дни 

след срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 - в.гр.д. № 850/2013 г. – жалба срещу решение на РС-Балчик, на 

доклад на съдия Албена Пеева, образувано на 05.11.2013 г., жалба от 

04.11.2013 г. С разпореждане от 05.11.2013 г. делото е насрочено за 

02.12.2013 г. В съдебно заседание на 02.12.2013 г. делото е обявено за 

решаване. Решение № 66 е обявено на 28.02.2014 г. – 1 месец и 26 дни след 

срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 - в.гр.д. № 549/2012 г. – жалба срещу решение на РС – Тервел, на 

доклад на съдия Галина Жечева, образувано на 11.07.2012 г., жалба от 

09.07.2012 г. С Разпореждане от 11.07.2012 г. делото се насрочва за 

17.10.2012 г. В съдебно заседание на 17.10.2012 г. за събиране на 

доказателства делото е отложено за 21.11.2012 г. В съдебно заседание на 

21.11.2012 г. за призоваване на новоконституираната страна делото е 

отложено за 21.01.2013 г. В съдебно заседание на 21.01.2013 г. делото е 
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обявено за решаване. Решение № 128 е обявено на 01.04.2013 г. – 1 месец и 

10 дни след срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 

Анализът на данните сочи, че за проверения период - 2012 г. и 2013 

г. общо 121 броя въззивни  дела са с решения, постановени  извън срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. За в бъдеще съдиите от Окръжен съд – гр. 

Добрич следва стрикто да спазват срока по чл. 235, ал.5, изр. първо от 

ГПК. 

4. Въззивни граждански  дела с отменен ход по същество.  

                

            Предоставената за нуждите на проверката деловодна справка сочи, 

че в Окръжен съд  - гр. Добрич през 2012 г. е отменен хода по същество по 

четири въззивни граждански дела и през 2013 г. е отменен хода по 

същество по две въззивни граждански дела.   

 Проверката на посочените дела установи следното: 

 - в.гр.д. № 254/2013 г. - жалба срещу действия на частен съдебен 

изпълнител, на доклад на съдия Георги Павлов, делото е образувано на 

22.03.2013 г., жалба от 21.03.2013 г. С Разпореждане от 09.01.2013 г. 

жалбата е оставена без движение. С Разпореждане от 01.02.2013 г. се 

указва препис от жалбата да се изпрати за възражение. В съдебно 

заседание на 09.05.2013 г. делото е обявено за решаване. С Определение № 

375/27.05.2013 г. се спира производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

от ГПК до приключване на в.гр.д. № 292/2013 г. на ОС – Добрич. С 

Определение № 498/10.07.2013 г. се възобновява производството. В 

съдебно заседание на 08.10.2013 г. делото е обявено за решаване. С 

Определение № 717/17.10.2013 г. се оставя без разглеждане жалбата и се 

прекратява производството. 

 -в. гр.д. № 735/2008 г. – жалба срещу решение на РС - Каварна, на 

доклад на съдия Албена Пеева, делото е образувано на 17.10.2008 г. В 

съдебно заседание на 14.01.2009 г,. поради нередовно призоваване, делото 

е отложено за 16.02.2009 г. С Определение от 19.01.2009 г. се спира 

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

приключване на АД № 1/2005 г. на РС-Каварна. С Определение № 

244/05.04.2012 г. се възобновява производството по делото. В съдебно 

заседание на 21.05.2012 г. се допуска разпит на свидетели и делото се 

отлага за 13.06.2012 г. В съдебно заседание на 13.06.2012 г. за разпит на 

свидетели делото се отлага за 26.09.2012 г. В съдебно заседание на 

26.09.2012 г. за разпит на свидетел делото се отлага за 23.10.2012 г. В 

съдебно заседание на 29.10.2012 г., поради нередовно призоваване на 

страните, делото се отлага за 21.11.2012 г. В съдебно заседание на 

21.11.2012 г. делото е обявено за решаване. С Определение от 14.01.2013 г. 

се отменя определението, с което е даден ход по същество, тъй като 

страните следва да индивидуализират делбения имот и делото се насрочва 
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за 12.02.2013 г. В съдебно заседание на 12.02.2013 г. за изготвяне на 

експертиза делото се отлага за 18.03.2013 г. В съдебно заседание на 

18.03.2013 г. делото е обявено за решаване. Решение № 196 е обявено на 

29.04.2013 г. С решение № 93/20.03.2014 г. е допусната поправка на явна 

фактическа грешка в Решение № 196/29.04.2013 г. 

 По останалите дела проверка е извършвана само по разпечатка от 

електронната деловодна система, тъй като същите към датата на 

проверката не са налични в Окръжен съд – гр. Добрич, както следва: 

 - в.гр.д. № 790/2011 г. – жалба срещу решение на РС-Каварна, на 

доклад на съдия Галина Жечева, образувано на 18.11.2011 г., жалба от 

18.11.2011 г. С Разпореждане от 22.11.2011 г. делото се насрочва за 

18.01.2012 г. В съдебно заседание на 18.01.2012 г. делото е обявено за 

решаване. С Определение от 30.01.2012 г. се отменя определението за 

даване на ход на делото по същество, тъй като е необходимо 

конституиране на ответник по делото и изготвяне на експертиза по делото. 

С Определение от 07.03.2012 г. се назначава съдебно – техническа 

експертиза и делото се насрочва за 25.04.2012 г. В съдебно заседание на 

25.04.2012 г. делото се отлага за разпит на свидетели за 30.05.2012 г. 

Съдебните заседания на 30.05.2012 г., 25.25.06.2012 г., 24.09.2012 г. и 

29.10.2012 г. са отложени за изготвяне на експертиза. В съдебно заседание 

на 14.11.2012 г. делото е обявено за решаване. Решение № 529 е обявено на 

28.12.2012 г. 

 - в.гр.д. № 889/2011 г. – жалба срещу решение на РС-Балчик, на 

доклад на съдия Галатея Ханджиева, делото е образувано на 28.12.2011 г., 

жалба от 28.12.2011 г. С Разпореждане от 28.12.2011 г. делото е насрочено 

за 20.02.2012 г. В съдебно заседание на 20.02.2012 г. делото е обявено за 

решаване. С Определение от 28.02.2012 г. се отменя определението за 

даване на ход на делото по същество, тъй като е констатирано, че съдия от 

състава е в състава на отмененото първоначално решение и делото се 

насрочва за 26.03.2012 г. В съдебно заседание на 26.03.2012 г. делото е 

обявено за решаване. Решение № 119 е обявено на 20.04.2012 г.  

 - в.гр.д. № 555/2012 г. – жалба срещу решение на РС-Каварна, на 

доклад на съдия Албена Пеева, делото е образувано на 12.07.2012 г., жалба 

от 12.07.2012 г. С Разпореждане от 13.07.2012 г. делото се насрочва за 

10.09.2012 г. В съдебно заседание на 10.09.2012 г. делото е обявено за 

решаване. С Определение от 05.10.2012 г. се отменя определението за 

даване на ход на делото по същество, тъй като е констатирано, че не са 

отстранени нередовностите на исковата молба и делото се насрочва за 

12.11.2012 г. В съдебно заседание на 12.11.2012 г. делото е отложено 

поради нередовно призоваване на страна за 05.12.2012 г. В съдебно 

заседание на 05.12.2012 г. делото е обявено за решаване. Решение № 8 е 

обявено на 04.01.2013 г. 
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 - в.гр.д. № 729/2012 г. – жалба срещу решение на РС-Каварна, на 

доклад на съдия Галина Жечева, образувано на 10.09.2012 г., жалба от 

10.09.2012 г. С Разпореждане от 11.09.2012 г. делото се насрочва за 

29.10.2012 г. В съдебно заседание на 29.10.2012 г. делото се отлага за 

събиране на доказателства за 03.12.2012 г. В съдебно заседание на 

03.12.2012 г. делото е обявено за решаване. С Определение № 776 от 

12.12.2012 г. се отменя определението за даване на ход на делото по 

същество, тъй като се констатира пристигнали по пощата доказателства и 

делото се насрочва за 21.01.2013 г. В съдебно заседание на 21.01.2013 г. 

делото се отлага за събиране на доказателства за 20.02.2013 г. В съдебно 

заседание на 20.02.2013 г. делото е обявено за решаване. Решение № 110 е 

обявено на 18.03.2013 г. 

 

         Анализът на данните сочи,  че основна причина за отмяна на хода по 

същество е по инициатива на съда, поради допуснати процесуални 

нарушения и несвоевременно събиране на относими доказателства, което 

свидетелства за недобро проучване на делото от съответния съдия- 

докладчик.  

 Следва да се отбележи, че незначителният брой въззивни 

граждански дела с отменен ход по същество през 2012 г. и 2013 г., налага 

общ извод за добра предварителна подготовка по делата.. 

 

     5. Спрени въззивни граждански дела 

                     

 Изготвената справка за нуждите на проверката сочи, че спрените 

въззивни производства за 2012 г. са 10 броя, а за 2013 г. – 31 броя.  

 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните 

дела: 

 - в.гр.д. № 46/2012 г. – жалба срещу действия на частен съдебен 

изпълнител, на доклад на съдия Албена Пеева след това на съдия Георги 

Павлов, делото е образувано на 24.01.2012 г., жалбата от 20.01.2012 г. С 

Решение № 28/06.02.2012 г. се отменя извършеното разпределение по 

изпълнителното дело. По въззивна жалба е образувано гр.д. № 248/2012 г. 

на Апелативен съд – Варна, по което с Решение от 07.05.2012 г. се отменя 

частично решението и делото се връща на ОС – Добрич. С Определение от 

09.07.2012 г. се допуска съдебно – счетоводна експертиза и делото се 

насрочва за 02.08.2012 г. В съдебно заседание на 02.08.2012 г. за изготвяне 

на експертиза делото е отложено за 28.09.2012 г. В съдебно заседание на 

28.09.2012 г. за събиране на доказателства делото е отложено за 30.10.2012 

г. В съдебно заседание на 30.10.2012 г. за изслушване на вещото лице 

делото е отложено за 04.12.2012 г. В съдебно заседание на 04.12.2012 г. 

делото е обявено за решаване. С Решение № 11/08.01.2013 г. се отменя 

разпределението по изпълнителното дело и се прави ново разпределение. 
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На 28.01.2013 г. постъпва молба за допълване на Решение № 11/08.01.2013 

г. С Определение № 235/01.04.2013 г. се спира производството на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на тълкувателно дело 

№ 6/2012 г. на ОСГКТК – ВКС по въпроси, свързани с определянето и 

присъждането на разноски в гражданския процес с влязъл в законна сила 

акт. С Определение № 781/08.11.2013 г. с оглед на влязъл в сила съдебен 

акт по тълкувателно дело № 6/2012 г. на ОСГКТК – ВКС се възобновява 

производството. С Определение № 782/08.11.2013 г. се допълва Решение 

№ 11/08.01.2013 г. частта за разноските.  

 - в.гр.д. № 557/2013 г. – жалба срещу решение на РС-Добрич, на 

доклад на съдия Елица Стоянова след това на Галатея Ханджиева, делото е 

образувано на 11.07.2013 г., жалба от 10.07.2013 г. С Разпореждане от 

19.08.2013 г. съдия – докладчикът се отвежда от делото. С разпореждане от 

28.08.2013 г. делото се насрочва за 14.10.2013 г. В съдебно заседание на 

14.10.2013 г. за разпит на свидетели делото се отлага за 28.10.2013 г. В 

съдебно заседание на 28.10.2013 г. за събиране на доказателства делото се 

отлага за 20.11.2013 г. В съдебно заседание на 20.11.2013 г. се спира 

производството до приключване с влязъл в сила съдебен акт на 

производството по искова молба с вх. № 33743/20.11.2013 г. на РС-Добрич. 

Извършена справка за хода на делото на 18.03.2014 г. 

 - в.гр.д. № 784/2012 г. – жалба срещу решение на РС-Генерал 

Тошева, на доклад на съдия Галатея Ханджиева, делото е образувано на 

28.09.2012 г., жалба е от 27.09.2012 г. В съдебно заседание на 29.10.2012 г. 

се дава едноседмичен срок за отстраняване на нередовности по исковата 

молба. В съдебно заседание на 19.11.2012 г. се спира производството по 

делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с влязъл в 

сила съдебен акт по гр.д. № 641/2010 г. на РС – Генерал Тошево. 

Извършена справка по движението на делото на 10.07.2013 г. и 18.03.2014 

г. 

 - в.гр.д. № 147/2013 г. – жалба срещу решение на РС – Каварна, на 

доклад на съдия Диана Дякова, образувано на 21.02.2013 г., жалба от 

20.02.2013 г. С Определение от 22.02.2013 г. исковата молба се оставя без 

движение за отстраняване на нередовности. С Разпореждане от 29.03.2013 

г. делото се насрочва за 29.04.2013 г. В съдебно заседание на 29.04.2013 г. 

се спира производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК /смърт на 

страна по делото/. С Определение № 363/21.05.2013 г. се възобновява 

производството и делото се насрочва за 17.06.2013 г. В съдебно заседание 

на 17.06.2013 г., поради нередовно призоваване на страните, делото е 

отложено за 09.09.2013 г. В съдебно заседание на 09.09.2013 г., с оглед на 

нередовно упълномощаване, делото се отлага за 16.10.2013 г. В съдебно 

заседание на 16.10.2013 г. се спира производството на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с окончателен съдебен акт на гр.д. № 

467/2012 г. на РС – Каварна. По частна жалба срещу протоколното 
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определение е образувано ч.гр.д. № 42/2014 г. на ВКС, по което с 

определение от 22.01.2014 г. се отменя протоколното определение и делото 

се връща на ОС – гр.Добрич. В съдебно заседание на 17.03.2014 г. се спира 

производството по делото на основание чл. 229, ал. т.2 от ГПК /смърт на 

страна/. На 16.04.2014 г. постъпва молба от ответниците. С Определение № 

221/22.04.2014 г. се оставя без уважение молбата на ответниците. 

 

          Проверката на спрените въззивни граждански дела през 2012 г. и 

2013 г.  установи, че същите са системно администрирани - извършвана е 

проверка, свързана с обстоятелството дало основание за спиране 

производството по делото. 

        Констатира се, че спрените дела са възобновявани своевременно, при 

наличие на основание за това.  

                   

         6. Бързи производства по въззивни граждански  дела за 2012 г. и 

2013 г. 

        От изготвените за целите на проверката статистически справки се 

констатира, че през 2012 г. в ОС- Добрич са образувани 40  броя въззивни 

граждански дела, разгледани по реда на бързото производство, а през 2013 

г. - 20 броя въззивни граждански дела, образувани и разгледани по реда на 

бързото производство.   

        Посочените дела са приключили и не се намират в ОС- гр.Добрич, 

поради което бяха изискани разпечатки от електронната деловодна система 

за движението на делата.  

        При проверка на случайно избрани дела се установи следното: 

         - в.гр.д. № 40/2013 г., образувано на 17.01.2013 г., на доклад на съдия 

Жечка Маргенова, с предмет чл. 344, ал.1 КТ. С разпореждане от  18.01.13 

г. делото е насрочено за 18.02.2013 г., когато е обявено за решаване, 

съдебният акт е обявен на 04.03.2013 г. 

          - в.гр.д. № 907/2013 г., образувано на 04.12.2013 г., на доклад на 

съдия Диана Дякова, с предмет чл. 344, ал.1 КТ. С разпореждане от 

04.12.13 г. делото е насрочено за 15.01.2014 г., когато е обявено за 

решаване, съдебният акт е обявен на 22.01.2014 г. 

 - в.гр.д. № 972/2013 г., образувано на 27.12.2013 г., на доклад на 

съдия Албена Пеева, по чл. 225, ал.1 КТ. С разпореждане от 27.12.13 г. 

делото е насрочено за 10.02.2014 г., когато е обявено за решаване, 

съдебният акт е обявен на 24.02.2014 г. 

                

Проверката на делата, разгледани през 2012 г. и 2013 г.  по реда на 

бързото производство установи, че същите са администрирани 

своевременно.  

 По всички  проверени дела  е спазен срока по чл. 316 ГПК.  
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     V. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИ 
СРОКОВЕ през 2012 г. и 2013 г.   
 

              1. Образувани първоинстанционни търговски дела преди 

01.01.2012г. и неприключили към 31.12.2013г. 

От представената деловодна справка се установи, че 4 /четири/ броя 

първоинстанционни търговски дела са образувани преди 01.01.2012г. и са 

останали неприключени към 31.12.2013г. 

Към датата на проверката на  ИВСС се установи, че три от делата са 

приключени с решение - т.д.218/010г. на доклад на съдия Теменуга Стоева 

е приключено с решение на 14.02.2014г; 

 т.д.219/2010г също на доклад на съдия Теменуга Стоева е 

приключено с решение на 18.02.2014г.;  

т.д. 335/2011г на доклад на съдия Георги Павлов е приключено с 

решение на 08.01.2014г.  

 Към датата на проверката е останало неприключено само едно дело 

– т.д.27/2009г, на доклад на съдия Теменуга Стоева; делото е образувано 

на 11.02.2009г.; с разпореждане от 12.02.2009г е оставено  без движение, а 

след изпълнение на дадените указания с разпореждане по чл.365 от ГПК 

препис от ИМ с доказателствата са изпратени на ответник за отговор; 

изпратен е отговор и с разпореждане по чл.367 от ГПК/л.36/ е изпратен 

отговора на ищеца с указание за допълнителна искова молба, с 

разпореждане от 23.04.2009г по искане на ищеца е постановено СПИРАНЕ 

на производството до приключване на т.д.4/2008г и т.д.21/2008г по описа 

на ОС-Добрич.;по делото се правят справки по преюдициалния спор, като 

през 2012г се указва, делото да се докладва и след приключване на 

т.д.76/2012г по описа на ОС-Добрич. 

            
 

         2. Образувани търговски дела през 2012 г. и несвършени към 

31.12.2012 г., както и образувани през 2013 г. и несвършени към 

31.12.2013 г., чието разглеждане е продължило над три месеца. 

 

        От изготвената за целите на проверката справка се констатира, че в 

ОС – гр. Добрич има 32 бр. търговски дела, образувани след 01.01.2012 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г. Тъй като към датата на проверката делата 

от 2012 г. не са налични, проверката се извърши по разпечатка от 

електронната деловодна система. 

       Образуваните след 01.01.2013 г. и неприключили към 31.12.2013 г. 

търговски дела, чието разглеждане е продължило повече от 3 /три/ месеца 

също са 32 броя. 
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      При проверката на произволно избрани дела се установи следното: 

       - т.д.№ 12/2012 г., обр. на 27.01.12 г., иск по чл. 26, ал.1 и ал.2 ЗЗД, на 

доклад на съдия Георги Павлов. На 30.01.12 г. е постановено разпореждане 

по чл. 367, ал.1 ГПК, отговор на ИМ е постъпил на 20.02.12 г. На 21.02.12 

г. е постановено разпореждане по чл. 372, ал.1 ГПК. С определение от 

26.03.2012 г. съдът на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК е спрял 

производството по делото. С определение от 20.06.12 г. съдът е 

присъединил т.д.№ 56/2012 г. към т.д.№ 12/2012 г. На 16.07.12 г. е 

постановено определение по чл. 374, ал.1 ГПК, делото е насрочено за 

05.10.12 г., когато производството по делото е спряно, на основание чл. 

229, ал.1, т.1 ГПК, по взаимно съгласие на страните. Въз основа на молба 

от 04.04.2013 г. съдът е възобновил производството по делото, с 

определение от 05.04.13 г. В с.з. от 14.05.13 г. е направен доклад по делото, 

упълномощените представители на страните са заявили, че страните са 

постигнали спогодба, която не е изготвена в писмен вид, поради което 

делото е отложено. В с.з. от 13.06.13 г. е  постигната спогодба, одобрена от 

съда и производството по делото е прекратено. 

       - т.д.№ 28/2012 г., обр. на 15.02.12 г., иск по чл. 125, ал.3 ЗЗД, на 

доклад на съдия Ева Иванова. С разпореждане от 16.02.12 г. исковата 

молба е оставена без движение, с дадени указания, изпълнени с молба от 

05.03.12 г. На 06.03.12 г. е постановено разпореждане по чл. 131, ал.1 ГПК, 

на 17.05.12 г. е постъпил отговор на ИМ. С разпореждане от 28.05.12 г. 

съдът, на осн. чл. 129, ал.1 ГПК е констатирал нередовност на ИМ, поради 

което я е оставил без движение, с дадени указания, изпълнени с молба от 

31.05.12 г. На 01.06.12 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, 

делото е насрочено за 12.07.12 г., когато производството по делото е 

спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. С определение от 08.01.13 г. 

съдът е възобновил производството по делото, на основание чл. 230, ал.1 

ГПК и е насрочил делото за 14.02.13 г., отложено за постигане на спогодба. 

С.з. от 28.02.13 г. е отложено за събиране на доказателства; в с.з. от 

04.04.13 г. съдът е констатирал, че делото не му е родово подсъдно, поради 

което е прекратил производството по делото и е изпратил делото на 

компетентния да го разгледа съд: Районен съд - гр. Добрич. 

- т.д.№ 161/2013 г., обр. на 17.07.2013 г., на доклад на съдия 

Теменуга Стоева, правно основание чл. 258 и сл. ЗЗД или чл. 55 ЗЗД, във 

вр. с чл. 61 ЗЗД. На 05.08.13 г. е постановено разпореждане по чл. 367, ал.1 

ГПК, отговор на ИМ е постъпил на 22.08.13 г. На 23.08.13 г. е постановено 

разпореждане по чл. 372, ал.1 ГПК, на 01.10.13 г. е постъпила 

допълнителна ИМ. На същата дата е постановено разпореждане по чл. 373, 

ал.1 ГПК, няма постъпил допълнителен отговор от ответника. На 23.10.13 

г. е постановено определение по чл. 374, ал.1 ГПК, делото е насрочено за 

29.11.13 г., отсрочено поради служебна ангажираност на съдията за 

21.11.13 г., когато е направен доклад по делото, същото е отложено за 
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събиране на доказателства и разпит на свидетели. Проведеното с.з. от 

10.12.13 г. е отложено за събиране на доказателства – назначени са 

допълнителни задачи по съдебно-техническата експертиза; с.з. от 09.01.14 

г. е отложено за събиране на доказателства, назначени допълнителни 

задачи на вещото лице и разпит на свидетели; с.з. от 31.01.14 г. - отложено 

за събиране на доказателства /назначена тройна съдебно-техническа 

експертиза/; с.з. от 11.03.14 г. - отложено, поради неизготвяне на 

назначената тройна съдебно-техническа експертиза, поради несъгласие на 

страните с назначените от съда вещи лица; в с.з. от 08.04.14 г. е даден ход 

по същество, решението е обявено на 08.05.2014 г. 

 

 

 Търговските дела са администрирани своевременно. Причините за 

неприключването им в тримесечен срок са предимно от обективен 

характер: това е двойната размяна на книжа, изискваща технологично 

време за осъществяването й, както и отлагането на делата за събиране 

на доказателства. По т.д. № 28/2012 г. няма извършена двойна размяна 

на книжа. При отлагане на делата следващо съдебно заседание най-често 

е насрочвано за след месец, с изключение на съдебната ваканция. 

  

 

 3. Постановени съдебни актове по търговски дела извън срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК през 2012 г. и през 2013 г. 

   

 От изготвените и предоставени справки се установи, че  през 2012 г. 

8 броя  търговски дела са с решения, обявени извън срока по чл. 235, ал.5, 

изр. първо от ГПК, а през 2013 г - по едно търговско дело решението е 

обявено извън срока по чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК. 

   На случаен принцип бяха проверени следните търговски дела, 

обявени извън срока по чл. 235, ал.5, изр. първо  ГПК и се установи: 

 - т.д. № 226/2011 г. – иск по чл. 422, във връзка с чл. 415, ал. 1 от 

ГПК, на доклад на съдия Георги Павлов, образувано на 01.07.2011 г., 

искова молба от 30.06.2011 г. С Разпореждане от 01.07.2011 г. се указва 

препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. На 

19.07.2011 г. постъпва отговор. С Разпореждане от 20.07.2011 г. се указва 

на ищеца да се изпрати препис от писмения отговор за подаване на 

допълнителна искова молба. На 04.08.2011 г. постъпва допълнителна 

искова молба. С Разпореждане от 09.08.2011 г. се указва препис от 

допълнителната искова молба да се изпрати на ответника за отговор. С 

Определение от 26.09.2011 г. по чл. 374, ал. 1 от ГПК делото се насрочва за 

28.10.2011 г. В съдебно заседание на 28.10.2011 г. за изготвяне на 

експертиза делото се отлага за 29.11.2011 г. В съдебно заседание на 

29.11.2011 г. за изготвяне на експертиза делото се отлага за 17.01.2012 г. В 
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съдебно заседание на 17.01.2012 г. делото е обявено за решаване. Решение 

№ 42 е обявено на 21.02.2012 г. – 4 дни след срока, установен в чл. 235, ал. 

5, изр. 1 от ГПК. 

 - т.д. № 269/2012 г.- иск по чл. 422 във връзка с чл. 415 от ГПК, на 

доклад на съдия Георги Павлов, образувано на 17.09.2012 г., искова молба 

от 14.09.2012 г. С Разпореждане от 26.09.2012 г. се указва препис от 

исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. На 22.10.2012 г. 

постъпва отговор. С Разпореждане от 24.10.2012 г. се указва на ищеца да се 

изпрати препис от писмения отговор за подаване на допълнителна искова 

молба. На 12.11.2012 г. постъпва допълнителна искова молба. С 

Разпореждане от 13.11.2012 г. се указва препис от допълнителната искова 

молба да се изпрати на ответника за отговор. На 04.12.2012 г. постъпва 

отговор. С Определение от 05.12.2012 г.  по чл. 374, ал. 1 от ГПК делото се 

насрочва за 29.01.2013 г. В съдебно заседание на 29.01.2013 г. за изготвяне 

на експертиза делото се отлага за 05.03.2013 г. В съдебно заседание на 

05.03.2013 г. за събиране на доказателства делото се отлага за 23.04.2013 г. 

В съдебно заседание на 23.04.2013 г. делото е обявено за решаване. 

Решение № 122 е обявено на 28.05.2013 г. – 5 дни след срока, установен в 

чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 - т.д. № 341/2011 г. – иск по чл. 124 във връзка с чл. 415 от ГПК , 

на доклад на съдия Георги Павлов, образувано на 12.10.2011 г., искова 

молба от 11.10.2011 г. С Разпореждане № 1555/12.10.2011 г. се оставя 

исковата молба без движение. С Разпореждане № 1666/28.10.2011 г. се 

указва препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. На 

13.12.2011 г. г. постъпва писмен отговор. С Разпореждане № 

1918/14.12.2011 г. се указва на ищеца да се изпрати препис от писмения 

отговор за подаване на допълнителна искова молба. На 09.01.2012 г. 

постъпва допълнителна искова молба. С Разпореждане № 41/09.01.2012 г. 

се указва препис от допълнителната искова молба да се изпрати на 

ответника за отговор. С Определение № 92/20.02.2012 г. по чл. 374, ал. 1 от 

ГПК делото се насрочва за 20.03.2012 г. В съдебно заседание на 20.03.2012 

г. за изготвяне на експертиза делото се отлага за 26.04.2012 г. В съдебно 

заседание на 26.04.2012 г. делото е обявено за решаване. Решение № 154 е 

обявено на 22.06.2012 г. – 26 дни след срока, установен в чл. 235, ал. 5, изр. 

1 от ГПК. 

 

Анализът на данните сочи, че за проверения период - 2012 г. и 2013 
г. съдия Георги Павлов е със забава при  обявяване на решенията по 
девет търговски дела. Следва да се посочи, че решенията по цитираните 
дела са постановени до един месец след изтичане на законоустановения 
срок. Съдия Георги Павлов за в бъдеще следва да положи усилия за 
стрикто спазване на срока по чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК. 
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 4. Търговски дела с отменен ход по същество и върнати в 

съдебно заседание. 

 В Окръжен съд  - Добрич през 2012 г. е отменен хода по същество 

по 3 търговски дела, а през 2013г. е отменен хода по същество по 5 

търговски дела.   

 Бяха изискани и прегледани следните дела: 

 - т.д. № 213/2011 г. – иск по чл. 293 от ЗТР, на доклад на съдия Таня 

Ангелова, образувано на 24.06.2011 г., искова молба от 24.06.2011 г. С 

Разпореждане от 24.06.2011 г. и 05.07.2011 г. исковата молба се оставя без 

движение. С Определение от 15.08.2011 г. се прекратява производството 

по отношение на Агенция по вписвания София. С Разпореждане от 

15.08.2011 г. се указва да се изпрати на ответника препис от исковата 

молба за отговор. С определение по чл. 374 от ГПК делото се насрочва за 

27.10.2011 г. В съдебно заседание на 27.10.2011 г., с оглед уточняване на 

активната легитимация на ищците, делото се отлага за 28.11.2011 г. В 

съдебно заседание на 28.11.2011 г. за събиране на доказателства делото се 

отлага за 10.01.2012 г. В съдебно заседание на 10.01.2012 г. не се дава ход 

на делото и се отлага за 27.01.2012 г. В съдебно заседание на 27.01.2012 г., 

поради неявяване на страните, делото е отложено за 24.02.2011 г. В 

съдебно заседание на 24.02.2011 г. делото е обявено за решаване. С 

Определение № 118/05.03.2012 г. се отменя даден ход по същество, тъй 

като е налице преюдициален спор, с предявен в РС-Добрич иск по чл. 58 от 

ЗК и се спира производството до приключване на гр.д. № 3208/2011 г. на 

РС-Добрич. С Определение от 05.06.2012 г. производството е възобновено 

и делото насрочено за 21.08.2012 г. В съдебно заседание на 21.08.2012 г. се 

прекратява производството по делото. 

 - т.д. № 263/2012 г. – иск по чл. 422, ал. 1 от ГПК, на доклад на съдия 

Теменуга Стоева, образувано на 12.09.2012 г., искова молба от 10.09.2012 

г. С Разпореждане от 13.09.2012 г. се указва да се изпрати на ответника 

препис от исковата молба за отговор. На 02.10.2012 г. постъпва писмен 

отговор. С Разпореждане от 03.10.2012 г. се указва препис от отговора да 

се изпрати на ищеца за подаване на допълнителна искова молба. С 

Определение № 579/30.10.2012 г. по чл. 374 от ГПК делото се насрочва за 

11.12.2012 г. В съдебно заседание на 11.12.2012 г., поради непредставяне 

на експертиза в срок, делото е отложено за 25.01.2013 г. В съдебно 

заседание на 25.01.2013 г. се спира производството по взаимно съгласие на 

страните. С Определение № 477/05.08.2013 г. се възобновява 

производството и делото се насрочва за 10.09.2013 г. В съдебно заседание 

на 10.09.2013 г. за изготвяне на допълнителна задача към експертизата 

делото се отлага за 25.10.2013 г. В съдебно заседание на 25.10.2013 г. 

делото е обявено за решаване. С Определение № 706/12.11.2013 г. се 
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отменя даден ход по същество и се спира производството на основание чл. 

229, ал.1, т. 4 от ГПК до постановяване на решение по ТД № 4/2013 г. на 

ОСГТК. С Определение № 213/12.05.2014 г. се възобновява 

производството, с оглед на решение от 07.05.2014 г. по ТД № 8/2013 г. на 

ВКС. 

 - т.д. № 265/2011 г. – иск по чл. 646, ал.2, т. 1 от ТЗ и чл. 55, ал. 1, вр. 

с чл. 86 от ЗЗД, на доклад на съдия Георги Павлов, образувано на 

29.07.2011 г., искова молба от 29.07.2011 г. С Разпореждане от 30.11.2011 

г. исковата молба се оставя без движение. С Определение № 

392/01.08.2011 г. се допуска обезпечение. С Определение № 692/22.12.2011 

г. се спира производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до 

приключване на т.д. № 57/2010 г. на ОС – Добрич. С Определение № 

240/15.05.2012 г. се възобновява производството. С Разпореждане от 

08.06.2012 г. се указва препис от исковата молба да се изпрати на 

ответника за отговор. На 03.07.2012 г. постъпва отговор. С Разпореждане 

от 03.07.2012 г. се указва препис от отговора да се изпрати на ищеца за 

допълнителна искова молба. С Определение от 08.08.2012 г. по чл. 374, ал. 

1 от ГПК делото се насрочва за 05.10.2012 г. В съдебно заседание на 

05.10.2012 г., с оглед на нередовно призоваване делото се отлага за 

30.10.2012 г. В съдебно заседание на 30.10.2012 г. за установяване на 

синдика на дружеството делото се отлага за 20.11.2012 г. В съдебно 

заседание на 20.11.2012 г. за изготвяне на експертиза делото се отлага за 

15.01.2013 г. В съдебно заседание на 15.01.2013 г. за събиране на 

доказателства делото се отлага за 26.02.2013 г. В съдебно заседание на 

26.02.2013 г. делото е обявено за решаване. С Определение № 

234/01.04.2013 г. се отменя хода по същество, с оглед на разпоредбата на § 

14, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ТЗ /обн., ДВ, бр. 20/28.02.2013 г./ като се дава 

възможност на синдика да изрази становище по предявените искове и 

делото се насрочва за 09.05.2013 г. В съдебно заседание на 09.05.2013 г., с 

оглед на постъпила молба от синдика на основание § 14, ал. 2 от ПЗР на 

ЗИД на ТЗ поради оттегляне на иска производството по делото се 

прекратява. 

 

Незначителният брой търговски дела с отменен ход по същество 

през 2012 г. и 2013 г., налага общ извод за добра предварителна 

подготовка по делата от съдията-докладчик. 

        От анализа на описаното по-горе дела  се установи, че причината за 

отмяна на хода по същество е обективна – промяна в законодателната 

уредба и  наличие на преюдициален спор. 
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     5. Образувани частни търговски дела по чл. 390 ГПК – обезпечения 

на бъдещ иск.   

     От изготвената и предоставена за целите на проверката справка със 

статистически данни се констатира следното: 

       През 2012 г. са образувани и разгледани, по реда на чл. 390 ГПК, 44 

броя частни търговски дела. 

       През 2013 г. са образувани и разгледани, по реда на чл. 390 ГПК 34 

броя частни търговски дела. 

       Проверката на случайно избрани дела установи следното: 

       - ч.т.д.№ 47/2012 г., обр. на 22.02.2012 год., на доклад на съдия 

Теменуга Стоева.С разпореждане от същата дата са дадени указания на 

молителя в тридневен срок да посочи конкретни банкови сметки на 

ответното дружество. Указанията са изпълнени с молба от 24.02.12 г. С 

определение от 27.02.12 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещия иск, 

определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск и 

представяне на доказателства за това в същия срок. Има издадена 

обезпечителна заповед, получена от пълномощник на молителя на 28.02.12 

г. Има представено доказателство за предявен иск в указания срок. На 

04.12.13 г. е постъпила молба за отмяна на наложената обезпечителна 

мярка. С определение от 05.12.2013 г. съдът е отменил наложената 

обезпечителна мярка и е разпоредено издаване на обратна обезпечителна 

заповед. Има издадена обезпечителна заповед от 27.01.2014 г., получена от 

представител на молителя на 06.02.14 г., с която се вдига допуснатото 

обезпечение на бъдещ иск като е отменена наложената обезпечителна 

мярка „запор” на конкретно посочените банкови сметки. 

        - ч.т.д.№ 140/2012 г., обр. на 01.06.2012 год., на доклад на съдия 

Адриана Панайотова. С разпореждане от 01.06.12 г. съдът е дал указания за 

уточняване вида на обезпечителната мярка, изпълнени с молба от 08.06.12 

г. С определение от 08.06.12 г. съдът е оставил без уважение молбата, като 

неоснователна. 

        - ч.т.д.№ 226/2012 г., обр. на 10.08.2012 год., на доклад на съдия 

Георги Павлов. С определение от 10.08.12 г. съдът е допуснал обезпечение 

на бъдещия иск, определил е едномесечен срок за предявяване на иска. 

Има издадена обезпечителна заповед, получена от представител на 

молителя на 13.08.12 г. Няма представено доказателство за предявен в срок 

иск, поради което съдът служебно, на осн. чл. 390, ал.3, изр. второ ГПК, е 

отменил допуснатото обезпечение. 

 - ч.т.д.№ 118/2013 г., обр. на 05.06.2013 год., на доклад на съдия 

Адриана Панайотова. С разпореждане от 05.06.13 г. съдът е дал указания 

на молителя за изправяне нередовност на молбата в срок. Указанията са 

изпълнени с молба от 11.06.13 г. С определение от 14.06.13 г. съдът е 

допуснал обезпечение на бъдещия иск, определен е едномесечен срок за 

предявяване на иска. Има издадена обезпечителна заповед, получена от 
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молителя на 17.06.13 г. Представено е доказателство за предявен иск в 

указания срок. 

 

 Проверката констатира, че делата се образуват в деня на 

постъпване на молбата в съда. Произнасянето по молбата е в деня на 

постъпването й в съда или на следващия работен ден.  При уважаване на 

молбата съдът е определял срок за предявяване на бъдещия иск не по-

дълъг от един месец, в съответствие с разпоредбата на чл. 390, ал.3. При 

непредставяне на доказателства за предявен в срок иск, съдът служебно, 

на основание чл. 390, ал.3, изр. второ ГПК, е отменял допуснатото 

обезпечение. 

                   

6. Спрени търговски дела през 2012 г. и 2013 г. 

   

 Предоставената за нуждите на проверката деловодна справка сочи, 

че през 2012 г. в Окръжен съд - гр. Добрич са спрени производствата по 20 

броя търговски дела, а през 2013 г. - 24 търговски дела. 

 При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 

 - т.д. № 78/2013 г. – иск по чл. 422 от ТЗ, на доклад на съдия 

Теменуга Стоева, образувано на 29.03.2013 г., искова молба от 29.03.2013 

г. С Разпореждане от 02.04.2013 г. се оставя исковата молба без движение 

за внасяне на държавна такса. С Определение от 22.04.2013 г. делото се 

насрочва за 21.05.2013 г. В съдебно заседание на 21.05.2013 г. се спира 

производството по взаимно съгласие на страните на основание чл. 229, ал. 

1, т. 1 от ГПК. На 28.10.2013 г. постъпва молба за възобновяване. С 

Определение № 669/29.10.2013 г. се възобновява производството и делото 

се насрочва за 21.11.2013 г. В съдебно заседание на 21.11.2013 г. се 

одобрява постигната между страните спогодба и се прекратява 

производството. 

 - в.т.д. № 245/2013 г. – жалба по решение на РС-Генерал Тошево, на 

доклад на съдия Таня Ангелова, образувано на 02.10.2013 г., жалба от 

02.10.2013 г. С Разпореждане от 03.10.2013 г. делото се насрочва за 

29.10.2013 г. В съдебно заседание на 29.10.2013 г. делото е обявено за 

решаване. С Определение № 688/05.11.2013 г. се спира производството на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приемане на тълкувателно решение 

на ОС на ГК и ТК на ВКС по приложението на чл. 422 от ГПК. С 

Определение № 212/12.05.2014 г. се възобновява производството с оглед 

на решение от 07.05.2014 г. по ТД № 8/2013 г. на ВКС и делото се насрочва 

за 13.06.2014 г.  

 - т.д. № 287/2011 г. – иск за изплащане на неустойка , на доклад на 

съдия Таня Ангелова, образувано на 15.08.2011 г., иск от 12.08.2011 г. С 

Разпореждане от 15.08.2011 г. исковата молба се оставя без движение за 

отстраняване на нередовности. С Разпореждане от 27.09.2011 г. се указва 
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на ответника да се изпрати препис от исковата молба за отговор. На 

24.10.2011 г. постъпва отговор. С Разпореждане от 25.10.2011 г. се указва 

да се изпрати препис от отговора на ищеца за подаване на допълнителна 

искова молба. На 16.11.2011 г. постъпва допълнителна искова молба. С 

Разпореждане от 17.11.2011 г. се указва да се изпрати препис от 

допълнителната искова молба на ответника за отговор. С Определение от 

09.12.2011 г. по чл. 374 от ГПК делото се насрочва за 19.01.2011 г. В 

съдебно заседание на 19.01.2011 г. производството се спира до влизане в 

сила на съдебен акт по т.д. № 201/2010 г. на ОС – Добрич. С Определение 

№ 183/19.03.2013 г. се възобновява производството и делото се насрочва за 

05.04.2013 г. В съдебно заседание на 05.04.2013 г., поради нередовно 

призоваване, делото се отлага за 25.04.2013 г. В съдебно заседание на 

25.04.2013 г. за изготвяне на експертиза делото се отлага за 28.05.2013 г. В 

съдебно заседание на 28.05.2013 г. делото е обявено за решаване. Решение 

№ 132 е обявено на 05.06.2013 г.  

 - т.д. № 265/2012 г. – иск по чл. 422 от ГПК, на доклад на съдия 

Адриана Панайотова, образувано на 12.09.2012 г., иск от 11.09.2012 г. С 

Разпореждане от 17.09.2012 г. се указва да се изпрати препис от 

допълнителната искова молба на ответника за отговор. На 12.10.2012 г. 

постъпва отговор. С Определение от 11.12.2012 г. по чл. 374 от ГПК 

делото се насрочва за 18.01.2013 г. В съдебно заседание на 18.01.2013 г. за 

събиране на доказателства делото се отлага за 21.03.2013 г. В съдебно 

заседание на 21.03.2013 г. за събиране на доказателства делото се отлага за 

10.05.2013 г. В съдебно заседание на 16.05.2013 г., поради нередовно 

призоваване на ответника, делото се отлага за 27.06.2013 г. В съдебно 

заседание на 27.06.2013 г. за изразяване на становище по доказателствата 

делото се отлага за 03.09.2013 г. В съдебно заседание на 03.09.2013 г. на 

основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК се спира производството до 

произнасяне на ОС на ГК на ВКС по тълкувателно дело № 4/2013 г. С 

Определение № 219/13.05.2014 г. се възобновява производството, с оглед 

на решение от 07.05.2014 г. по ТД № 8/2013 г. на ВКС и делото се насрочва 

за 19.06.2014г. 

 

         Проверката на спрените търговски дела през 2012 г. и 2013 г.  

установи, че същите са системно администрирани - извършвана е 

проверка, относно обстоятелството дали е отпаднало основанието за 

спиране. Установи се, че проверените спрени дела са възобновявани 

своевремнно, при наличие на процесуални предпоставки за това.  
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 VІ. ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ОКРЪЖЕН СЪД -  ДОБРИЧ 

                 1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО,  ДВИЖЕНИЕТО  И 

ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА за 2012 г.  и  2013 г.  

              -  по образуване на делата. 

Първоинстанционните граждански дела се  образуват в деня на 
постъпване на исковите молби в съда или най-късно на следващия ден.               
Проверката установи  ежедневно разглеждане, разпределение и образуване 
на постъпилите искови молби, както и своевременно произнасяне по 
първоначалната нередовност на исковите молби.  Проверката  не  установи 
случаи, в които страните да са правили опити за превратно упражняване на 

права, изразяващо се в заобикаляне на принципа на случайния избор на 
докладчик, съответно съзнателно да са „търсили" конкретни състави, които 
да разгледат и постановят желания от тях резултат по споровете.                                     

Въззивните граждански дела се образуват в деня на постъпване на 
въззивните жалби в съда или най-късно на следващия ден , което е резултат 
от добра организация на административната дейност на Окръжен съд – гр. 
Добрич.                                                                                                        

Търговските дела също се образуват в деня на постъпване на 
исковите молби в съда или най-късно на следващия ден. По редовността на 
исковите молби съдиите са се произнасяли своевременно. 

 В ОС - Добрич не са констатирани злоупотреби с права, при 
образуване на първоинстанционните  частни граждански и търговски дела, 

във връзка с  молбите за обезпечение на бъдещ иск по чл. 390 и сл. от 
ГПК. 

     

                 - по движение на делата 

         
      Съдиите, разглеждащи първоинстанционните граждански дела са се 
произнасяли своевременно по редовността на исковите молби, като най-
често това е ставало в деня на образуване на делото или в срок до 10 дни от 
образуването на делата.  

В изолирани случаи се установяват по-големи периоди, обикновено 
съвпадащи със съдебната ваканция или с дни, определени за национални 
празници.  

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 своевременно, в 
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рамките на  няколко дни след постъпване на отговор на исковата молба, 

съответно от изтичане на едномесечния срок, предвиден в чл. 131 от ГПК. 
Констатира се също така, че има първоинстанционни граждански 

дела, макар и изключения, по които определението по чл. 140 ГПК е 
постановявано в един по-дълъг период от един месец до два месеца след 
изтичане на срока по чл. 131 ГПК. 

При отлагане на делата за събиране на доказателства или поради 
други причини, нови дати са определяни за не по-късно от месец и 
половина от датата на заседанието, което се отлага.  

Като цяло е налице стремеж към бързо администриране на исковите 
молби, които постъпват в съда. 
          Въззивните граждански дела са администрирани своевременно, 

първото о.с.з. е насрочвано в срок до един месец от образуване на делото. 

При отлагане съдебните заседания са насрочвани за след месец, месец и 

половина /с изкл. на съдебната ваканция/.    

По търговските  дела, образувани пред Окръжен съд - гр. Добрич 
съдебните състави са постановявали своите актове  по чл. 367, чл. 372, ал.1 
чл. 373, ал.1 от ГПК, свързани с двойната размяна на книжа по търговските 
спорове своевременно,  в кратки срокове. 

При търговските дела първо открито съдебно заседание е насрочвано 
най-често за след месец, месец и половина от датата, на която е 
постановявано определението по чл. 374 от ГПК. Нови съдебни заседания, 

в случаите на отлагане, са насрочвани за след месец до месец и половина, 
като по-големи периоди се установяват през време на съдебната ваканция. 
        Проверката на спрените първоинстанционни и въззивни граждански 

дела и търговски дела през 2012 г. и 2013 г.  установи, че същите са 

своевременно администрирани - извършвана е проверка, свързана с 

обстоятелството дало основание  за спиране на делото. Установи се, че 

проверените спрени дела са възобновявани своевременно, при наличието 

на основания  за това.  

Служба „Съдебно деловодство" е изготвяла и изпращала 
своевременно призовките и съобщенията за страните по делата. 
 

    - по приключване на делата.     

 

 При първоинстанционните граждански дела се установи, че 

проверявания период 2012 г. и 2013 г. няма дела с отменен ход по 

същество. 

 Липсата на дела с отменен ход по същество свидетелства за добра 

предварителна подготовка от страна на съдията-докладчик при 

разглеждане на  първоинстанционните граждански дела.  

 При търговските дела през 2012 г. и 2013 г. има общо осем дела с 

отменен ход по същество. Незначителният брой търговски дела с отменен 
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ход по същество налага общ извод за добра предварителна подготовка по 

делата. 

 При въззивните граждански дела през 2012 г. и 2013 г. има общо                  

6 броя въззивни  дела с отменен ход по същество. Незначителният брой 

въззивни граждански дела с отменен ход по същество налага общ извод за 

добра предварителна подготовка по делата. 

         Анализът на данните сочи,  че основна причина за отмяна на хода по 

същество е по инициатива на съда, поради допуснати процесуални 

нарушения и несвоевременно събиране на относимите доказателства, 

което свидетелства за недобро проучване на делото от съответния 

съдия- докладчик.  

 

За проверения период - 2012 г. и 2013 г. по                                                                          
14 броя първоинстанционни дела, съдебното решение е обявено извън 
срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК. Съдиите от Окръжен съд - Добрич 

за в бъдеще следва да положат усилия за стрикто спазване на срока по чл. 
235, ал.5, изр. първо от ГПК. За проверения период - 2011 г. и 2012 г. 
съдия Георги Павлов е със забава при  обявяване на решенията по 9 броя 
търговски дела. Следва да се посочи, че решенията по посочените дела са 
постановени до един месец след изтичане на законоустановения срок. 
Съдия Георги Павлов следва да положи усилия за стрикто спазване на 
срока по чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК.    

За проверения период - 2012 г. и 2013 г. по  общо 121 броя 

въззивни  дела са с постановени решения  извън срока по чл. 235, ал. 

5, изр. първо ГПК.  За в бъдеще съдиите от Окръжен съд – гр. Добрич, 
разглеждащи въззивни граждански дела, следва да положат усилия за 
стриктно спазване на срока по чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК. 

           По молби, постъпили по реда на чл. 390 от ГПК- обезпечения на 

бъдещи искове, произнасянето е в деня на образуване на делото или на 

следващия работен ден.  

 

 В ОС-гр.Добрич за проверявания период няма образувани 
първоинстанционни граждански дела по чл. 310 и сл. ГПК. 
          Въззивните граждански дела, разгледани по реда на бързото 
производство по ГПК, са приключени в кратките процесуални срокове, 

предвидени в ГПК. 
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2. ЗА АДМИНИСТРАТИВНО - ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА 

СЪДА. 

             Документите, постъпващи по делата в гражданско и търговско 

отделение на Окръжен съд – гр. Добрич, както и съдебните актове са 

подреждани в добър хронологичен ред, с номериране на страниците. 

В деловодствата на гражданско и търговско отделение, 
организиращи работата на съдебните състави, се установява своевременно 
изготвяне и изпращане на съобщенията. 

Всички проверени съдебни книги за 2012 г. и 2013 г. са по утвърден 

образец и са водени съгласно изискванията на ПАРОАВАС.  
 Изрично  следва да се посочи, че по делата за осиновяване в ОС-

Добрич в срочната книга и в регистъра  по чл.235 ал.5 ГПК, се отразяват 
лични данни, което обстоятелство е нарушение на императивните 
изисквания на  Закона за защита на личните данни, както и на 
императивните правила относно  делата с ограничен достъп, каквито са 
делата  за осиновяване. 

В ОС-Добрич е създадена добра организация на административната 

дейност. Тази добра организация на административната дейност позволява 

и контрол върху образуването, движението и приключването на делата, 

както и върху цялостната работа на съдебната администрация.  

На основание Заповед № 392 от 13.11.2012 г. на административния 

ръководител - председател на Окръжен съд - гр. Добрич са извършени 

проверки на дейността на районните съдилища от съдебен район - Добрич. 

по образуването, движението и приключването на делата /граждански и 

наказателни/ и спазване на сроковете за изготвяне на съдебните актове за 

периода от 01.01.2012 година до 01.11.2012 година. За резултатите от 

проверките е изготвен обобщен доклад и са дадени препоръки на 

административните ръководители на съответните съдилища за 

подобряване организацията на работата им.  

На основание Заповед № 349/21.10.2013г. на административния 

ръководител-председател на Окръжен съд – гр. Добрич е извършена 

проверка на гражданските отделения на районните съдилища от съдебен 

район - Добрич по образуването, движението и приключването на делата; 

спазване на сроковете за изготвяне на съдебните актове за периода от 

01.01.2013 година до 01.11.2013 година.  

 За резултатите от проверките е изготвен доклад и са дадени 

препоръки на административните ръководители на съответните 

съдилищата за подобряване организацията на работата им. 

Преодоляни са констатираните слабости и са изпълнени дадените 

препоръки с Акт за резултати от проверка, извършена от ИВСС  през 2009 

г. /24.06.2009г.- 26.06.2009г./, в изпълнение на Заповед № 147/11.06.2009 г. 

на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
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Последователна е практиката на  ОС – гр. Добрич по изготвяне на 

становища по предложения за тълкувателни решения на   ОСГТК на ВКС. 

Добрата организацията на административната дейност в ОС- Добрич, 

както и работата на съдиите в ОС- Добрич, както по  образуването и 

движението на гражданските и търговските делата, така и по 

приключването им в разумен срок, налага се извода, че бързината на 

правораздаването и приключване на съдебните производства  в разумни 

срокове е наложено като цел, стил и метод на работа на административния 

ръководител и на неговите заместници. 

 

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

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните ПРЕПОРЪКИ: 

Административният ръководител - председател на ОС – Добрич да 

упражни правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 12 ЗСВ, да  свика Общо 

събрание на съдиите от гражданско и търговско отделение, на което  да се 

обсъдят констатациите  по настоящия акт и предприемат мерки относно: 

- стриктно спазване на срока по чл. 235, ал.5, изречение първо ГПК 

при постановяване и обявяване на съдебните актове; 
          - своевременно постановяване на определението по чл. 140 ГПК след 

изтичане на едномесечния срок по чл. 131, ал.1 ГПК;  

          - изработването и уеднаквяването на постановяваните актове - 
разпореждания и определения по чл. 131, чл. 367 от ГПК, чл.140,  чл. 374  
и пр. от ГПК, за да се отстрани / преодолее/ порочната практика на  
изготвяне на непълни и немотивирани актове, постановявани в закрито 
съдебно заседание и  нарушаващи изискването на чл. 254, ал. 2 от ГПК, 
както и на актове /разпореждания/, постановявани от съдиите на ръка 
върху съдебните книжа; 

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

във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на ОС – Добрич да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки, в изпълнение 

на дадените препоръки. 

  

На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ, препис от Акта да се изпрати на 

административния ръководител - председател на Окръжен съд – Добрич и 

на представляващия Висшия съдебен съвет.            

     

 

                                                         

                              ИНСПЕКТОР: 

                                                        

                              /ДИМАНА ЙОСИФОВА/ 


