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

план за провеждане на планови и контролни  проверки от Инспектората 

към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените 

отдели към окръжните прокуратури за 2014 г. и на основание  Заповед № 

ПП-01-27/13.03.2014 г. на Главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен 

съд - Попово,  с обхват на проверката - образуването, движението и 

приключването на гражданските дела за 2012 г. и 2013 г . 

Проверката се извърши за времето от 17.03.2014 г.  до 18.03.2014 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 и  
индивидуални разговори. 

 І.  ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА    

АДМИНИСТРАТИВНАТА  ДЕЙНОСТ  НА СЪДА 

        

          Кадрова обезпеченост 

     По щатното разписание за 2012 г. и 2013 г. Районен съд - Попово е с 4  
/четири/ щатни бройки за съдии, от които една щатна бройка за 
административен ръководител - председател на съда. През проверявания 
период съдът е работил с изцяло попълнен съдийски щат, който е зает от 
съдиите Явор Томов, Галена Чешмеджиева-Дякова, Маринела Стефанова 
и Поля Павлинова. В края на 2013 г. в Районен съд Попово няма незаети 
магистратски длъжности. 

През 2012 г. и 2013 г. наказателни дела са разглеждали съдиите Явор 

Томов, Галена Дякова и Маринела Стефанова,  а граждански дела съдиите 

Маринела Стефанова и Поля Павлинова. Изготвен е и стриктно се спазва 

график за дежурства, а по време на съдебната ваканция дежурните съдии 

са разглеждали всички видове дела, посочени в чл.329,ал.3 от ЗСВ.  

      Административен ръководител - председател на РС - Попово е  
съдия Явор Томов. На тази длъжност съдия Томов е от 31.07. 2009 г. и 

понастоящем е първи мандат председател. Съдия Томов е с ранг „съдия в 

АС”, с общ трудов стаж от 14 г., 7 м., от които 10 г., 3 м. в съдебната 

система. 

     Съдия  Маринела Стефанова е с общ трудов стаж 8 г., 11 м., от които 6 

г., 5 м. в съдебната система, притежава  ранг “съдия в ОС”.  

     Съдия Поля Павлинова е с общ трудов стаж от 9 г., 9 м., от които от 6 г., 

5 м. в съдебната система, притежава ранг „съдия в ОС”. 
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    Председателят на РС - Попово съдия Явор Томов осъществява общо 

административно ръководство, представлява съда в отношенията с трети 

лица, разпределя работата между съдиите, ръководи и контролира работата 

на държавния съдебен изпълнител и на съдията по вписванията, участва в 

съдебни заседания – разглежда наказателните дела. 

През проверявания период делата в Районен съд–Попово са 

образувани своевременно. В съда е внедрена и работи система за случайно 

разпределение на делата. Приети са и Вътрешни правила за случайно 

разпределение на делата.   

  Делата се разпределят от административния ръководител – 

председател, а при негово отсъствие от съдия Маринела Стефанова – в 

деня на постъпването им или най-късно на другия ден, съгласно 

изискванията на ПАРОАВАС. Всички дела са разпределяни чрез 

внедрената програма Law Choise, предоставена за ползване от Висшия 

съдебен съвет,  при спазване на принципа на случайния подбор и съгласно 

изискванията на ЗСВ. Съгласно дадените указания от ВСС към всяко 

новопостъпило дело се прилага протокол на хартиен носител от 

програмата за случайно разпределение на делата за извършеното 

разпределение, а съгласно заповед на Председателя на ОС-Търговище 

ежедневно се извършва разпечатка на протоколите от ежедневно 

разпределените дела, която се обособява в отделен том за всяка календарна 

година за възможност за последваща проверка.  

              Чрез изготвени справки от информационната система за 

управление на делата, на интернет страницата на съда се публикува 

календар за насрочените за разглеждане за предстоящият месец дела и 

постановените съдебни актове при спазване на Закона за защита на 

личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. 

Ежедневно, преди започване на делата, на съответната зала се поставя 

списък с обявяване на разглежданите дела и съдебните състави. 

 

    Съдебни служители 

 

Съдебната администрация на Районен съд - Попово се състои от 

съдебни служители от общата и специализираната администрация, която 

се ръководи и контролира от административния секретар. Към 01.01.2013 

г. Районен съд - Попово осъществява своята дейност при численост на 

съдебната администрация по щат 19 съдебни служители, останал 

непроменен и към края на годината, в следния състав: административен 

секретар; системен администратор; главен счетоводител; главен 

специалист-статистик, той и касиер; четирима  секретар - протоколисти; 

трима деловодители; двама деловодители в СИС; архивар; деловодител-

регистратура и бюро съдимост; призовкар; двама призовкар-чистачи; 

огняр, той и работник по поддръжката.  
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              Връчването на призовки и съдебни книжа се осъществява от един 

призовкар  и двама служители призовкар-чистачи. Последните съвместяват 

и функциите на работника по поддръжката, като го заместват  в случаите 

на отсъствие. 

Функциите на служителите при съда са разпределени, съгласно 

Правилник за администрацията в районните, окръжните, 

административните,  военните и апелативните съдилища, публикуван в            

Д. В. бр.66/2009 г.,  в сила от 18.08.2009 г., като при необходимост на всеки 

служител се възлагат и допълнителни задачи от председателя на съда.   

Съдиите и служителите работят при добри битови условия и 

сравнително добра техническа обезпеченост.   

В по-голямата си част съдебните служители са с дългогодишен стаж 

в съдебната система, притежават необходимите професионални качества, 

работят с чувство за отговорност, в екип.  

 

 Съдебно деловодство 

 

         Служба ”Съдебно деловодство” включва 3-ма деловодители /двама по 

граждански и един по наказателни дела/, както и служител „съдебен 

архивар”, като при отсъствие на някой от тях, функциите му се поемат от 

останалите. В обособената в отделен вход на съда регистратура 

постъпващите документи се регистрират от деловодител-регистратура, 

който изпълнява и функциите на деловодител-бюро съдимост. 

          През 2013 г. съдебните секретар-протоколисти в съда са четири на 

брой, колкото са и съдиите по щат. 

          Всички постъпили за разглеждане дела са обработени от 

служителите в деловодството и от съдебните секретари, съобразно 

изискванията на Глава девета от ПАРОАВАС. Делата са въведени и се 

обработват чрез софтуерния продукт на „Информационно обслужване”-

„САС-Съдебно деловодство”.   

          Всички дела се подреждат и съхраняват в деловодството на съда, 

съгласно разпоредбите на Глава дванадесета от ПАРОАВАС. 

          Съгласно издадени заповеди на председателя на съда се извършва  

ежемесечна проверка на наличността на делата в съдебното деловодство и 

тяхното насрочване в законовите срокове,  начина на водене на книгата за 

изпълнение на влезли в сила присъди и определения. 

          Администрирането на несвършените дела, дела с обжалвани актове и 

такива с влезли в сила актове, се осъществява от съдебните деловодители и 

секретар-протоколистите при спазване разпоредбите на ПАРОАВАС. 

Наред с това се извършва и проверка на точното въвеждане и отразяване на 

информацията в деловодните книги, регистри и в деловодната програма от 

страна на деловодителите и съдебните секретари. 
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          На основание Заповед № 52/25.10.2013 г. на Председателя на ОС-

Търговище, комисия от окръжния съд е извършена проверка /ревизия/ на 

работата на съда, обхващаща периода 01.01.2013 г. – 31.10.2012 г. 

Представеният окончателен доклад съдържа както отделни заключения 

относно работата на гражданските и наказателните съдии, така и такова 

относно цялостното администриране на дейността на съда. Всички изводи 

са за  много добра работа на съдиите и съдебните служители, като са 

дадени единствено препоръки за подобряване на работата на гражданските 

съдии във връзка с неоснователно отлагане на граждански дела и в 

частност използване на лостовете на ГПК за дисциплиниране на страните и 

вещите лица.  

В Районен съд - гр. Попово  се водят следните видове деловодни книги   

и  регистри по граждански дела: 

     1. Входящ регистър /общ -  гражд. и наказателни дела /; 

     2. Изходящ регистър /общ -  гражд. и  наказателни дела /; 

3. Азбучен указател за образуваните гражд.дела;  

4. Срочна книга /книга за откритите съдебни заседания/ 

5. Описна книга; 

6. Книга за закрити и разпоредителни заседания; 

7. Книга за получени и върнати призовки и др.съдебни книжа; 

8. Регистър на съдебните решения по чл.235 ал.5 от ГПК ; 

9. Архивна книга; 

10. Регистър   по ЗЗДН; 

11. Регистър на съобщения  за прекратен граждански граждански брак; 

Деловодните книги се водят за всяка календарна година.   

 

 

II. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 През проверявания период делата са разпределяни от 

административния ръководител – председателя на РС-Попово , а при 

негово отсъствие от съдия Маринела Стефанова – в деня на постъпването 

им или най-късно на другия ден, съгласно изискванията на ПАРОАВАС.  

 Всички дела са разпределяни чрез внедрената програма Law Choise, 

предоставена за ползване от Висшия съдебен съвет, при спазване на 

принципа на случайния подбор и съгласно изискванията на ЗСВ. Съгласно 

дадените указания от ВСС към всяко новопостъпило дело се прилага 

протокол на хартиен носител от програмата за случайно разпределение на 

делата за извършеното разпределение, а съгласно заповед на председателя 

на ОС-Търговище ежедневно се извършва разпечатка на протоколите от 

ежедневно разпределените дела, която се обособява в отделен том за всяка 

календарна година за възможност за последваща проверка.  
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         Чрез изготвени справки от информационната система за управление 

на делата, на интернет страницата на съда се публикува календар за 

насрочените за разглеждане за предстоящият месец дела и постановените 

съдебни актове при спазване на Закона за защита на личните данни и 

Закона за защита на класифицираната информация. Ежедневно, преди 

започване на делата, на съответната зала се поставя списък с обявяване на 

разглежданите дела и съдебните състави. 

 През 2012 г. са постъпили за разглеждане 1000 броя граждански 

дела, от които брачни /по СК/ - 92 броя;облигационни искове – 100 бр.; 

делби – 21 бр.; вещни искове - 20 бр.; искове по КТ – 40 бр.; 22 бр. по 

Закона защита от домашното насилие; 33 бр. по Закона за закрила на 

детето (чл.26 и чл.30); други видове дела 126 броя. Наред с това, по 

подсъдност на получени 7 броя дела. Най-голям е броят на делата по 

чл.410,чл.417 от ГПК – 477 бр. В сравнение с предходните три години това 

видово съотношение на делата се запазва, като е налице съществено 

повишение при облигационните искове и производствата по Закона за 

защита от домашното насилие. 

         Свършените граждански дела през 2012 г.  са общо 979 броя, от 

всичко за разглеждане 1121 бр. дела или 88 %., като останали несвършени 

са 142 бр. гр. дела. Прекратените гр. дела за 2012 г. са 81 броя. 

 През 2013 г. са постъпили за разглеждане 845 броя граждански 

дела, в т.ч. 17 дела получени по подсъдност от други съдилища; 101 бр. 

брачни дела /по СК/;облигационни искове – 65 бр.;делби – 23 бр.; вещни 

искове - 37 бр.; искове по КТ – 15 бр.; 23 бр. по Закона защита от 

домашното насилие; 29 бр. по Закона за закрила на детето (чл.26 и чл.30); 

други видове дела 205 броя. Най-голям традиционно е броят на делата по 

чл.410,чл.417 от ГПК – 396 бр.  

      Свършените граждански дела са общо 870 броя от всичко за 

разглеждане 986 бр., или 88 % , а несвършени са останали 116 бр. гр.дела, 

      През 2012 г. в 3-месечен срок са решени 88% от гражданските дела, а 

през 2013 г. – 90%.. През 2013 г. постъплението на граждански дела 

бележи понижение в сравнение с 2012 г.  

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

от големия брой заповедни производства, подлежащи на разглеждане в 3 - 

дневен срок. 

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ 

СРОКОВЕ 

      

      1. Образувани граждански дела преди 01.01.2012 г. и 

неприключили към 31.12.2013 г.  
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      От изготвените за целите на проверката справки от РС-Попово се 

констатира, че за посочения период НЯМА граждански дела образувани 

преди 01.01.2012 г, които да не са приключени към 31.12.2013г.   

 

       2. Образувани дела след 01.01.2012 г., респективно след 01.01.2013 

г. и неприключили към 31.12.2012 г., респ. към 31.12.2013 г., чието 

разглеждане е продължило повече от 3 месеца. 

 Общо  24 броя  са гражданските дела, образувани след 01.01.2012 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г., чието разглеждане е продължило повече 

от 3 месеца, считано от постановяване на определението по чл. 140 ГПК, 

като 18 бр. са делата с докладчик съдия М. Стефанова и 6 бр. са делата с 

докладчик съдия П. Павлинова. 

  Общо 8 броя са гражданските дела, образувани след 01.01.2013 г. и 

неприключили към 31.12.2013 г., чието разглеждане е продължило повече 

от 3 месеца, считано от постановяване на определението по чл. 140 ГПК, 

като 4 бр. са делата с докладчик съдия М. Стефанова и 4 бр. са делата с 

докладчик съдия П. Павлинова. 

 От проверените на случаен принцип дела се установи следното: 

          - гр.д.№ 98/2012 г., образувано на 17.02.2012 г., с пр. 

основание чл. 19, ал.3 ЗЗД, на доклад на съдия Маринела Стефанова. 

На 21.02.12 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК,  на 

25.04.12 г. е постъпил отговор на исковата молба. На 27.04.12 г. е 

постановено определение по чл. 140, ал.1 ГПК, изготвен е проект на 

доклад, делото е насрочено за 22.05.12 г., когато е даден ход на 

делото и същото е отложено за събиране на доказателства за 22.06.12 

г., тъй като е открито производство по оспорване истинността на 

положен подпис върху документ. Поради постъпила молба от 

процесуалния пълномощник на ищцата за отсрочване на делото 

поради служебна ангажираност, съдът е пренасрочил делото за 

10.07.12 г., когато е отложено за събиране на доказателства 

/назначена е повторна графологична експертиза/ за 10.09.12 г. 

Поради късното призоваване на вещото лице и фактическа 

невъзможност да изготви в срок експертизата, с разпореждане от 

30.08.12 г. съдът е отсрочил с.з. за 02.10.12 г., когато делото отново е 

отложено за събиране на доказателства /допусната е допълнителна 

задача на вещото лице/. С.з. от 06.11.12 г. е отложено за събиране на 

доказателства /поставена допълнителна задача на вещото лице/; С.з. 

от 18.12.12 г. е отложено за събиране на нови доказателства 

/назначена е експертиза от Научно изследователския институт по 

криминология и криминалистика МВР, гр. София/. В с.з. от 05.03.13 

г. е даден ход по същество, решението е обявено на 05.04.2013 г. 

 - гр.д.№ 341/2012 г., образувано на 04.05.2012 г., с правно основание 

делба, на доклад на съдия Поля Павлинова. На 16.05.12 г. е постановено 
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разпореждане по чл. 131 ГПК, на 30.05.12 г. е постъпил отговор на 

исковата молба, върху която е поставена резолюция да се докладва след 

изтичане на 1-мес. срок за отговор /срокът е изтекъл на 21.06.12 г./. На 

10.07.12 г. е постановено определение по чл. 140, ал.1 ГПК, изготвен е 

проект на доклад, делото е насрочено за 12.09.12 г.,  когато е даден ход по 

същество. На 12.10.12 г. е обявено решението по допускане на делбата. 

С определение от 07.01.13 г. съдът след като е установил, че 

решението по допускане на делбата е влязло в сила, е насрочил с.з. по ІІ 

фаза на делбата за 06.02.2013 г.  С молба от 31.01.13 г. процесуалният 

представител на ищеца е поискал пренасрочване на делото за друга дата, 

поради служебна ангажираност. С определение от 04.02.13 г. съдът е 

пренасрочил делото за 20.02.13 г., когато е отложено за събиране на 

доказателства. Проведени са с.з. на: 12.04.13 г., отложено за събиране на 

доказателства; на 31.05.13 г., когато е даден ход по същество, решението 

по извършване на делбата е обявено на 16.07.2013 г. 

        - гр.д.№ 103/2013 г., образувано на 15.02.2013 г., с пр. основание чл. 

226 КЗ и чл. 86 ЗЗД, на доклад на съдия Поля Павлинова. На 01.04.13 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, на 27.05.13 г. е постъпил 

отговор на исковата молба. На 16.07.13 г. /след почти два месеца/ е 

постановено определение по чл. 140, ал.1 ГПК, няма изготвен проект на 

доклад, делото е насрочено за 11.09.13 г., когато е даден ход на делото и 

същото е отложено за събиране на доказателства за 23.10.2013 г. На 

21.10.13 г. е постъпила молба от вещото лице по назначената съдебна 

експертиза, с която уведомява, че е налице забава при предоставяне на 

нужната й информация от НОИ гр. Търговище и „НП” АД, поради което 

моли за отсрочване на делото. С  определение от 21.10.13 г. делото е 

отсрочено за 06.11.13 г., когато ход на делото не е даден, поради нередовна 

процедура по призоваване на ответната страна. На 18.12.13 г. е даден ход 

по същество, решението е обявено на 20.01.2014 г. 

          - гр.д.№244/2013 г., образувано на 17.04.2013 г., с пр. 

основание чл. 50 ЗЗД, във вр. с чл. 79, ал.1 ЗЛОД, на доклад на съдия 

Маринела Стефанова. На 19.04.13 г. е постановено разпореждане по 

чл. 131 ГПК, на 28.05.13 г. е постъпил отговор на исковата молба. На 

07.06.13 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, изготвен е 

проект на доклад, делото е насрочено за 03.09.13 г., отложено за 

събиране на доказателства. С.з. от 15.10.2013 г. - не е даден ход, 

поради нередовна процедура по призоваване на ответника; 

Проведените с.з. от 05.11.13 г., от 10.12.13 г. и от 17.01.14 г. са 

отложени за събиране на доказателства. На 24.01.2014 г. е даден ход 

по същество, решението е обявено на 20.02.2014 г. 

 

Като обективни причини за неприключилите в края на 2012 г. и 

съответно в края на 2013 г. производства по делата  могат да бъдат 
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посочени: предмета на делото /напр. при делба или при фактическа и 

правна сложност на делото/, отлагане на делата за събиране на 

доказателства или неизготвяне в срок на съдебните експертизи. 

         Първото по делото с.з. най-често е насрочвано до месец след 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК, с изключение на периода, 

съвпадащ със съдебната ваканция. Постъпващите по делото книжа са 

администрирани своевременно. По повечето проверени дела има изготвен 

проект на доклад.  

         Констатира се също така, че делата с докладчик съдия П. 

Павлинова не са своевременно администрирани. Така например: по гр.д.№ 

103/2013 г. определението по чл. 140 ГПК е постановено почти два месеца 

след изтичане на срока за отговор по чл. 131 ГПК, без да е налице 

основателна причина за тази забава. По гр.д. № 341/2012 г. срокът за 

отговор на ИМ е изтекъл на 21.06.2012 г., но определението по чл. 140 

ГПК е постановено на 10.07.2012 г. 

 

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

първо ГПК. 
  

            От изготвените справки и извършената проверка по срочните книги 

за 2012 г. и за 2013 г. се установи следното: 

 През 2012 г. има 31 бр. обявени актове в срока по чл. 235, ал. 5 от 

ГПК, който е изтекъл в неприсъствен ден, а за 2013 г. – 29 бр. обявени 

актове. 

              През 2012 г. по 5 броя граждански дела решенията са обявени 

извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, като всички са на доклад на 

съдия Поля Павлинова. 

  През 2013 г. по 8 броя граждански дела решенията са обявени 

извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, като всички са на доклад на 

съдия Поля Павлинова. 

 Видно е, че през 2012 г. всичките 5 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. През 2013 г. решенията по 6 бр. дела са 

постановени до един месец след изтичане на законоустановения месечен 

срок, а решенията по 2 бр. дела са постановени 1 месец и 2 дни след 

изтичане на законоустановения срок. И през двата периода не се 

констатират решения, постановени над тримесечния срок. Отчита се 

тенденцията към леко увеличаване на броя на решенията, постановени 

извън срока по чл. 235, ал.5 от ГПК, както и тенденцията към леко 

увеличаване на периода на забава/срока, в който се постановява съдебния 

акт/. 
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 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните 

дела: 

 - гр.д. № 232/2011 г. - образувано на 04.04.2011 г., правно 

основание чл. 422 от ГПК, във връзка с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, вр. чл. 538 от 

ТЗ, на доклад на съдия Поля Павлинова. Исковата молба е депозирана на 

01.04.2011 г. На 06.04.2011 г. е постановено Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК, с указание препис от исковата молба и доказателствата към нея да се 

връчат на ответната страна. На 09.05.2011 г. постъпва отговор на исковата 

молба. С Определение № 365/30.05.2011 г. по чл. 140 от ГПК делото се 

насрочва за 22.06.2011 г. В съдебно заседание на 22.06.2011 г. се назначава 

съдебно –графологична експертиза, допуска се разпит на свидетели, делото 

се насрочва за 28.09.2011 г. В съдебно заседание на 28.09.2011 г. се поставя 

допълнителна задача и делото се насрочва за 16.11.2011 г. В съдебно 

заседание на 16.11.2011 г. се назначава преводач от гръцки език и делото 

се насрочва за 14.12.2011 г. В съдебно заседание на 14.12.2011 г. се 

назначава повторна съдебно – графологична експертиза и делото се 

насрочва за 25.01.2012 г. В съдебно заседание на 25.01.2012 г. делото е 

обявено за решаване. Решение № 18 е обявено на  27.02.2012 г. – 6 дни 

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

 - гр.д. № 685/2011 г. - образувано на 21.09.2011 г., правно 

основание чл. 124 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗЗД, на доклад на съдия 

Поля Павлинова. Исковата молба е депозирана на 21.09.2011 г. На 

18.10.2011 г. е постановено Разпореждане по чл. 131 от ГПК, с указание 

препис от исковата молба и доказателствата към нея да се връчат на 

ответната страна. На 22.11.2011 г. постъпва отговор на исковата молба. С 

Определение № 3/03.01.2012 г. по чл. 131 от ГПК делото се насрочва за 

25.01.2011 г. В съдебно заседание на 25.01.2012 г. се назначава съдебно – 

техническа експертиза и делото се насрочва за 02.03.2012 г. С 

Разпореждане от 28.03.2012 г. делото се пренасрочва за 02.05.2012 г. В 

съдебно заседание на 02.05.2012 г. делото е обявено за решаване. Решение 

№ 72 е обявено на 04.06.2012 г. – 5 дни след срока, установен в чл. 235, ал. 

5, изр. 1 от ГПК. 

 - гр.д. № 972/2012 г. – образувано на 13.12.2012 г., правно 

основание чл. 422 от ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. Искова та 

молба е депозирана на 13.12.2012 г. На 21.12.2012 г. е постановено 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК, с указание препис от исковата молба и 

доказателствата към нея да се връчат на ответната страна. На 12.02.2013 г. 

постъпва отговор на исковата молба. С Определение № 222/29.03.2013 г. 

по чл. 140 от ГПК делото се насрочва за 26.04.2013 г. В съдебно заседание 

от 26.04.2013 г. се дава възможност ответника да вземе становище по 

направено възражение и делото се насрочва за 29.05.2013 г. В съдебно 

заседание на 29.05.2013 г. се допуска разпит на свидетели, назначава се 

съдебно – счетоводна експертиза и делото се насрочва за 11.09.2013 г. В 
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съдебно заседание на 11.09.2013 г. делото е обявено за решаване. Решение 

№ 206 е обявено на 11.11.2013 г. – 1 месец и 1 ден след срока, установен в 

чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 -гр.д. № 341/2012 г. - образувано на 04.05.2012 г., правно 

основание чл. 341 от ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. Искова 

молба е депозирана на 03.05.2012 г. На 16.05.12 г. е постановено 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК, с указание препис от исковата молба и 

доказателствата към нея да се връчат на ответната страна. На 30.05.12 г. е 

постъпил отговор на исковата молба. На 10.07.12 г. е постановено 

определение по чл. 140, ал.1 ГПК, изготвен е проект на доклад, делото е 

насрочено за 12.09.2012 г. В съдебно заседание на 12.09.2012 г. делото е 

обявено за решаване. На 12.10.12 г. е обявено решението по допускане на 

делбата. С определение от 07.01.13 г. съдът след като е установил, че 

решението по допускане на делбата е влязло в сила, е насрочил съдебно 

заседание по ІІ фаза на делбата за 06.02.2013 г.  С молба от 31.01.13 г. 

процесуалният представител на ищеца е поискал пренасрочване на делото 

за друга дата, поради служебна ангажираност. С определение от 04.02.2013 

г. съдът е пренасрочил делото за 20.02.13 г. В съдебно заседание на 

20.12.2013 г. делото е отложено за събиране на доказателства. Съдебното 

заседание на 12.04.2013 г. е отложено за събиране на доказателства. В 

съдебно заседание на 31.05.13 г. делото е обявено за решаване. Решението 

е обявено на 16.07.2013 г. – 16 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 Поля Павлинова е със забава при  обявяване на решенията. Съдия 
Павлинова за в бъдеще следва да положи усилия за стрикто спазване на 
срока по чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК. 

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

заседание 2012 г. и 2013 г. 

 

В Районен съд - Попово има 3 броя  дела с отменен ход по същество 

пред 2012 г. и  3 броя дела  през 2013 г. 

Същите бяха изискани и прегледани /с изключение на гр.д. № 

601/2012 г., което се намира в ОС – Търговище/, както следва:  

-гр.д. № 78/2012 г. - образувано на 08.02.2012 г., правно основание 

чл. 124 от ГПК, във връзка с чл. 79 и 82 от ЗС, на доклад на съдия Поля 

Павлинова. Исковата молба е депозирана на 08.02.2012 г. На 02.03.2012 г. е 

постановено Разпореждане по чл. 131 от ГПК, с указание препис от 

исковата молба и доказателствата към нея да се връчат на ответната 

страна. На 20.03.2012 г. постъпва отговор от исковата молба. С 
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Определение № 292/20.04.2012 г. по чл. 140 от ГПК делото се насрочва за 

09.05.2012 г., допуска до разпит двама свидетели. В съдебно заседание на 

09.05.2012 г. е даден ход на делото по същество. С Определение от 

08.06.2012 г. в закрито заседание е отменен хода по същество, тъй като по 

делото няма представени доказателства за идентичност на процесния имот, 

възобновява се производството и делото се насрочва за 27.06.2012 г. В 

съдебно заседание на 27.06.2012 г. делото се прекратява на основание чл. 

232 от ГПК поради оттегляне на иска. 

- гр.д. № 389/2012 г. – образувано на 15.05.2012 г., правно основание 

чл. 245, във вр. с чл. 128, т. 2 от КТ, чл. 220 от КТ, чл. 224, ал. 1 от КТ и чл. 

86 от ЗЗД, на доклад на съдия Маринела Стефанова. Искова молба е 

депозирана на 15.05.2012 г. На 16.05.2012 г. е постановено Разпореждане 

по чл. 131 от ГПК, с указание препис от исковата молба и доказателствата 

към нея да се връчат на ответната страна. На  12.06.2012 г. постъпва 

отговор на исковата молба. С Определение № 485/09.07.2012 г. по чл. 140 

от ГПК делото се насрочва за 27.08.2012 г. В съдебно заседание на 

27.08.2012 г. във връзка с искане за замяна на страна делото се насрочва за 

25.09.2012 г. В съдебно заседание на 25.09.2012 г. поради нередовно 

призоваване на ответника делото се насрочва за 23.10.2012 г. В съдебно 

заседание на 23.10.2012 г. делото е обявено за решаване. С Определение от 

15.11.2012 г.  се отменя хода по същество, тъй като ответникът е нередовно 

призован, възобновява се производството и се насрочва за 11.12.2012 г. В 

съдебно заседание на 11.12.2012 г. делото е обявено за решаване. Решение 

№ 294 е постановено на 07.01.2013 г. 

- гр.д. № 467/2013 г. - образувано на 05.07.2013 г., правно основание 

чл. 542, във връзка с чл. 543 от ГПК, на доклад на съдия Маринела 

Стефанова. Исковата молба е депозирана на 04.07.2013 г. На 12.08.2013 г. с 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК се указва препис от исковата молба и от 

доказателствата към нея да се връчат на ответната страна. С Определение 

№ 644/18.10.2013 г. по чл. 140 от ГПК делото се насрочва за 19.11.2013 г. В 

съдебно заседание на 19.11.2013 г. делото е обявено за решаване. С 

Определение № 273/09.12.2013 г. се отменя хода по същество, оставя се 

без разглеждане предявения иск поради недопустимост и се прекратява 

производството. 

- гр.д. № 453/2013 г. – образувано на 02.07.2013 г., правно основание 

чл. 124 от ГПК, на доклад на съдия Маринела Стефанова. Исковата молба е 

депозирана на 02.07.2013 г. На 22.07.2013 г. е постановено Разпореждане 

по чл. 131 от ГПК,  с указание препис от исковата молба и доказателствата 

към нея да се връчат на ответната страна. На 26.08.2013 г. постъпва 

отговор на исковата молба. С Определение № 602/20.09.2013 г. по чл. 140 

от ГПК делото се насрочва за 29.10.2013 г. В съдебно заседание на 

29.10.2013 г. делото е обявено за решаване. На 29.11.2013 г. постъпва 

молба за отказ от иска. С Определение № 32а/29.11.2013 г. с оглед 
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направен отказ от иска се отменя даден ход по същество и се прекратява 

производството. 

-гр.д. № 786/2013 г. – образувано на 18.11.2013 г., правно основание 

чл. 50 от СК, на доклад на съдия Маринела Стефанова. Искова молба е 

депозирана на 18.11.2013 г. С Определение от 19.11.2013 г. делото се 

насрочва за 17.12.2013 г. В съдебно заседание на 17.12.2013 г. делото е 

обявено за решаване. На 09.01.2014 г. постъпва молба за оттегляне на 

молбата за развод. С Определение № 39а/10.01.2014 г. с оглед направен 

отказ от иска се отменя даден ход по същество и се прекратява 

производството. 

 

 Анализът на делата, по които е постановен отменен ход по 

същество в РС - Попово сочи, че за проверявания период само шест  дела 

са с отменен ход по същество, което сочи на извод за добра 

предварителна подготовка на съдията-докладчик по водените дела. 

Причина за отмяна хода по същество при две от делата /гр.д. № 

453/2013 г. и гр.д. № 786/2013 г./ е обективен – поради постъпила 

молба за отказ от иска/оттегляне на молба за развод. Причина за 

отмяна хода по същество при другите три разгледани дела е 

недостатъчно задълбочената предварителна подготовка, поради 

което за в бъдеще съдията-докладчик трябва да положи усилия в 

тази насока. 

 

             5. Спрени производства през 2012 г. и през 2013 г. 

 

          В Районен съд - Попово за 2012 г. и за предходните години се 

установиха 8 бр., а през 2013 г. - 11 броя дела, по които е постановено 

спиране на производството. 

         Бяха изискани и проверени, следните дела:  

- гр.д. № 710/2011 г. - образувано на 10.10.2011 г., правно основание 

чл. 127, ал. 2 от СК и чл. 143, ал. 2 от СК, на доклад на съдия Поля  

Павлинова. Исковата молба е депозирана на 10.10.2011 г. На 12.10.2011 г. е 

постановено Разпореждане, с указание препис от исковата молба и от 

доказателствата към нея да се връчат на ответната страна. С Разпореждане 

№ 733/12.10.2011 г. се насрочва съдебно заседание за 09.11.2011 г. за 

определяне на привременни мерки. В съдебно заседание на 14.10.2010 г. се 

изслушва свидетел, назначава се съдебно – психиатрична експертиза и 

делото се насрочва за 15.11.2011 г. В съдебно заседание на 09.11.2011 г. се 

определя привременна мярка. С Определение № 129/01.03.2012 г. по чл. 

140 от ГПК делото се насрочва за 21.03.2012 г. В съдебно заседание на 

21.03.2012 г. се спира производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от 

ГПК по взаимно съгласие на страните. На 12.06.2012 г. постъпва молба за 

възобновяване на производството. С Определение от 11.09.2012 г. в 
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закрито заседание на основание чл. 230, ал. 1 и 3 от ГПК се възобновява 

производството и делото се насрочва за 03.10.2012 г.  В съдебно заседание 

на 03.10.2012 г. се назначава съдебно – психиатрична експертиза и делото 

се насрочва за 14.11.2012 г. С Разпореждане от 09.11.2012 г. делото се 

насрочва за 05.12.2012 г. В съдебно заседание на 05.12.2012 г. делото е 

обявено за решаване. Решението е обявено на 07.01.2013 г. 

- гр.д. № 24/2013 г. - образувано на 16.01.2013 г., правно основание 

чл. 18 от ЗЗДН, на доклад на съдия Поля Павлинова. Исковата молба е 

депозирана на 16.01.2013 г. С Определение от 30.01.2013 г. делото се 

насрочва за 14.02.2013 г. В съдебно заседание на 14.02.2013 г. поради 

нередовно призоваване на ответника делото се отлага за 13.03.2013 г. В 

съдебно заседание на 13.03.2013 г. поради нередовно призоваване на 

ответника делото се отлага за 10.04.2013 г. В съдебно заседание на 

10.04.2013 г. поради неспазване на едноседмичния срок за призоваване не 

се дава ход на делото и се насрочва за 19.04.2013 г. В съдебно заседание на 

19.04.2013 г. на основание § 1 от ЗР на ЗЗДН във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 1 

от ГПК се спира производството по взаимно съгласие на страните. С 

Определение № 699/05.11.2013 г. поради това че в 6 месечния срок от 

влизане в сила на определението за спиране не са налице данни по делото 

някой от страните да е поискала възобновяване, предвид което са налице 

основанията на § 1 от ЗР на ЗЗДН, във връзка с чл. 231, ал. 1 от ГПК се 

прекратява производството. 

-гр.д. № 262/2013 г. – образувано на 25.04.2013 г., правно основание 

по чл. 8, т. 1 от ЗЗДН, на доклад на съдия  Маринела Стефанова. Исковата 

молба е депозирана на 25.04.2013 г. С Определение от 25.04.2013 г. делото 

се насрочва за 21.05.2013 г. и се указва на ответника да се изпрати препис 

от молбата и доказателствата към нея. В съдебно заседание на 21.05.2013 г. 

се изслушват свидетели и се спира производството на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 1 от ГПК по взаимно съгласие на страните. На 14.06.2013 г. 

постъпва молба за възобновяване на производството. С Определение от 

17.06.2013 г. се възобновява производството и делото се насрочва за 

30.07.2013 г. В съдебно заседание на 30.07.2013 г. делото е обявено за 

решаване на 09.08.2013 г. В съдебно заседание на 09.08.2013 г. се обявява 

решение и заповед за защита. Решението е обявено на  09.08.2013 г. 

- гр.д. № 363/2012 г. – образувано на 10.05.2012 г., правно основание 

чл. 124 от ГПК, на доклад на съдия Маринела Стефанова. Исковата молба е 

депозирана на 09.05.2012 г. С Разпореждане от 10.05.2012 г. по чл. 131 от 

ГПК се указва на ответника да се изпрати препис от молбата и 

доказателствата към нея. С Определение № 320 от 10.05.2012 г. на 

основание чл. 389 и сл. от ГПК се допуска обезпечение на предявен иск. На 

22.06.2012 г. постъпва отговор на искова молба. С Определение № 

454/25.06.2012 г. по чл. 140 от ГПК делото се насрочва за 04.09.2012 г. В 

съдебно заседание на 04.09.2012 г. се спира производството до 
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произнасяне на искане за съединяване на делата на основание чл. 229, ал. 

1, т. 4 от ГПК. На 15.10.2012 г. постъпва молба за възобновяване на 

производството. С Определение от 16.10.2012 г. се възобновява 

производството и делото се насрочва за 13.11.2012 г. На 25.10.2012 г. е 

постановено Определение по чл. 140 от ГПК по отношение на иска, 

предявен с присъединено гр.д. № 712/2012 г. В съдебно заседание на 

13.11.2012 г. се назначава съдебно – техническа експертиза за 18.12.2012 г. 

С Разпореждане от 06.12.2012 г.  делото се пренасрочва за 22.01.2012 г. В 

съдебно заседание на 22.01.2012 г. се допуска оглед на процесния имот и 

делото се насрочва за 29.01.2013 г. В съдебно заседание на 29.01.2013 г. 

делото е обявено за решаване. Решение № 23 е постановено на 28.02.2013 

г. 

-гр.д. № 865/2012 г. – образувано на 07.11.2012 г., правно основание 

чл. 341 от ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. Исковата молба е 

депозирана на 06.11.2012 г. С Разпореждане от 13.11.2012 г. по чл. 131 от 

ГПК се указва препис от исковата молба и доказателствата към нея да се 

изпрати на насрещната страна. С Определение № 184/20.03.2013 г. по чл. 

140 от ГПК делото се насрочва за 24.04.2013 г. В съдебно заседание на 

24.04.2013 г. се спира производството на основание чл. 229, ал.1, т. 1 от 

ГПК по взаимно съгласие на страните. С Определение № 724/18.11.2013 г. 

поради това че в 6 месечния срок от влизане в сила на определението за 

спиране не са налице данни по делото някой от страните да е поискала 

възобновяване, предвид което са налице основанията на чл. 231, ал. 1 от 

ГПК се прекратява производството. 

 

Анализът на проверените спрени производства сочи на извод, че 

делата са своевременно администрирани, с оглед проверка на 

обстоятелството дали е налична причината за тяхното възобновяване, 

съответно за прекратяване на производството поради това че в 6 

месечния срок от влизане в сила на определението за спиране не са налице 

данни по делото някой от страните да е поискала възобновяване. 

 

 

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

обезпечение на бъдещ иск  през 2012 г. и 2013 г. 

 

          През 2012 г. в РС-Попово са образувани 6 бр. дела по чл. 390 ГПК, а 

през 2013 г. - 4 бр. дела. 

          - ч.гр.д.№ 794/2012 г., делото е обр. на 08.10.12 г. в същия ден, в 

който е депозирана молбата в съда, на доклад на съдия П. Павлинова. 

С определение от 09.10.12 г. съдът е оставил искането без уважение като 

неоснователно;  
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           - ч.гр.д.№ 957/2012 г., делото е обр. на 07.12.12 г. в същия ден, в 

който е депозирана молбата в съда, на доклад на съдия М. Стефанова. С 

определение от 07.12.12 г. съдът е оставил искането без уважение като 

неоснователно;  

           - ч.гр.д.№ 2/2013 г., молбата е постъпила в регистратурата на съда 

на 03.01.2013 г., делото е обр. същия ден, на доклад на съдия П. 

Павлинова. С определение от 03.01.13 г. съдът е допуснал исканата 

обезпечителна мярка, определен е размер на паричната гаранция и е 

посочен едномесечен срок за предявяване на иска. Издадена е 

обезпечителна заповед след представяне на доказателства за внесена 

парична гаранция, същата е получена от пълномощник на молителя на 

11.01.13 г. Има представено доказателство за предявен в срок иск. 

- ч.гр.д.№ 171/2013 г., молбата е постъпила в регистратурата на съда 

на 15.03.2013 г., делото е обр. същия ден, на доклад на съдия Маринела 

Стефанова. С определение от 15.03.13 г. съдът е оставил искането без 

уважение като неоснователно;  

           - ч.гр.д.№ 305/2013 г., молбата е постъпила в регистратурата на съда 

на 21.05.2013 г., делото е обр. същия ден, на доклад на съдия Маринела 

Стефанова. С определение от 21.05.13 г. съдът е допуснал исканата 

обезпечителна мярка и е определил едномесечен срок за предявяване на 

иска. Издадена е обезпечителна заповед, получена от пълномощник на 

молителя на 15.08.13 г. Няма представено доказателство от молителя за 

предявен в срок иск. От извършена служебна справка в деловодството на 

РС-Попово, по разпореждане на съдията-докладчик е установено, че на 

28.05.13 г. е предявен иск между същите страни;  

           - ч.гр.д.№ 330/2013 г., молбата е постъпила в регистратурата на съда 

на 22.05.2013 г., делото е обр. същия ден, на доклад на съдия П. 

Павлинова. С определение от 22.05.13 г. съдът е допуснал исканата 

обезпечителна мярка, посочен е размер на паричната гаранция и е 

определен едномесечен срок за предявяване на иска. Молителят не е 

внесъл определената парична гаранция и не е представил доказателство за 

предявен в срок иск. Към датата на проверката /18.03.2014 г./ съдът не е 

приложил нормата на чл. 390, ал.3 , изр. второ ГПК и не е отменил 

служебно допуснатото обезпечение. 

 

Проверката на делата установи, че съдиите са спазвали 

разпоредбите за родова и местна подсъдност, регламентирани в 

глава тридесет и четвърта от ГПК. 

През проверявания период делата са образувани в деня на 

постъпване на молбата в съда, като произнасянето по  нея е в 

същия или по изключение на следващия работен ден. 
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Обезпечителна заповед е издавана  след представяне на 

доказателства за внесена по сметка на съда парична гаранция, в 

случаите, когато такава е била определена.  

По ч.гр.д.№330/2013 г. съдът не е отменил допуснатото 

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

 
         

         7. Бързи производства по чл. 310 ГПК. 

 

         От изготвените за целите на проверката справки е видно, че в 

Районен съд-Попово през 2012 г. са образувани общо 25 броя дела по чл. 

310 от ГПК, а през 2013 г. - 27 броя дела, от които на случаен принцип 

бяха изискани и бяха анализирани следните производства: 

         - гр.д. № 8/2012 г., образувано на 09.01.2012 г., иск по чл. 150, вр. с 

чл. 143, ал.2 СК, на доклад на съдия Маринела Стефанова. На 10.01.12 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, на 21.01.12 г. е постъпил 

отговор на ИМ. На 23.01.12 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, 

изготвен е писмен доклад по делото, същото е насрочено за 03.02.12 г., 

когато е даден ход по същество и съдът е спазил разпоредбата на чл. 315, 

ал.2 ГПК, решението е обявено на 17.02.12 г.. 

           - гр.д. № 19/2013 г., образувано на 15.01.2013 г., иск по чл. 150, вр. с 

чл. 143, ал.2 СК, на доклад на съдия П. Павлинова. На 15.01.13 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, срокът за отговор на ИМ е 

изтекъл на 22.02.13г. На 06.03.13 г. е постановено разпореждане по чл. 312 

ГПК, изготвен е писмен доклад по делото, същото е насрочено за 22.03.13 

г., когато е даден ход по същество и съдът е спазил разпоредбата на чл. 

315, ал.2 ГПК, решението е обявено на 04.04.13 г. Като бързо производство 

е обозначено и гр.д.№ 38/2013 г., обр. на 22.01.13 г., на доклад на съдия М. 

Стефанова, с предявени искове по чл. 245, във вр. чл. 128, т.2 КТ – за 

заплащане на трудово възнаграждение; за заплащане на обезщетение за 

неизползван платен годишен отпуск по чл.224, ал.1 КТ, както и иск по чл. 

86 ЗЗД – за заплащане на лихва за забава, но същото на основание чл. 310, 

ал.2 ГПК не е разгледано по реда на бързото производство. На 22.01.13 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, на 04.03.13 г. - определение по 

чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 02.04.13 г. На 07.03.13 г. е постъпила 

молба за оттегляне на предявените искове и с определение от същата дата 

производството по делото е прекратено, на основание чл. 232 ГПК. 

         - гр.д. № 537/2013 г., образувано на 06.08.2013 г., иск по чл. 150, вр. с 

чл. 143, ал.2 СК, на доклад на съдия Маринела Стефанова. На 06.08.13 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, съобщението за което е 

изпратено на 07.08.13 г. и към 21.10.13 г. не е върнато обратно съобщение. 

Съдът е изискал обяснения от връчителя в кметството на с. Ковачевец за 

забавата. На 04.11.13 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, 
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изготвен е писмен доклад по делото, същото е насрочено за 22.11.13 г., 

когато е даден ход на делото и между страните е постигната спогодба, 

одобрена от съда, поради което производството по делото е прекратено. 

  

Анализът на делата сочи, че същите се образуват в деня на 

постъпване на ИМ и своевременно са администрирани. По гр.д.№19/2013 

г. разпореждането по чл. 312, ал.1 ГПК е постановено дванадесет дни 

след изтичане на срока за отговор на ответника.  

 По всички проверени дела о.с.з е насрочено за дата, не по-късно от 

3 седмици, съгласно срока , установен в чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК. Спазен 

е и срока по чл. 316 ГПК. 

 

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

насилие /ЗЗДН/ и по Закона за закрила на детето /ЗЗДет./ 

Делата по ЗЗДН за 2012 г. са  22 бр., а за 2013 г. - 23 бр.  

Делата по ЗЗДет. за 2012 г. са 43 бр., а за 2013 г. - 48 бр.  

Проверката на случайно избрани дела установи следното: 

 

- гр. д. № 35/2012 г., обр. на 17.01.2012 г., молба по чл. 8, т.1 ЗЗДН, 

на доклад на съдия П. Павлинова. С разпореждане от същата дата молбата 

е оставена без движение, с дадени указания до молителката за изпълнение 

в срок. В указания срок молителката не е отстранила нередовностите в 

молбата, поради което с разпореждане от 01.03.12 г. съдът е върнал 

молбата, поради неотстраняване на нередовностите в нея. 

По аналогичен начин е процедирано и по гр.д.№ 152/2013 г., обр. на 

05.03.13 г., жалба по чл. 4, ал.1, ЗЗДН, на доклад на съдия П. Павлинова. 

- гр. д. № 71/2012 г., обр. на 30.01.2012 г., молба по чл. 8, т.1 ЗЗДН, 

на доклад на съдия М. Стефанова. С разпореждане от 31.01.12 г. молбата е 

оставена без движение, с дадени указания до молителката за изпълнение в 

срок. В указания срок молителката не е отстранила нередовностите в 

молбата, поради което с определение от 21.02.12 г. съдът е върнал молбата, 

поради неотстраняване на нередовностите в нея. 

- гр. д. № 26/2013 г., обр. на 17.01.2013 г., молба по чл. 8 т.1 ЗЗДН, 

на доклад на съдия М. Стефанова. С разпореждане от същата дата молбата 

е оставена без движение, с дадени указания, изпълнени от молителката със 

молба от 24.01.13 г.  С разпореждане от същата дата съдът е насрочил с.з. 

за 19.02.13 г., когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще  

произнесе решението си на 01.03.13 г. от 14 ч. в о.с.з., което ще връчи на 

страните. На посочената дата е проведено о.с.з., в което съдът е обявил 

решението си. Има издадена заповед за защита от 01.03.13 г.. 
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Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие, са 

администрирани своевременно. По голяма част от делата молбата е 
оставяна без движение, с дадени указания до молителя за отстраняване 
на констатирани нередовности в срок. Поради неизпълнение на дадените 
указания съдът е връщал подадената молба. Когато указанията са 
своевременно изпълнявани, съдът е насрочвал о.с.з. в срок до един месец, 
в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал.1 ЗЗДН.  

 - гр. д. № 1/2012 г., обр. на 03.01.2012 г., искане по чл. 29, т.8 
ЗЗДет., на доклад на съдия М. Стефанова.  С определение от 04.01.12 г. 
съдът е насрочил с.з. за 31.01.12 г., когато е направен доклад по делото и е 
даден ход по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 
срок до 29.02.2012 г. Решението е обявено на 29.02.2012 г.; 

- гр. д. № 41/2012 г., обр. на 19.01.2012 г., искане по чл. 28 ЗЗДет., 

на доклад на съдия П. Павлинова. С определение от 20.01.12 г. съдът е 
насрочил с.з. за 08.02.12 г., когато е направен доклад по делото и е даден 
ход по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 
08.03.2012 г. Решението е обявено на посочената дата; 

- гр. д. № 8/2013 г., обр. на 07.01.2013 г., искане по чл. 28 ЗЗДет., на 
доклад на съдия П. Павлинова. С определение от 08.01.13 г. съдът е 
насрочил с.з. за 30.01.13 г., когато е направен доклад по делото и е даден 
ход по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 
28.02.2013 г. Решението е обявено на посочената дата; 

- гр. д. № 64/2013 г., обр. на 31.01.2013 г., искане по чл. 28 ЗЗДет., 
на доклад на съдия М. Стефанова.  С определение от 01.02.13 г. съдът е 
насрочил с.з. за 05.03.13 г., когато е направен доклад по делото и е даден 

ход по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок до 
05.04.2013 г. Решението е обявено на 13.03.2013 г. 

Делата по Закона за закрила на детето са своевременно 
администрирани. Решенията по делата са обявявани в 
законоустановения едномесечния срок, на основание чл. 28, ал. 4 
ЗЗДетето. 

     9. Заповедни производства по реда на чл. 410 ГПК и чл.417 ГПК. 
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В Районен съд – Попово през 2012 г. по реда на чл. 410 от ГПК са 

били образувани общо 219 броя производства, а през 2013 г. – 133 броя, 

като се наблюдава тенденция към намаляване на делата. През 2012 г. са 

постъпили 30 бр. възражения по чл. 414 от ГПК, а през 2013 г. – 10 бр. 

 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните 

частни граждански дела:  

- ч.гр.д. № 153/2012 г. - образувано на 12.03.2012 г., правно 

основание чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. 

Заявлението за издаване на Заповед за изпълнение е депозирано на 

12.03.2012 г. На 13.03.2012 г.  е постановено разпореждане за издаване на 

заповед за изпълнение по чл. 410 от  ГПК, издадена е заповед № 

152/13.03.2012 г. за изпълнение на парично задължение, съобщението за 

което е връчено на длъжника. Няма постъпило възражение в 

законоустановения срок. Издаден е изпълнителен лист, получен от 

пълномощник на заявителя, за което е направена и съответното 

отбелязване върху заповедта; 

-ч.гр.д. № 165/2012 г. - образувано на 14.03.2012 г., правно 

основание чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. 

Заявлението за издаване на Заповед за изпълнение е депозирано на 

14.03.2012 г. На 19.03.2012 г. е постановено разпореждане за издаване на 

заповед за изпълнение по чл. 410 от  ГПК, издадена е заповед № 

168/19.03.2012 г. за изпълнение на парично задължение, съобщението за 

което е връчено на длъжника. Няма постъпило възражение в 

законоустановения срок. Издаден е изпълнителен лист, получен от 

пълномощник на заявителя, за което е направена и съответното 

отбелязване върху заповедта;  

-ч.гр.д. № 232/2012 г. – образувано на 30.03.2012 г., правно 

основание чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Маринела Стефанова. 

Заявлението за издаване на Заповед за изпълнение е депозирано на 

30.03.2012 г. На 02.04.2012 г. е постановено разпореждане за издаване на 

заповед за изпълнение по чл. 410 от  ГПК, издадена е заповед № 

221/02.04.2012 г. за изпълнение на парично задължение, съобщението за 

което е връчено на длъжника. Няма постъпило възражение в 

законоустановения срок. Издаден е изпълнителен лист, за което е 

направена и съответното отбелязване върху заповедта; 

-ч.гр.д. № 996/2012 г. - образувано на 28.12.2012 г., правно 

основание чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Маринела Стефанова. 

Заявлението за издаване на Заповед за изпълнение е депозирано на 

28.12.2012 г. На 28.12.2012 г. е постановено разпореждане за издаване на 

заповед за изпълнение по чл. 410 от  ГПК, издадена е заповед № 

986/28.12.2012 г. за изпълнение на парично задължение, съобщението за 

което е връчено на длъжника. Няма постъпило възражение в 

законоустановения срок. Издаден е изпълнителен лист, получен от 
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пълномощник на заявителя, за което е направена и съответното 

отбелязване върху заповедта;  

-ч.гр.д. № 217/2013 г. – образувано на 04.04.2013 г., правно 

основание чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. 

Заявлението за издаване на Заповед за изпълнение е депозирано на 

04.04.2013 г. На 08.04.2013 г. е постановено разпореждане за издаване на 

заповед за изпълнение по чл. 410 от  ГПК, издадена е заповед № 

238/08.04.2013 г. за изпълнение на парично задължение, съобщението за 

което е връчено на длъжника. Няма постъпило възражение в 

законоустановения срок. Издаден е изпълнителен лист, получен от 

пълномощник на заявителя, за което е направена и съответното 

отбелязване върху заповедта;  

-ч.гр.д. № 176/2013 г. - образувано на 19.03.2013 г., правно 

основание чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Маринела Стефанова. 

Заявлението за издаване на Заповед за изпълнение е депозирано на 

19.03.2013 г. На 20.03.2013 г. е постановено разпореждане за издаване на 

заповед за изпълнение по чл. 410 от  ГПК, издадена е заповед № 

769/20.03.2013 г. за изпълнение на парично задължение, съобщението за 

което е връчено на длъжника. Няма постъпило възражение в 

законоустановения срок. Издаден е изпълнителен лист, получен от 

пълномощник на заявителя, за което е направена и съответното 

отбелязване върху заповедта; 

-ч.гр.д. № 528/2013 г. – образувано на 01.08.2013 г., правно 

основание чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Маринела Стефанова. 

Заявлението за издаване на Заповед за изпълнение е депозирано на 

01.08.2013 г. На 02.08.2013 г. е постановено разпореждане за издаване на 

заповед за изпълнение по чл. 410 от  ГПК, издадена е заповед № 

511/02.08.2013 г. за изпълнение на парично задължение, съобщението за 

което е връчено на длъжника. Няма постъпило възражение в 

законоустановения срок. Издаден е изпълнителен лист, получен от 

пълномощник на заявителя, за което е направена и съответното 

отбелязване върху заповедта; 

-ч.гр.д. № 47/2013 г. - образувано на 28.01.2013 г., правно основание чл. 
410 от ГПК, на доклад на съдия Поля Павлинова. Заявлението за издаване 

на Заповед за изпълнение е депозирано на 28.01.2013 г. На 31.01.2013 г. е 
постановено разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по чл. 
410 от  ГПК, издадена е заповед № 52/31.01.2013 г. за изпълнение на 
парично задължение, съобщението за което е връчено на длъжника. В 
законоустановения срок е постъпило възражение, препис от което е 
изпратено на заявителя с указанието, че в едномесечен срок може да 
предяви иск относно вземането. Представено е доказателство за предявен 
в срок установителен иск в РС-Попово.  
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Анализът на проверените частни граждански дела по чл. 410 от 

ГПК сочи на извод, че по всички производства е спазена местната 

подсъдност  по чл. 411, ал. 1 от ГПК. Съдиите стриктно спазват 

тридневния срок по чл. 411, ал.2 от ГПК за разглеждане на заявлението в 

разпоредително заседание и издаване на заповед за изпълнение. След 

влизане на заповедта за изпълнение в сила, на основание чл. 416 ГПК, 

съдът е издавал изпълнителен лист. Има отбелязване за издаден 

изпълнителен лист върху заповедта. 

 

В Районен съд – Попово през 2012 г. по реда на чл. 417 от ГПК са 

били образувани общо 277 броя производства, а през 2013 г. – 262 броя, 

като се наблюдава тенденция към намаляване на делата. 

 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните 

частни граждански дела:  

          -ч.гр.д. № 121/2013 г. - образувано на 21.02.2013 г., на доклад на 
съдия Маринела Стефанова, правно основание чл.417 от ГПК. Заявлението 
е депозирано на 21.02.2013 г. Разпореждане № 105 от 22.02.2013 г. за 
издаване на заповед. На 22.02.2013 г. е издадена Заповед № 105 за 
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от 
ГПК, както и издаден изпълнителен лист от 25.02.2013 г., получени от 
пълномощник на заявителя. Има надлежно отбелязване за издаден 
изпълнителен лист върху заповедта за изпълнение и отбелязване върху 
представения документ; 

         -ч.гр.д. № 808/2013 г. – образувано на 02.12.2013 г., на доклад на 
съдия Поля Павлинова, правно основание чл. 417 от ГПК. Заявлението е 

депозирано на 02.12.2013 г. Разпореждане № 764 от 06.12.2013 г. за 
издаване на заповед. На 06.12.2013 г. е издадена Заповед № 764 за 
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от 
ГПК, както и издаден изпълнителен лист от 11.12.2013 г., получени от 
пълномощник на заявителя. Има надлежно отбелязване за издаден 
изпълнителен лист върху заповедта за изпълнение и отбелязване върху 
представения документ; 

          - ч.гр.д. № 828/2013 г. – образувано на 13.12.2013 г., на доклад на 
съдия Поля Павлинова, правно основание чл. 417 от ГПК. Заявлението е 
депозирано на 13.12.2013 г. Разпореждане № 783/16.12.2013 г. за издаване 
на заповед. На 16.12.2013 г. е издадена Заповед № 783 за изпълнение на 
парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и 

издаден изпълнителен лист на 18.12.2013 г., получени от пълномощник на 
заявителя. Има надлежно отбелязване за издаден изпълнителен лист върху 
заповедта за изпълнение и отбелязване върху представения документ; 

         - ч.гр.д. № 110/2013 г. – образувано на 18.02.2013 г., на доклад на 
съдия Поля Павлинова, правно основание чл. 417 от ГПК. Заявлението е 
депозирано на 18.02.2013 г. Разпореждане № 119 от 22.02.2013 г. за 
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издаване на заповед. На 22.02.2013 г. е издадена Заповед № 119 за 

изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от 
ГПК, както и издаден изпълнителен лист на 28.02.2013 г. Има надлежно 
отбелязване за издаден изпълнителен лист върху заповедта за изпълнение 
и отбелязване върху представения документ; 

          - ч.гр.д. № 57/2012 г. – образувано на 27.01.2012 г., на доклад на 
съдия Поля Павлинова, правно основание чл. 417  от ГПК. Заявлението е 
депозирано на 27.01.2012 г. С Разпореждане от 30.01.2012 г. с оглед 
констатирана непълнота в адреса на длъжника е изискана справка от НБД 
„Население”. С Разпореждане № 77/01.02.2012 г. за издаване на заповед. 
На 01.02.2012 г. е издадена Заповед № 77 за изпълнение на парично 
задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и издаден 
изпълнителен лист на 03.02.2012 г., получени от пълномощник на 

заявителя. Има надлежно отбелязване за издаден изпълнителен лист върху 
заповедта за изпълнение и отбелязване върху представения документ; 

           -ч.гр.д. № 101/2012 г. – образувано на 20.02.2012 г., на доклад на 
съдия Поля Павлинова, правно основание чл. 417 от ГПК. Заявлението е 
депозирано на 20.02.2012 г. Разпореждане № 115/23.02.2012 г. е 
отхвърлено заявлението за издаване на заповед. На 06.04.2012 г. постъпва 
частна жалба от „ОББ” АД срещу Разпореждане № 115/23.02.2012 г. 
Образувано е в.ч.гр.д. № 170/2012 г. по описа на Окръжен съд – 
Търговище, с Определение на който от 30.05.2012 г. се отменя 
Определението на РС - Попово и се връща делото на РС-Попово за 
издаване на заповед и изпълнителен лист. На 06.06.2012 г. е издадена 
Заповед № 442 за изпълнение на парично задължение въз основа на 

документ по чл. 417 от ГПК, както и издаден изпълнителен лист на 
21.06.2012 г., получени от пълномощник на заявителя. Има надлежно 
отбелязване за издаден изпълнителен лист върху заповедта за изпълнение 
и отбелязване върху представения документ; 

         -ч.гр.д. № 942/2012 г. – образувано на 28.11.2012 г., на доклад на 
съдия Маринела Стефанова, правно основание чл. 417 от ГПК. 
Заявлението е депозирано на 28.11.2012 г. Разпореждане № 899 от 
29.11.2012 г. за издаване на заповед. На 29.11.2012 г. е издадена Заповед № 
899 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 
417 от ГПК, както и издаден изпълнителен лист на 30.11.2012 г., получени 
от пълномощник на заявителя. Има надлежно отбелязване за издаден 
изпълнителен лист върху заповедта за изпълнение и отбелязване върху 

представения документ; 

         -ч.гр.д. № 987/2012 г. – образувано на 18.12.2012 г., на доклад на 
съдия Маринела Стефанова, правно основание чл. 417 от ГПК. 
Заявлението е депозирано на 18.12.2012 г. С Разпореждане № 
976/19.12.2012 г. е отхвърлено заявлението за издаване на заповед. На 
21.01.2013 г. постъпва частна жалба от „ПЛ” АД срещу Разпореждане № 
976/19.12.2012 г. Образувано е в.ч.гр.д. № 30/2013 г. по описа на Окръжен 
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съд – Търговище, с Определение на който от 13.02.2013 г. се отменя 

Определението на РС – Попово и се връща делото на РС-Попово за 
издаване на заповед и изпълнителен лист. На 18.02.2013 г. е издадена 
Заповед № 94 за изпълнение на парично задължение въз основа на 
документ по чл. 417 от ГПК, както и издаден изпълнителен лист на 
20.02.2013 г. Има надлежно отбелязване за издаден изпълнителен лист 
върху заповедта за изпълнение и отбелязване върху представения 
документ. 

 

Анализът на проверените частни граждански дела по чл. 417 от 

ГПК сочи на извод, че при подадено заявление за издаване на заповед за 

изпълнение на основание чл. 417 от ГПК, съдът е издавал заповедта най - 

късно на следващия ден след образуване на делото при три от делата. 

При две  от делата съдът е издавал заповедта/отхвърлил искането за 

издаване на заповед на третия ден,а по две от делата е издал заповед на 

четвъртия ден. По ч.гр.д. № 57/2012 г. заповедта за изпълнение е издадена 

на петия ден, тъй като е извършвана справка в НБД „Население”. 

Констатира се отбелязване за издадения изпълнителен лист върху 

заповедта за изпълнение, както и върху представения документ. 

 

 ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - ПОПОВО: 

               1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

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

В хода на проверката не се установиха случаи на опити от страните 
за превратно упражняване на процесуални права, изразяващи се в стремеж 
за заобикаляне на принципа на случаен избор на докладчик и намерения 
точно определен съдия да разгледа и да се произнесе по претенциите им. 

Задължението за проверка на редовността на исковите молби е 
осъществявано своевременно от съдиите, разглеждащи гражданските 
дела, които са постановявали разпореждания в този смисъл в рамките 
между 1 - 4 дни от образуване на производствата, като най-често това е 
ставало още на следващия ден. 

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

обезпечаване на бъдещ иск, както и в производствата по чл. 410 и чл. 417 

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

съответното искане /молба, заявление/. 

Тези срокове са характерни и за производствата, образувани по 

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

проучените дела се установява, че делата в Районен съд - Попово се 

образува в деня на постъпване на исковата молба. 
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2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 

           При общите  искови производства  проверката установи, че актовете 
на съда - разпореждане за оставяне без движение и разпореждане по чл. 
131 от ГПК, са изписани ръкописно върху печатно изработена бланка-
антетка, поставена в началото на делото. Много често тази бланка съчетава 
разпореждането за „без движение” и разпореждането по чл.131 от ГПК, 
която се попълва с кратка резолюция в зависимост от налагащото се 
процесуално действие .  
            Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдиите са се  

произнасяли по доказателствените искания на страните и са  насрочвали 
производствата в първо открито съдебно заседание, са постановявани  
своевременно след постъпване на отговор на исковата молба, съответно от 
изтичане на едномесечния срок, предвиден в чл. 131 от ГПК. 
           По изключение по някои дела се установиха и по-големи периоди за 
постановяване на определението по чл. 140 от ГПК, но като цяло не се 
констатираха сериозни и системни забави в тази насока. 

Най-често първо открито съдебно заседание е насрочвано за след   
месец от датата на определението по чл. 140 от ГПК, като изключения се 
установяват единствено в периодите, съвпадащи със съдебната ваканция. 

В общия случай, при отлагане на делата за събиране на 
доказателства или поради други причини, следващо съдебно заседание е 

насрочвано за след месец, месец и половина. Насрочване на следващо 
съдебно заседание за след 2 до 3 месеца се установява само в случаите на 
периоди, съвпадащи със съдебната ваканция.  

Производства по Закона за защита от домашното насилие 

 

Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие, са 
администрирани своевременно. По голяма част от делата молбата е 
оставяна без движение, с дадени указания до молителя за отстраняване на 
констатирани нередовности в срок. Когато указанията са своевременно 
изпълнявани, съдът е насрочвал о.с.з. в срок до един месец, в 
съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал.1 ЗЗДН.  

 Производства по Закона за закрила на детето.  

Делата по Закона за закрила на детето са своевременно 
администрирани. Решенията по делата са обявявани в законоустановения 
едномесечния срок, на основание чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето. 
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Производства по Глава двадесет и пета чл. 310 и сл. от ГПК-

„Бързо производство". 

 

Проверката констатира, че делата се образуват в деня на постъпване 

на ИМ и своевременно са администрирани, тъй като има дела по които  

разпореждането по чл.312 от ГПК е постановено няколко дни след 

отговора на ответника, респ., след изтичане на срока, т.е. не по всички дела 

е спазен стриктно срока по чл. 312, ал.1 ГПК,  но по проверените дела, 

изрично описани в акта срокът по  чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК е спазен, както 

и срока по чл. 316 ГПК. 

 

Спрени дела 

 

Делата са своевременно администрирани, с оглед проверка на 

обстоятелството дали е налична причината за тяхното възобновяване, 

съответно за прекратяване на производството поради това че в 6 месечния 

срок от влизане в сила на определението за спиране не са налице данни по 

делото някой от страните да е поискала възобновяване. 

 
3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Общи искови производства 

  В РС-Попово няма дела, образувани преди 01.01.2012 г. и 

неприключили към 31.12.2013 г.  

За проверявания период само шест  дела са с отменен ход по 

същество, което сочи на извод за добра предварителна подготовка на 

съдията-докладчик по водените дела. Причина за отмяна хода по 

същество при две от делата /гр.д. № 453/2013 г. и гр.д. № 786/2013 г./ е 

обективен – поради постъпила молба за отказ от иска/оттегляне на 

молба за развод. Причина за отмяна хода по същество при другите 

три разгледани дела е недостатъчно задълбочената предварителна 

подготовка, поради което за в бъдеще съдията-докладчик трябва да 

положи усилия в тази насока. 

          Констатира се, че 2012 г. по 5 броя граждански дела решенията са 

обявени извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, а през 2013 г. по 8 

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

изр. първо ГПК.  

          През 2012 г. всичките 5 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.  
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           През 2013 г. решенията по 6 бр. дела са постановени до един месец 

след изтичане на законоустановения месечен срок, а решенията по 2 бр. 

дела са постановени 1 месец и 2 дни след изтичане на законоустановения 

срок. И през двата периода не се констатират решения, постановени над 

тримесечния срок. Отчита се тенденцията към леко увеличаване на броя на 

решенията, постановени извън срока по чл. 235, ал.5 от ГПК, както и 

тенденцията към леко увеличаване на периода на забава/срока, в който се 

постановява съдебния акт/. 

 

Заповедни производства  

 

По заповедните производства, инициирани със заявление по чл. 410 

от ГПК стриктно е спазен тридневния срок по чл. 411, ал.2 от ГПК за 

разглеждане на заявлението в разпоредително заседание и издаване на 

заповед за изпълнение. След влизане на заповедта за изпълнение в сила, на 

основание чл. 416 ГПК, съдът е издавал изпълнителен лист. Има 

отбелязване за издаден изпълнителен лист върху заповедта. 

При подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на 

основание чл. 417 от ГПК, съдът е издавал заповедта/отхвърлили искането 

за издаване на заповед в срок от 1 до 4 дни от образуване на делата. Има 

отбелязване за издадения изпълнителен лист върху заповедта за 

изпълнение, както и върху представения документ. 

 
   4. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА 

СЪДА. 

Проверката установи добър ред в организацията на дейността на 
служба „Съдебно деловодство", част от която е дейността по 
своевременното изготвяне и изпращане на книжа, съобщения и призовки. 
Ръководителят на службата е изпълнявал своевременно задълженията си 
по чл. 18 от ПАРОАВАС, като е поддържал добрата организация в 

работата.    
    Всички проверени съдебни книги за 2012 г. и 2013 г. са по 

утвърден образец и са водени съгласно изискванията на ПАРОАВАС.    
    В деловодствата на РС- Попово всички деловодни книги се водят 

на електронен и хартиен носител, по утвърдените от ВСС образци и се 
приключват  в края на всяка календарна година. 

    Констатациите за постигнатите добри резултати в 

административно-деловодната работата на РС- Попово, направени с Акт за 

резултати от проверка изх. № 2107/06.07.2009г. на ИВСС, се потвърждават 

и в хода на настоящата проверка. Преодоляни са констатираните слабости 

и са изпълнени дадените препоръки. 

    В РС- Попово е създадена добра организация на 

административната дейност. Тази изключително добра организация на 
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административната дейност, позволява и контрол върху образуването, 

движението и приключването на делата, както и върху цялостната работа 

на съдебната администрация.  

        
     На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 
към Висшия съдебен съвет дава следните ПРЕПОРЪКИ:  

                      

1. Председателят на РС - Попово, с оглед на правомощията, 

визирани в чл. 80 ЗСВ да свика Общо събрание на съдиите, на което да се 

обсъдят констатациите по акта и се предприемат необходимите мерки, 

относно: 
          - стриктно спазване на  срока по чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК при 
обявяване на решенията.  
 
 - своевременно администриране на делата и постъпващите по тях 
книжа от страна на съответния съдия-докладчик./Раздел ІІІ, т.2 от акта/.            
            
            - да се обсъди изработването и уеднаквяването на постановяваните  
в закрито съдебно заседание актове - разпореждания и определения по 

чл.129, чл.131 и др. от ГПК. 
 
            - да се отстрани и преодолее създалата се практика, 
разпореждането за оставяне  на делото без движение и разпореждането 
по чл. 131 от ГПК, да се  изписват ръкописно върху печатно изработена 
бланка-антетка, поставена в началото на делото, което прави 
постановения акт  непълен и немотивиран,  нарушаващ изискването на 
чл.254 ал.2 от ГПК. 
          -  да се набележат мерки за подобряване на административно-
деловодното  оформяне на книгите  и по-специално на книгата от 
откритите съдебни заседания, която следва да се оформи надлежно и 
подвърже. 

 
         В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 
2, във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на PC - Попово да уведоми главния 
инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в 
изпълнение на препоръките. 
 
          Препис от Акта да се изпрати на административния ръководител на 
Районен съд - Попово и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

                           

 ИНСПЕКТОР:  

                                         /ДИМАНА ЙОСИФОВА/                        

 


