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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно приетия 

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2014 г. и Заповед № ПП-

01-15/05.03.2014 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен съд - Шумен. 

 Проверката се извърши в периода от 10.03.2014 г. до 14.03.2014 г. от 

инспектор Весела Николова и експертите: Ирина Цачева и Николай Илиев. 

   Обхватът на проверката включва дейността на РС – Шумен, 

проверяваният период е 2012 г. и 2013 г.  

 Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Районен съд – Шумен, 

проверка на организацията по образуване и движение на гражданските дела, 

както и приключването им в установените срокове. 

   Предмет: проверка на гражданските дела, разгледани от Районен съд - 

Шумен. 

   Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

  Методът на извършване на проверката е непосредствено проучване на 

деловодните книги, анализ на документацията и справки от електронната 

деловодна система, годишните доклади на съда за 2012 г. и 2013 г. и 

произволно посочени дела. 

 

І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 
 

 Административното ръководство на РС – Шумен се осъществява от 

председателя на съда Емилиян Ангелов.  

            Утвърденият щат през 2012 г. е 16 съдийски бройки, в това число 

административен ръководител – председател, един заместник-председател и 14 

районни съдии. С решение на ВСС по Протокол № 12/31.03.2011 г., щатът на 

РС – Шумен е намален с две щатни бройки за длъжността „съдия”. 

  През 2012 г. съдия Жанет Марчева е в отпуск по майчинство, а съдия 

Йордан Димов е повишен в длъжност „съдия” в окръжен съд, на основание 

Решение № 5/02.02.2012 г. на ВСС. Считано от 01.03.2012 г. съдия Йордан 

Димов е назначен в ОС – Шумен.  

Съгласно протоколно Решение № 22/31.05.2012 г. съдия Христина 

Колева е назначена за съдия в РС – Шумен, считано от 20.06.2012 г.  

   От 07.10.2013 г. съдия Стела Шипковенска е назначена на длъжност 

„съдия” в РС - Шумен, съгласно протоколно Решение № 36/19.09.2013 г. на 

ВСС. Съдия Шипковенска към момента на назначението е в отпуск поради 

бременност и раждане, а след това, както и към момента на извършване на 

проверката от ИВСС,е в отпуск за отглеждане на дете.  
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Въз основа на Заповед № 1642/29.10.2013 г., на председателя на ВКС, 

съдия Тодор Тодоров е командирован на длъжност „съдия” в Софийски 

градски съд, считано от 04.11.2013 г.  

   В РС – Шумен работят трима държавни съдебни изпълнители и двама 

съдии по вписванията.  

  В РС – Шумен са обособени две отделения: гражданско отделение с 

ръководител съдия Ростислава Георгиева и наказателно отделение –  

ръководството на което се осъществя от председателя на съда Емилиян 

Ангелов. 

  През 2012 г. в гражданско отделение са правораздавали съдиите: 

Ростислава Георгиева (с 50 % натовареност), Зара Иванова, Бистра Бойн, 

Калин Колешански, Людмила Григорова, Йордан Димов – до 01.03.2012 г. и 

Христина Колева – от 20.06.2012 г.  

  През 2012 г. в наказателно отделение са правораздавали: Емилиян 

Ангелов, Диана Георгиева, Тодор Тодоров, Валентина Тонева, Ростислава 

Георгиева (с 50 % натовареност), Ивелина Димова, Красимир Кръстев, 

Пламена Недялкова и Надежда Кирилова. 

  През 2013 г. в гражданско отделение са правораздавали съдиите: 

Ростислава Георгиева (с 50 % натовареност), Зара Иванова, Бистра Бойн, 

Калин Колешански, Людмила Григорова, Жанет Марчева и Христина Колева. 

  През 2013 г. в наказателно отделение са правораздавали: Емилиян 

Ангелов, Ростислава Георгиева (с 50 % натовареност), Диана Георгиева, Тодор 

Тодоров – до 31.10.2013 г., Валентина Тонева, Ивелина Димова, Красимир 

Кръстев, Пламена Недялкова и Надежда Кирилова. 

   През 2012 г. общият брой на служителите в съда е 46 като към месец 

декември 2012 г. е 45, който щат е запазен и през 2013 г.  

 

                     
    ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      
 

 Организационното и административно ръководство на РС – Шумен, се 

осъществява от Емилиян Ангелов, съобразно правомощията по чл. 80 ЗСВ. 

Емилиян Ангелов е избран за административен ръководител – председател на 

съда с протоколно Решение № 8 от 02.03.2011 г. на ВСС. Председателят на 

съда е подпомаган в работата си от съдебния администратор И. Б. Заместник на 

административния ръководител на съда е Ростислава Георгиева. По време на 

ползване на отпуск на административния ръководител е издавана заповед, с 

която е възлагано на Ростислава Георгиева да изпълнява функциите на 

административен ръководител. 

   Със Заповед № 504/19.12.2011 г., на председателя на съда, е 

разпоредено гражданските дела да се разпределят между всички съдии в РС – 

Шумен при натовареност 30 % на съдиите, разглеждащи наказателни дела. 

Тази заповед е изменена с последваща Заповед № 220А/19.06.2012 г., с която е 
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разпоредено гражданските дела да се разпределят и между съдиите, 

разглеждащи наказателни дела, при натовареност 23 % от гражданските дела. 

Съдия Жанет Марчева е определена да разглежда изцяло граждански дела след 

връщането й от отпуск за отглеждане на дете.  

 С оглед оптимизиране на работата на съда е извършена трансформация 

на една щатна бройка за длъжност „административен секретар” в една щатна 

бройка за длъжността „съдебен помощник”, който изцяло подпомага работата 

на съдиите по гражданските дела.  

 За организиране на административната дейност на съда, както и за 

подобряване срочността по движението и приключването на делата, 

председателят на съда Емилиян Ангелов е издал редица заповеди, например:  

 Със Заповед № 214/30.06.2011 г. е разпоредено образуването на 

гражданските дела, определянето на вида им и съдията-докладчик, съобразно 

принципа на случайния подбор чрез използване софтуера за случайно 

разпределение на делата, да се извършва от зам.-председателя Ростислава 

Георгиева, считано от 01.07.2011 г. 

 Със Заповед № 215/01.07.2011 г. е възложено на заместник-

председателя Ростислава Георгиева да организира, ръководи и контролира 

дейността на деловодителите в гражданско деловодство на РС – Шумен, както 

и движението по гражданските дела. 

   Със Заповед № 220/19.06.2012 г. е разпоредено съдия Ростислава 

Георгиева, заместник-председател на РС – Шумен, да разглежда наказателни 

дела при натовареност 50 % и граждански дела при натовареност 50 %, 

считано от 20.06.2012 г. 

 Със Заповед № 58/15.02.2013 г. са определени две комисии, които да 

извършват ежемесечно проверка на делата от гражданско и наказателно 

деловодство като ненасрочените граждански дела да се докладват на 

председателя на съда до всяко последно число на месеца. 

 Със Заповед № 61/15.02.2013 г. е разпоредено деловодителите от двете 

деловодства да извършват ежемесечно проверка на спрените дела като 

спрените граждански дела се докладват на съдията-докладчик ежемесечно. 

   Със Заповед № 110/29.03.2013 г. е разпоредено гражданските дела с 

предмет чл. 410 и чл. 417 ГПК по Закона за кредитните институции да се 

разпределят съобразно принципа на случайния подбор, считано от 01.04.2013 г. 

между всички съдии с еднаква натовареност – 100 %. 

 Със Заповед № 177/03.06.2013 г. е разпоредено към датата на подаване 

на молбата за ползване на отпуск от съдия в РС – Шумен, както и при искане 

на разрешение за служебни командировки по повод участие в семинари и 

обучения, магистратите да декларират, че нямат неизписани и непредадени 

дела, както и обявени за решаване с изтичащ срок.  

   Със Заповед № 359/12.07.2013 г. е разпоредено за периода на съдебната 

ваканция, делата, посочени в чл. 329 от ЗСВ да не се разпределят на съдии, 

ползващи платения си годишен отпуск.  
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 Със Заповед № 79/04.03.2013 г., предвид ежемесечните приеми в 

болнично заведение на съдия Надежда Кирилова, председателят на съда е 

определил, считано от 04.03.2013 г., на съдия Кирилова да се разпределят 

граждански дела при натовареност 23 % и наказателни дела при натовареност 

70 %. Със Заповед № 595/16.12.2013 г., на основание взето решение на общото 

събрание на съдиите от РС – Шумен, проведено на 13.12.2013 г. е разпоредено 

съдия Надежда Кирилова да разглежда граждански дела, считано от 01.01.2014 

г. за период от една година при натовареност 70 %, предвид здравословното й 

състояние. Разпоредено е на съдия Надежда Кирилова да не се разпределят 

наказателни дела, считано от 16.12.2013 г. като същата следва да приключи 

разпределените и започнати от нея наказателни дела, а наказателните дела, на 

които не е даден ход да се преразпределят между съдиите, разглеждащи 

наказателни дела чрез програмата за случайно разпределение. 

 С нарочни заповеди на председателя на съда е извършвано 

преразпределение на делата, при спазване на принципа за случаен подбор чрез 

програмата за случайно разпределение, в случаите на продължително 

отсъствие поради временна неработоспособност, командироване на съдия в 

друг орган на съдебната власт или преместване.  

 С отделни заповеди са определени книгите и регистрите, които се водят 

на електронен и хартиен носител; видовете дела, които се образуват в съда, 

съгласно ПАРОАВАС (отм.) и указанията на ВСС, както и съдебните 

служители, които отговарят за воденето и съхранението на книгите. 

На интернет страницата на съда са публикувани ВЪТРЕШНИ 

ПРАВИЛА за изпращане на съобщения и призовки  чрез електронен пощенски 

адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК; ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за 

публикуване на съдебните актове и ПРАВИЛА за случайно разпределение на 

делата в РС - Шумен. 

 

 В РС – Шумен са изгубени две граждански дела, поради което с 

разпореждане от 15.11.2013 г. на председателя на съда е започнала процедура 

по възстановяване на гр. д. № 4473/2009 г. и гр. д. № 5195/2010 г. И за двете 

дела е съставен акт за възстановяване на дело. Към гр. д. № 4473/2009 г. е било 

приложено и изпълнително дело № 345/2009 г., поради което е съставен и акт 

за възстановяване на изгубено изп. д. № 345/2009 г. 

  

 През 2012 г. и 2013 г. е извършена проверка от ОС - Шумен на работата 

на гражданско отделение на РС – Шумен, приключила с ДОКЛАД за 

извършена проверка в Шуменски районен съд – гражданско отделение. В 

Доклада от 2012 г. е дадена препоръка част от съдиите разглеждащи 

наказателни дела да бъдат пренасочени и да започнат да разгледат само 

граждански дела, предвид констатирания дисбаланс между граждански и 

наказателни съдии – 5 съдии са разглеждали граждански дела и 9 – 

наказателни дела, независимо че съдиите, разглеждащи наказателни дела 
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разглеждат и определен процент граждански дела, както и заповедни 

производства. Практиката, да се разпределят граждански дела и на съдиите, 

разглеждащи наказателни дела е преустановена,  считано от 01.01.2014 г., 

когато с нарочна заповед на председателя Емилиян Ангелов са определени 

съдиите, разглеждащи граждански дела и съдиите, разглеждащи наказателни 

дела. Само съдия Ростислава Георгиева е продължила да разглежда и 

граждански и наказателни дела с 50 % натовареност от двата вида. 

 

 Във връзка с констатирано забавяне по движението и приключването 

на граждански дела на доклад на съдия Зара Иванова, председателят на съда е 

взел мерки като е определил срок за приключването на делата. Резултатите от 

извършваните проверки са докладвани периодично на председателя Емилиян 

Ангелов. 

 Утвърдена е практика всеки месец съдиите да провеждат общи 

събрания, на които да обсъждат въпроси от организационен характер, както и 

проблеми от материално-правен и процесуално-правен характер.  

 

 Всеки съдия работи с определен съдебен секретар. Заседателните дни 

на съдиите са съгласно утвърдения график като гражданските съдии имат по 1 

заседателен ден в седмицата, а наказателните – по 2 заседателни дни. РС – 

Шумен ползва 5 съдебни зали. 

 

  Съдиите и съдебните служители от РС – Шумен са посещавали 

обучителните семинари проведени в НИП. Съдиите са участвали и в 

регионални семинари.  

 

  
  ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
 
 1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 

В РС – Шумен е инсталирана и действаща електронната деловодна 

програма САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” ЕАД, 

клон Варна. През 2012 г. и 2013 г. деловодните книги и регистри се водят на 

електронен и хартиен носител като книгата за открити заседания се води само 

на хартиен носител, попълва се на ръка, а диспозитивът на решението се 

разпечатва от електронната деловодна система и се залепва. Книгата за закрити 

заседания се води на електронен носител с разпечатка на хартиен носител. 

Останалите книги и регистри са водят на електронен носител с разпечатка на 

хартиен носител. Всички деловодни книги и регистри се водят съгласно 

изискванията на ПАРОАВАС (отм. на 01.02.2014 г.).  
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В РС – Шумен четирима деловодители обслужват гражданско отделение, 

и четирима деловодители обслужват наказателно отделение. В служба 

„Регистратура” работят двама деловодители, от които един обслужва 

гражданско деловодство и един – наказателно деловодство.  В РС – Шумен е 

въведено плаващо работно време на канцелариите, което позволява 

обслужване на адвокати и граждани без прекъсване. 

Подреждането и съхранението на гражданските дела е съгласно 

ПАРОАВАС (отм.). Всички постъпващи книжа по делата, след резолюция на 

съдията, се прикрепват и номерират. През 2012 г. и 2013 г. делата, чието 

разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове не са обозначени с жълт 

етикет, съгласно изискванията на чл. 92, т. 5 ПАРОАВАС (отм.). От началото 

на 2014 г. делата се обозначават с жълт етикет, включително и тези, 

образувани по чл. 410 и чл. 417 ГПК, съгласно  изискването на чл. 78, ал. 5 от 

Правилника за администрацията на съдилищата, приет от ВСС, обн. ДВ, бр. 8 

от 28.01.2014 г. (ПАС).  

 

 
             2. ОБРАЗУВАНЕ  НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  
 

  Постъпващите в съда книжа, въз основа на които се образуват 

гражданските дела, се въвеждат в електронната деловодна система от 

регистратурата. Номерът на делото се получава от електронната деловодна 

програма, книжата се слагат в папки, оформят се в дела и се докладват на 

заместник-председателя и ръководител гражданско отделение Ростислава 

Георгиева. Заместник-председателят Ростислава Георгиева определя вида на 

делото и осъществява техническата дейност по разпределението на делата чрез 

програмата за случаен подбор. След определянето на докладчика, делата се 

докладват на съответния съдия. Делата, които се разглеждат по реда на бързото 

производството и молбите по чл. 390 ГПК се докладват веднага на заместник-

председателя.  

 

  При отсъствие на зам.-председателя Ростислава Георгиева дейността по 

определяне вида на делото и докладчика се осъществява от съдия, с нарочна 

заповед на председателя Емилиян Ангелов.  

 

  Електронното разпределение на делата се извършва на принципа на 

случайния подбор чрез програмата за електронно разпределение на делата на 

ВСС - ”Law Choice”. Програмата е синхронизирана с електронната деловодна 

система – номерът на делото, даден от електронната деловодна програма 

съвпада с генерирания номер от програмата за случайно разпределение. От 

разпределението на делата се изключва съдия, който отсъства продължително. 

Протоколът от извършеното разпределение се прилага по всяко дело като се 

съхранява и на електронен носител.   
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 В съда се използва печат, който отразява: „насрочва делото за”, а не 

датата, на която е образувано делото. 

 

 
  3. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 
            През 2012 г. в PC – Шумен са постъпили 4 522 бр. граждански дела, 

останали несвършени от предходни години 591 бр. дела или общо за 

разглеждане 5 113 граждански дела. Свършените дела са 4 608 дела, от тях в 

три месечен срок са приключили 86 %. Решени със съдебен акт по същество – 

4 248 дела. Прекратени производства – 360 бр. Несвършени към 31.12.2011 г. – 

505 дела.  

 

  През 2013 г. новообразуваните граждански дела са 3 685, останали 

несвършени от предходни години – 505 бр. или общо за разглеждане 4 190 

дела. Свършените дела са 3 776 бр., от тях в тримесечен срок са приключили 

85 %. Свършените със съдебен акт по същество – 3 416 дела. Прекратени 

производства – 360 дела. Несвършени към 31.12.2013 г. – 414 дела. 

 

  Като материя през 2012 г. и 2013 г. преобладават делата по чл. 410 и 417 

ГПК. 
 

Натовареността през 2012 по съдии е както следва: 

 

- съдия Ростислава Георгиева – разпределени 381 дела, несвършени 

дела в началото на отчетния период – 86, общо дела за разглеждане – 467 бр. 

Свършени дела – 428 бр.; висящи в края на периода – 39; 

- съдия Бистра Бойн – разпределени 659 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 103 дела, общо дела за разглеждане – 762 бр. 

Свършени дела – 698 бр.; висящи в края на периода – 64 дела; 

- съдия Зара Иванова – разпределени 644 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период –138 дела, общо дела за разглеждане – 782 бр. 

Свършени дела – 700 бр.; висящи в края на периода – 82 дела; 

- съдия Йордан Димов – разпределени 39 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 36 дела, общо дела за разглеждане – 75 бр. 

Свършени дела – 75 бр.; висящи в края на периода (01.03.2012 г.) – няма; 

- съдия Калин Колешански – разпределени 669 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 105 дела, общо дела за разглеждане – 774 бр. 

Свършени дела – 684 бр.; висящи в края на периода – 90 дела; 

- съдия Людмила Григорова – разпределени 678 дела, несвършени дела 

в началото на отчетния период – 110 дела, общо дела за разглеждане – 788 бр. 

Свършени дела – 716 бр.; висящи в края на периода – 72 дела; 
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- съдия Валентина Тонева – разпределени 155 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 2 дела, общо дела за разглеждане – 157 бр. 

Свършени дела – 141 бр.; висящи в края на периода – 16 дела; 

- съдия Диана Георгиева – разпределени 153 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – няма, общо дела за разглеждане – 153 бр. 

Свършени дела – 141 бр.; висящи в края на периода – 12 дела; 

- съдия Ивелина Димова – разпределени 154 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 2 дела, общо дела за разглеждане – 156 бр. 

Свършени дела – 142 бр.; висящи в края на периода – 14 дела; 

- съдия Красимир Кръстев – разпределени 146 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 3 дела, общо дела за разглеждане – 149 бр. 

Свършени дела – 132 бр.; висящи в края на периода – 17; 

- съдия Надежда Кирилова – разпределени 96 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 2 дела, общо дела за разглеждане – 98 бр. 

Свършени дела – 78 бр.; висящи в края на периода – 20 дела; 

- съдия Пламена Недялкова – разпределени 154 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 3 дела, общо дела за разглеждане – 157 бр. 

Свършени дела – 141 бр.; висящи в края на периода – 16 дела; 

- съдия Тодор Тодоров – разпределени 157 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 1 дела, общо дела за разглеждане – 158 бр. 

Свършени дела – 140 бр.; висящи в края на периода – 18 дела; 

- съдия Христина Колева – разпределени 437 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – няма, общо дела за разглеждане – 437 бр. 

Свършени дела – 392 бр.; висящи в края на периода – 45 дела. 

 

 През 2012 г. на съдиите от гражданско отделение са разпределени 

приблизително по 660 дела, включително и частните производства, а на 

съдиите от наказателно отделение са разпределение средно по 155 граждански 

дела, включително и частните производства. 
 
 

Натовареността през 2013 по съдии е както следва: 

 

- съдия Ростислава Георгиева – разпределени 272 дела, несвършени 

дела в началото на отчетния период – 39, общо дела за разглеждане – 311 бр. 

Свършени дела –289 бр.; висящи в края на периода – 22; 

- съдия Бистра Бойн – разпределени 352 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 64 дела, общо дела за разглеждане – 416 бр. 

Свършени дела – 363 бр.; висящи в края на периода – 53 дела; 

- съдия Жанет Марчева – разпределение 286 дела, несвършени в 

началото на отчетния период – няма, общо за разглеждане – 286 бр. Свършени 

дела – 248 бр.; висящи в края на периода – 38 дела; 
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- съдия Зара Иванова – разпределени 377 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 83 дела, общо дела за разглеждане – 460 бр. 

Свършени дела – 389 бр.; висящи в края на периода – 71 дела; 

- съдия Калин Колешански – разпределени 366 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 90 дела, общо дела за разглеждане – 456 бр. 

Свършени дела – 407 бр.; висящи в края на периода – 49 дела; 

- съдия Людмила Григорова – разпределени 374 дела, несвършени дела 

в началото на отчетния период – 71 дела, общо дела за разглеждане – 445 бр. 

Свършени дела – 398 бр.; висящи в края на периода – 47 дела; 

- съдия Христина Колева – разпределени 353 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 45, общо дела за разглеждане – 398 бр. 

Свършени дела – 344 бр.; висящи в края на периода – 54 дела; 

- съдия Валентина Тонева – разпределени 192 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 16 дела, общо дела за разглеждане – 208 бр. 

Свършени дела – 196 бр.; висящи в края на периода – 12 дела; 

- съдия Диана Георгиева – разпределени 192 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 12, общо дела за разглеждане – 204 бр. 

Свършени дела – 197 бр.; висящи в края на периода – 7 дела; 

- съдия Ивелина Димова – разпределени 194 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 14 дела, общо дела за разглеждане – 208 бр. 

Свършени дела – 201 бр.; висящи в края на периода – 7 дела; 

- съдия Красимир Кръстев – разпределени 191 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 17 дела, общо дела за разглеждане – 208 бр. 

Свършени дела – 191 бр.; висящи в края на периода – 17; 

- съдия Надежда Кирилова – разпределени 191 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 20 дела, общо дела за разглеждане – 211 бр. 

Свършени дела – 195 бр.; висящи в края на периода – 16 дела; 

- съдия Пламена Недялкова – разпределени 194 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 16 дела, общо дела за разглеждане – 210 бр. 

Свършени дела – 189 бр.; висящи в края на периода – 21 дела; 

- съдия Тодор Тодоров – разпределени 151 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 18 дела, общо дела за разглеждане – 169 бр. 

Свършени дела – 169 бр.; висящи в края на периода – няма. 
 
   През 2013 г. на съдиите от гражданско отделение са разпределени 

приблизително по 360 дела, включително и частните производства, а на 

съдиите от наказателно отделение по 191 дела, включително и частните 

производства.  
 
 
   ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 
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   1. Искови производства, образувани през 2012 г. и 2013 г. – 

разгледани над 3 месеца. 

 

  Проверката на случайно избрани дела, установи:  

  - гр. д. № 658/2013 г., обр. на 08.03.2013 г., на доклад на съдия Калин 

Колешански, иск по чл. 274, ал. 1, т. 1 КЗ. На 11.03.2013 г. е постановено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 

11.03.2013 г., върнато в цялост с отбелязване, че лицето не пребивава на 

посочения адрес. На 08.04.2013 г. е залепено уведомление. С разпореждане от 

22.04.2013 г. съдът е указал на ищеца да представи справка за адресна 

регистрация на ответника в седмичен срок. Съобщението е изпратено на 

24.04.2013 г., връчено на 08.05.2013 г. На 08.05.2013 г. е постъпила молба от 

ищеца за издаване на СУ, уважена с разпореждане от с. д. На 14.05.2013 г. е 

постъпила молба за удължаване на срока и на с. д. е постановено, че срокът е 

удължен с 20 дена. На 23.05.2013 г. е постъпила молба с удостоверение за 

адрес на ответника и с разпореждане от с. д. е постановено да се връчи препис 

от ИМ на посочения в удостоверението адрес. Съобщението е изпратено на 

27.05.2013 г., върнато в цялост с отбелязване от 31.05.2013 г., че там не живее 

такова лице. С разпореждане от 04.06.2013 г. съдът е постановил да се връчи 

съобщението по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. На 11.06.2013 г. е залепено 

уведомление. С разпореждане от 26.06.2013 г. съдът е постановил ищеца да 

внесе определена сума за назначаване на особен представител. Съобщението е 

връчено на 27.06.2013 г., на 05.07.2013 г. е представена молба с док. за внесена 

сума. На 09.07.2013 г. е изпратено писмо до АК – Шумен за определяне на 

адвокат, на 16.07.2013 г. е постъпило уведомително писмо от АК – Шумен. На 

16.07.2013 г. е назначен особен представител на ответника и е разпоредено да 

се връчи препис от ИМ за отговор. Съобщението е връчено на 22.07.2013 г., на 

12.08.2013 г. е представен отговор на ИМ. На 20.08.2013 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад, делото е 

насрочено за 28.10.2013 г. С разпореждане от 05.11.2013 г. съдът е 

пренасрочил делото за 16.12.2013 г., не е посочена причина. В с. з. на 

16.12.2013 г. съдът е дал ход по същество на делото, решението е постановено 

на 17.12.2013 г.; 

- гр. д. № 153/2012 г., обр. на 17.01.2012 г., на доклад на съдия Калин 

Колешански, иск по чл. 422 ГПК. На 19.01.2012 г. е разпоредено да се връчи 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 23.01.2012 

г., не е представен отговор. На 23.02.2012 г. е постановено определението по 

чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 13.03.2012 г., съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Извършвани са 

месечни справки по движението на делото – за постъпването на молба за 

възобновяване на производството. С определение от 28.09.2012 г. съдът е 

констатирал, че не е постъпила молба за възобновяване и на осн. чл. 231, ал. 1 

ГПК е прекратил производството по делото; 
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- гр. д. № 291/2012 г., обр. на 24.01.2012 г. на доклад на съдия Йордан 

Димов, след това съдия Ростислава Георгиева, иск по чл. 127 и чл. 143 СК. С 

молбата е поискано привременна мярка. На 24.01.2012 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, съдът е насрочил делото по 

молбата за привременни мерки за 13.02.2012 г. Съобщението до ответника по 

чл. 131 ГПК е изпратено на 24.01.2012 г., връчено на 17.02.2012 г. С. з. по 

привременните мерки е проведено на 13.02.2012 г., не е даден ход на делото 

поради нередовно призоваване на ответника. На 05.03.2012 г. е постъпила 

молба от ответника, с която е направено възражение за местна подсъдност. С 

определение от 05.03.2012 г. съдът е постановил, че производството по делото 

следва да бъде прекратено, а делото изпратено на РС – Варна по 

компетентност. Срещу определението е постъпила ч. жалба от ищцата – лично 

и като законен представител на малолетното дете. С определение от 18.04.2012 

г. постановено по в. ч. гр. д. № 223/2012 г. по описа на ШОС, съдът е отменил 

определението от 05.03.2012 г., с което производството е прекратено и е 

постановено изпращането му на РС – Варна. Делото е постъпило в РС – Шумен 

на 15.05.2012 г. На 15.05.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

изготвен е проект за доклад по делото. В с. з. на 30.05.2012 г. са разпитани 

свидетели, даден е ход по същество на делото. Решението е постановено на 

14.06.2012 г.;  

- гр. д. № 486/2012 г., обр. на 14.02.2012 г. на доклад на съдия Людмила 

Григорова, иск по чл. 74, ал. 4 вр. с чл. 74, ал. 2, вр. чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 

КТ. След отстраняване нередовностите на ИМ, с разпореждане от 05.03.2012 г. 

е изпратено съобщение с препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението 

е връчено на 19.03.2012 г. – в гр. София. На 25.04.2012 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, назначена е СИЕ. Първото с. з. е проведено на 

13.06.2012 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване на ответника. Проведени са с. з. на: 11.07.2012 г. – не е даден ход 

на делото поради нередовно призоваване на ответника, съдът е указал на 

длъжностното лице по призоваване, че следва своевременно да връчи и върне 

призовката като в противен случай ще му бъде наложена глоба в максимален 

размер; 26.09.2012 г. – даден е ход по същество на делото. Решението е 

постановено на 28.09.2012 г.;    

- гр. д. № 556/2012 г., обр. на 20.02.2012 г., на доклад на съдия 

Красимир Кръстев, чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ и чл. 226, ал. 1, т. 1 и т. 2 и 

ал. 2 КТ. На 20.02.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор, съобщението е връчено на 09.02.2012 г., на 09.03.2012 г. 

е представен отговор на ИМ. На 15.03.2012 г. е постановено определението по 

чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е 

проведено на 11.04.2012 г. – отложено по доказателствата. Проведени са с. з. 

на: 30.05.2012 г. – разпитани са свидетели, приети са доказателства, отложено 

за разпит на свидетели, издадено е СУ; 25.07.2012 г. – даден е ход по същество 

на делото. Решението е постановено на 09.08.2012 г.; 
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- гр. д. № 944/2012 г., обр. на 19.03.2012 г., на доклад на съдия Диана 

Георгиева, иск по чл. 422 ГПК. След отстраняване нередовностите на ИМ, на 

09.04.2012 г. е постановено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е връчено на 24.04.2012 г., на 25.04.2012 г. е представен 

отговор. На 03.05.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

изготвен е проект на доклад. Първото с. з. е проведено на 11.06.2012 г. – съдът 

е констатирал, че е допуснал СИЕ по искане на ищеца, но същият не е внесъл 

депозит за в. л., не се е явил в с. з. поради което му е наложил глоба в размер на 

100 лв., отложено. В с. з. на 24.09.2012 г. съдът е дал ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че преди приключване на 

съдебното дирене представителят на ищеца е направил изявление за оттегляне 

на иска досежно претендираните имуществени вреди за сумата от 300 лв., но 

съгласно чл. 232 ГПК ищецът може да оттегли иска без съгласието на 

ответника до приключване на първото заседание, поради което е отменил 

дадения ход по същество на делото и го е насрочил за 05.11.2012 г. В с. з. от 

05.11.2012 г. съдът е прекратил производството по делото по отношение на 

претендираните имуществени вреди в размер на 300 лв. Решението е 

постановено на 03.12.2012 г.; 

- гр. д. № 1003/2013 г., обр. на 08.04.2013 г., на доклад на Жанет 

Христова, иск по чл. 327, ал. 1 ТЗ и чл. 288 ТЗ във вр. с чл. 86 ЗЗД.  На 

09.04.2013 г. е разпоредено да се връчи препис от ИМ на ответника за отговор, 

съобщението е връчено на 25.04.2013 г., на 27.05.2013 г. е постъпил отговор на 

ИМ. На 30.05.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е 

проект за доклад. Първото с. з. е проведено на 02.07.2013 г. – не е даден ход на 

делото, съдът е докладвал постъпила молба от ответника за влошено 

здравословно състояние, представен болничен лист, отложено. Проведени са с. 

з. на: 01.10.2013 г. – спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. С определение от 

09.10.2013 г. съдът е възобновил производството по делото, по молба за 

възобновяване, постъпила същия ден. Проведени са с. з. на: 05.11.2013 г. – 

отложено по назначената ССчЕ; 26.11.2013 г. – даден е ход по същество на 

делото. Решението е постановено на 11.12.2013 г.; 

 - гр. д. № 691/2013 г., обр. на 13.03.2013 г., на доклад на съдия Зара 

Иванова, иск по чл. 258 във вр. с чл. 266 ЗЗД и чл. 288 ТЗ. На 18.03.2013 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, съобщението 

е връчено на 25.03.2013 г., на 18.04.2013 г. е постъпил отговор. На 08.05.2013 г.  

е постановено определението по чл. 140 ГПК, назначена е ССЕ. Първото с. з. е 

проведено на 30.05.2013 г., изготвен е доклад по делото, открито е 

производство  по оспорване автентичността на подписите, назначена е СГрЕ, 

назначена е допълнителна ССЕ, назначена е и СТЕ, отложено. Проведени са с. 

з. на: 26.09.2013 г. – отложено за приемане на СТЕ, тъй като същата е 

представена в съда след срока по чл. 199 ГПК; 31.10.2013 г. – прието е 

заключението на СТЕ, даден е ход по същество на делото. Решението е 

постановено на 02.12.2013 г.; 
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 - гр. д. № 593/2013 г., обр. на 04.03.2013 г., на доклад на съдия Ивелина 

Димова, делба. С определение от 13.03.2013 г. ИМ е оставена без движение. На 

19.03.2013 г. е представена вписана ИМ, на 20.03.2013 г. е представена молба с 

изпълнени указания. На 22.03.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от 

ИМ на ответниците (3), последното съобщение е връчено на 03.04.2013 г. На 

30.05.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

на доклад, назначена е ССчЕ. С определение от 20.06.2013 г. съдът е изменил 

определението като вместо ССчЕ е назначил СТЕ. Първото с. з. е проведено на 

04.07.2013 г. – съдът е докладвал молба от в. л. за невъзможността да изготви 

експертизата поради късното уведомяване, отложено за изслушване на 

експертизата. В с. з. на 26.09.2013 г. е прието заключението на в. л., даден е ход 

по същество на делото. На 15.10.2013 г. е постъпила молба от ищеца, с която е 

заявил, че се отказва от иска, поради постигнато извънсъдебно споразумение и 

иска съдът да прекрати производството по делото. С определение от 18.10.2013 

г. съдът е отменил протоколно определение за даване ход по същество на 

делото, възобновил е производството и го е насрочил за 11.11.2013 г. В с. з. на 

11.11.2013 г. страните са потвърдили, че желаят производството по делото да 

бъде прекратено, поради което съдът на осн. чл. 232 ГПК е прекратил 

производството по делото; 

 - гр. д. № 53/2013 г. /съдия Валентина Тонева/ е образувано на 

09.01.2013 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила в съда на тази дата. 

С разпореждане от 10.01.2013 г. съдът е изискал частното производство, 

образувано по заявление по чл. 410 от ГПК. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 11.01.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен на 

ответника със съобщение от 11.01.2013 г., получено на 15.01.2013 г. Отговор 

на исковата молба е депозиран на 15.02.2013 г. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 20.02.2013 г., съдът е изготвил проект за доклад по 

делото, взел е отношение по направените доказателствени искания и е 

насрочил производството в открито заседание за 18.04.2013 г. В съдебно 

заседание от тази дата е допуснато искане за разпит на свидетели и делото е 

отложено за 13.06.2013 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е приключил 

съдебното дирене и е дал ход по същество. Решение по делото е постановено 

на 24.06.2013 г. 

 - гр. д. № 4/2013 г. /съдия Бистра Бойн/ е образувано на 02.01.2013 г. 

по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила в съда на същата дата. С 

разпореждане по чл. 131 от ГПК, постановено на съда на 15.01.2013 г., съдът е 

указал да се изпрати препис от исковата молба на ответника. Преписът е 

връчен на 18.01.2013 г. Отговор на исковата молба е постъпила на 12.02.2013 г. 

С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 20.02.2013 г., съдът е 

изготвил проект за доклад по делото, взел е отношение по доказателствените 

искания и е насрочил делото в открито заседание за 28.03.2013 г. За събиране 

на доказателства делото е отложено за 09.05.2013 г. /служебно е изискан Акт за 

установяване на административно нарушение и НП във връзка с ПТП/. По 
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делото е даден ход по същество в съдебно заседание от 09.05.2013 г. Решение е 

постановено на 04.06.2013 г. 

- гр. д. № 32/2013 г. /съдия Ивелина Димова/ е образувано на 

08.01.2013 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила на тази дата. 

Препис от исковата молба е връчен на ответника на 06.02.2013 г. С подробно 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 15.03.2013 г., съдът е насрочил 

делото в открито заседание за 15.04.2013 г. За събиране на доказателства 

/назначена експертиза/ делото е отложено за 27.05.2013 г., отложено за 

27.06.2013 г. след като е докладвана молба на вещото лице, че не са й 

предоставени необходимите документи за изготвяне на заключението.  На 

последната дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Решение по делото е постановено на 22.07.2013 г., за което са изпратени 

съобщения та тази дата. 

- гр. д. № 787/2013 г. /съдия Надежда Кирилова/ е образувано на 

21.03.2013 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила в съда на тази дата. 

Препис от исковата молба е връчен на ответника на 01.04.2013 г. С подробно 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 23.05.2013 г., съдът е насрочил 

делото в открито заседание за 10.07.2013 г. С разпореждане от 09.09.2013 г. 

съдът е пренасрочил делото за нова дата – 04.10.2013 г., мотивирано със 

заболяване на докладчика. В единственото съдебно заседание е даден ход по 

същество. Решение е постановено на 07.10.2013 г., за което съобщения на 

страните са изпратени на 08.10.2013 г. 

- гр. д. № 38/2012 г. /съдия Пламена Недялкова/ е образувано на 

09.01.2012 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила на тази дата в съда. 

Препис от исковата молба е връчен на ответника на 19.02.2012 г. със 

съобщение, изпратено на 26.01.2012 г. Отговор на исковата молба е депозиран 

на 19.03.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 27.03.2012 г., 

съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 22.05.2012 г. Призовки 

за страните са изпратени на 27.03.2012 г. В съдебно заседание от 22.05.2012 г. е 

допуснат до разпит свидетел и делото е отложено за 19.06.2012 г., отложено по 

допусната експертиза за 18.09.2012 г. В съдебно заседание от 18.09.2012 г. е 

даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение е постановено 

на 02.10.2012 г., за което съобщения са изпратени на тази дата; 

- гр. д. № 26/2012 г. /съдия Ростислава Георгиева/ е образувано на 

06.01.2012 г. по искова молба по чл. 542 от ГПК /охранително производство, 

установяване на факти/, постъпила в съда на тази дата. Препис от исковата 

молба е връчен на 20.02.2012 г. С определение от 09.03.2012 г. съдът е 

насрочил делото в открито заседание за 18.04.2012 г. За събиране на 

доказателства делото е отложено за 30.05.2012 г., на която дата е даден ход по 

същество. С определение от 13.06.2012 г. съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество и е насрочил делото в открито 

заседание за 04.07.2012 г. За събиране на доказателства /изискване на справка 

от ОД на МВР/ делото е отложено за 19.09.2012 г., отложено за 24.10.2012 г., 
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14.11.2012 г. На последната дата е даден ход по същество и е постановено 

решение на 21.11.2012 г. 

  - гр. д. № 15/2012 г. /съдия Калин Колешански/ е образувано на 

04.01.2012 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК от тази дата. Препис от 

исковата молба е връчен на ответника на 11.01.2012 г. Писмен отговор е 

депозиран на 10.02.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

22.02.2012 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 

07.05.2012 г. На тази дата е допусната експертиза и по двама свидетели на 

страните и делото е отложено за 02.07.2012 г. На тази дата делото е отложено 

по вина на ищеца за 08.10.2012 г. и съдът му е наложил глоба на основание чл. 

92а от ГПК. В съдебно заседание от 08.10.2012 г. е даден ход по същество. 

Решение по делото е постановено на 11.10.2012 г., за което на страните 

съобщения са изпратени на същата дата. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

  Основните причини производството по делата да продължи над 3 

месеца са: спиране на производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – по 

съгласие на страните като в някои случаи съдът е прекратявал производството 

след изтичане на 6-месечния срок – чл. 231, ал. 1 ГПК; насрочване на с. з. след 

периода на съдебната ваканция; отмяна на хода по същество по постъпила 

молба за постигнато извънсъдебно споразумение; отлагане на с. з. поради 

нередовна процедура по призоваване; отлагане на с. з. поради неизготвена 

експертиза; отлагане на с. з. по доказателствата като по някои от проверените 

дела са проведени по 3 - 5 с. з.,  което обуславя по-дългото производство по 

делата. По едно от делата се установи, че съдът е наложил глоба на ищеца на 

осн. чл. 92а ГПК, станал причина за отлагане на съдебното заседание.  

В изолирани случаи се установи пренасрочване на с. з. за след 1 месец 

и 17 дни - гр. д. № 658/2013 г. – не е посочена причина; гр. д. № 787/2013 г. – 

пренасрочено поради заболяване на докладчика и единственото с. з. е 

проведено 4 месеца и 10 дни след постановяване на определението по чл. 140 

ГПК.  

  Други причини са: отмяна на определението за прекратяване на 

производството от въззивната инстанция и връщане на делото за продължаване 

на съдопроизводствените действия; насрочване на първото съдебно заседание 

2 месеца след постановяване на определението по чл. 140 ГПК и отлагане на с. 

з. за след 2 месеца.  

 Разпореждането на съда по чл. 129, респективно по чл. 131 ГПК е 

постановявано най-често в деня на образуване на делото или в рамките до 2 

дни като в изолирани случаи се установи, че разпореждането е постановявано 

след 5 до 9 дни. Определението по чл. 140 ГПК е постановявано най-често с 

изтичане срока за отговор на исковата молба или между 1 – 6 дни след това, по 
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изключение след 13 – 15 дни и само по 1 дело се констатира, че определението 

по чл. 140 ГПК е постановено 20 дни след изтичане на срока за отговор. 

  Първото по делото заседание е провеждано в срок от 15 дни до 1 месец, 

по-рядко е насрочвано след 1 месец и 20 дни – 2 месеца, считано от 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК. При отлагане на делото с. з. 

са насрочвани след 20 дни до 2 месеца, а в случаите на предстоящата съдебна 

ваканция след 2 - 3 месеца, с изключение на едно дело, което е насрочено след 

почти 4 месеца, но са назначени няколко съдебни експертизи.  

Съдиите преимуществено са се произнасяли по доклада в деня на 

постъпването на книжата или до 3 дни.  

 

 

  2. Образувани искови производства през 2013 г. и неприключили 

към 31.12.2013 г. 

          

  Проверката на случайно избрани дела, установи:  

- гр. д. № 487/2013 г., обр. на 20.02.2013 г., на доклад на съдия 

Ростислава Георгиева, делба – един ищец и пет ответника. С определение от 

21.02.2013 г. съдът е оставил ИМ без движение с указание за вписването й. На 

28.02.2013 г. е представена вписана ИМ. С разпореждане от 01.03.2013 г. е 

постановено да се изпрати препис от ИМ на ответниците за отговор. Едно от 

съобщенията е върнато в цялост с отбелязване, че лицето е починало. С 

разпореждане от 12.03.2013 г. съдът е постановил да се изиска акт за смърт на 

лицето. На 21.03.2013 г. е постъпило писмо от община – Шумен с акт за смърт 

на лицето. С определение от 21.03.2013 г. съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК, дадени са указания на ищеца. На 

07.10.2013 г. е постъпила молба от ищеца с удостоверение за наследници на 

починалия ответник. С определение от 14.10.2013 г. съдът е възобновил 

производството по делото, конституирал е ответниците по делото и е 

постановил да се изпрати препис от ИМ на ответниците за отговор – чл. 131 

ГПК. Последното съобщение е връчено чрез залепване на уведомление на 

09.12.20213 г. На 13.01.2014 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

изготвен е подробен проект за доклад, делото е насрочено. Първото с. з. е 

проведено на 07.02.2014 г. – ИМ е оставена без движение с указания до ищеца 

да конкретизира ответниците по делото. На 12.02.2014 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания от ищеца. С определение от 12.02.2014 г. е конституиран 

още един ответник, съдът е постановил да се изпрати препис от ИМ за отговор. 

Съобщението е изпратено на 13.02.2014 г. – в гр. Варна, към момента на 

проверката (11.03.2014 г.) не е върнато по делото;  

- гр. д. № 638/2013 г., обр. на 06.03.2013 г., на доклад на съдия Ж. 

Марчева, делба. ИМ е постъпила на 06.03.2013 г. и на с. д. е разпределено 

делото. С определение от 07.03.2013 г. ИМ е оставена без ход (без движение) с 

указания за вписването й в АВ – Шумен. На 14.03.2013 г. е представена 
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вписана ИМ. На 14.03.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор – чл. 131 ГПК. На 26.03.2013 г. е залепено уведомление 

по чл. 47, ал. 1 ГПК, на 30.04.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. На 07.05.2013 

г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад по 

делото, допуснати са свидетели до разпит, делото е насрочено за 21.05.2013 г. 

Първото с. з. е проведено на 21.05.2013 г., съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Съдебният деловодител всеки месец е 

проверявал дали е постъпила молба от страните за възобновяване на 

производството. На 19.11.2013 г. е постъпила молба за възобновяване на 

производството. С определение от 20.11.2013 г. съдът е възобновил 

производството по делото и го е насрочил. На 28.01.2014 г. е  проведено с. з., 

отложено за съвместен разпит на свидетелите. В с. з. на 04.03.2014 г. са 

разпитани свидетелите, даден е ход на устните състезания, съдът е обявил, че 

ще се произнесе с решение в срок до 04.04.2014 г.; 

  - гр. д. № 1632/2013 г., обр. на 13.06.2013 г., на доклад на съдия Диана 

Георгиева, чл. 124 ГПК във вр. с чл. 92 ЗЗД, чл. 79, ал. 1 ЗЗД във вр. с чл. 82 

ЗЗД. Делото е изпратено от ОС – Шумен по подсъдност. С разпореждане от 

14.06.2013 г. съдът е постановил да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е изпратено на 14.06.2013 г., връчено на 19.06.2013 г. и 

на 19.07.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. С определение от 01.08.2013 г. 

съдът е оставил ИМ без движение за внасяне на ДТ, както и за уточнение на 

петитума на ИМ. Съобщението е изпратено на 05.08.2013 г., на 26.08.2013 г. е 

постъпила молба с изпълнени указания. С разпореждане от 17.09.2013 г. е 

изискано гр. д. № 1164/2011 г. по описа на съда. На 07.10.2013 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад по делото, съдът е 

прекратил производството по делото в една част – обжалвано. Първото с. з. е 

проведено на 06.11.2013 г. – съдът е спрял производството по делото поради 

постъпилата частна жалба срещу определението на съда в частта за 

прекратяване на производството – чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. С определение от 

19.12.2013 г., постановено по в. ч. гр. д. № 692/2013 г. по описа на ШОС, съдът 

е отменил определението на ШРС в частта, с която е прекратено 

производството поради недопустимост и е върнал делото за продължаване на 

съдопроизводствените действия. Делото е постъпило в РС – Шумен на 

21.12.2013 г. С определение от 07.01.2014 г. съдът е възобновил 

производството и го е насрочил. В с. з. на 17.02.2014 г. е даден ход на делото, 

прието е заключението на ССчЕ, изискани са нак. преписки, допуснати са 

свидетели, отложено за 19.03.2014 г.;   

  - гр. д. № 822/2013 г., обр. на 25.03.2013 г., на доклад на съдия Зара 

Иванова, делба. ИМ е постъпила в съда на 25.03.2013 г. и на с. д. е образувано 

и разпределено делото. С разпореждане от 26.03.2013 г. съдът е дал указания за 

вписване на ИМ. На 02.04.2013 г. е представена вписана ИМ. На 04.04.2013 г. е 

постановено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. На 

04.04.2013 г. е изпратено съобщение до ответника, връчено на 10.04.2013 г. и 



 19 

на 29.04.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. На 10.05.2013 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, няма проект за доклад, делото е насрочено. 

Първото с. з. е проведено на 06.06.2013 г., изготвен е доклад, даден е ход по 

същество на делото, решението е постановено на 12.06.2013 г. по първа фаза на 

делбата. Препис от решението е връчено на страните, последно съобщение е 

връчено на 18.06.2013 г. С определение от 03.07.2013 г. съдът е констатирал, че 

решението по първа фаза на делбата е влязло в сила, поради което е насрочил 

делото за разглеждане в о. с. з. за 26.09.2013 г. В с. з. на 26.09.2013 г. не е даден 

ход на делото, съдът е докладвал постъпила молба от проц. представители на 

ищците, с която са заявили, че единият ищец е починал и молят съда да издаде 

СУ за снабдяване с удостоверение за наследници. Съдът е отложил делото за 

24.10.2013 г. В с. з. на 24.10.2013 г. съдът не  дал ход на делото, конституирал е 

като ищци ФЛ-ца, поради настъпило правоприемство. Поради нередовното 

призоваване на новоконституираните ищци, не е даден ход на делото. В с. з. на 

21.11.2013 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 

от ГПК. На 08.01.2014 г. е постъпила молба за възобновяване на делото от една 

от страните и с определение от с. д. съдът е възобновил и насрочил делото. В с. 

з. на 13.02.2014 г. страните са изявили желание за постигане на спогодба, 

поради което съдът е отложил делото за 27.03.2014 г.; 

  - гр. д. № 1897/2013 г., обр. на 05.07.2013 г., на доклад на съдия 

Ростислава Георгиева, иск по чл. 422 ГПК. С разпореждане от 08.07.2013 г. 

исковата молба е оставена без движение, изискано е частното производство – 

заповедно производство. С определение от 10.07.2013 г. ИМ е оставена без 

движение за внасяне на ДТ. С молба от 19.07.2013 г. е представено 

доказателство за внесена ДТ. На 19.07.2013 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 19.07.2013 

г., връчено на 24.07.2013 г. и на 26.08.2013 г.  е депозиран отговор на ИМ (п. 

клеймо от 23.08.2013 г.). На 13.09.2013 г. е постановено определението по чл. 

140 ГПК, изготвен е проект на доклад. Първото с. з. е проведено на 02.10.2013 

г. , допусната е ССчЕ, отложено. В с. з. на 20.11.2013 г. е прието заключението 

на в. л., делото е обявено за решаване. С определение от 05.12.2013 г. е 

отменено определението, с което е даден ход по същество на делото, ИМ е 

оставена без движение с указания до ищеца. На 20.12.2013 г. е постъпила 

молба от ищеца с изпълнени указания, с разпореждане от 20.12.2013 г. делото е 

насрочено. В с. з. на 15.01.2014 г. е даден ход по същество, съдът е обявил, че 

ще се произнесе се произнесе с решение до 14.02.2014 г., решението е 

постановено на 23.01.2014 г.;  

 - гр. д. № 510/2013 г., обр. на 22.02.2013 г., на доклад на съдия 

Красимир Кръстев, делба. С разпореждане от 15.03.2013 г. е постановено да се 

връчи препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 

15.03.2013 г., връчено на 21.03.2013 г. На 04.04.2013 г. е разпоредено вписване 

на ИМ. На 12.04.2013 г. е постъпила молба от проц. представител на ищеца за 

издаване на СУ, уважена с разпореждане от с. д. На 19.04.2013 г. е постъпила 
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молба от проц. представител на ищеца за удължаване на срока за изпълнение, 

уважена с разпореждане от 22.04.2013 г. На 24.04.2013 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания, на 25.04.2013 г. е представена вписана ИМ. На 18.04.2013 

г. е постъпил отговор на ИМ и насрещен иск. С разпореждане от 27.08.2013 г. 

са дадени указания на ищеца по насрещния иск. Съобщението е изпратено на 

27.08.2013 г., връчено на 03.09.2013 г. На 09.09.2013 г. е постъпила молба от 

ищеца по насрещния иск с изпълнени указания. С разпореждане от 22.10.2013 

г. съдът е приел за съвместно разглеждане предявения насрещен иск и е 

постановил да се изпрати препис от насрещния иск на ищеца по 

първоначалния иск за отговор. Съобщението е изпратено на 22.10.2013 г., 

връчено на 25.10.2013 г. и на 26.11.2013 г. е представен отговор по насрещния 

иск. На 20.02.2014 г. е постъпила молба по чл. 255 ГПК. На 21.02.2014 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект на доклад. 

Първото по делото заседание е проведено на 10.03.2014 г., отложено по 

доказателствата за 30.04.2014 г.;  

  - гр. д. № 935/2013 г., обр. на 02.04.2013 г., на доклад на съдия Жанет 

Марчева, иск по чл. 55 и чл. 189, ал. 1 ЗЗД. На 03.04.2013 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответниците (2) за отговор. Съобщенията са 

изпратени на 03.04.2013 г., връчени на 10.04.2013 г. и съответно на 12.04.2013 

г. На 17.04.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. С определение от 17.05.2013 г. 

ИМ е оставена без движение за довнасяне на ДТ. На 20.05.2013 г. е 

представена молба с изпълнени указания. На 20.05.2013 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. Първото с. з. е 

проведено на 18.06.2013 г., отложено по назначената СИЕ за 17.09.2013 г. На 

16.09.2013 г. е постъпила молба от проц. представител на ищците за отлагане 

на с. з. поради заболяването му и невъзможността на ищците да се явят лично 

поради професионални ангажименти. С определение от 16.09.2013 г. съдът е 

отложил делото за 12.11.2013 г., на основание чл. 142, ал. 2 ГПК (представен е 

болничен лист). В с. з. проведено на 12.11.2013 г. съдът, с Определение № 6504 

е допуснал изменение в размера на иска по чл. 59, ал. 1 ЗЗД – като е увеличил 

размера от 500 лв. на 7 565 лв., както и изменение в размера на иска по чл. 34 

ЗЗД – относно претенцията за връщане на платената сума по отношение на ½ 

ид. ч. от дворното място като е намалил размера от 5 000 лв. на 96 лв. С 

Определение № 6505 съдът е  прекратил производството по делото  в друга 

част.  С определение от 19.11.2013 г. съдът е оставил ИМ без движение за 

довнасяне на ДТ в едноседмичен срок. Съобщението е изпратено на 19.11.2013 

г., връчено на 02.12.2013 г. На 17.12.2013 г. е представена молба с док. за 

внесена ДТ. В с. з. проведено на 14.01.2014 г. съдът не е дал ход на делото, 

констатирал е, че ДТ е внесена след указания срок, поради което с определение 

е отменил определение № 6504/12.11.2013 г. в частта, с която е допуснато 

изменение на иска по чл. 59, ал. 1 ЗЗД, като вместо него е постановил, че не 

допуска изменение на иска по чл. 59, ал. 1 ЗЗД. Срещу определение № 

6504/12.11.2013 г. е постъпила частна жалба в частта, с която е допуснато 
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увеличение на иска по чл. 59, ал. 1 ЗЗД. С определение от 17.02.2014 г., 

постановено по в. ч. гр. д. № 70/2014 г. по описа на ШОС, съдът е отменил 

изцяло протоколно определение на районния съд от 14.01.214 г. по гр. д. № 

935/2013 г., с което е отменено предходно протоколно определение на съда от 

12.11.2013 г. в частта, с която е допуснато изменение на иска по чл. 59, ал. 1 

ЗЗД като неправилно. Съдът е върнал делото на първоинстанционния съд за 

продължаване на процесуалните действия. Делото е постъпило в ШРС на 

05.03.2014 г. и насрочено за разглеждане в о. с. з. на 08.04.2014 г.; 

  - гр. д. № 509/2013 г., обр. на 21.02.2013 г., на доклад на съдия 

Людмила Григорова, делба. С разпореждане от 22.02.2013 г. съдът е указал да 

се впише ИМ. На 26.02.2013 г. е представена вписана ИМ. На 28.02.2013 г. е 

разпоредено да се връчи препис от ИМ на ответника за отговор. На 25.03.2013 

г. е постъпила молба от проц. представител на ищеца, в която е посочено, че 

препис от ИМ с приложенията са взети от връчителя на 01.03.2013 г. и не са 

връчени на ответника. С разпореждане от 25.03.2013 г.  са изискани обяснения 

от призовкаря за връчване на книжата. На 28.03.2013 г. е постъпило обяснение 

от призовкаря, в което е посочено, че адресът е посещаван (с посочени дати), 

но входната врата е била постоянно заключена. Съобщението е връчено на 

25.03.2013 г., на 04.04.2013 г. е депозиран отговор на ИМ. На 23.04.2013 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект на доклад. На 

25.04.2013 г. е постъпило допълнение към отговор на ответника. На 26.04.2013 

г. съдът е допълнил определението си по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е 

проведено на 05.06.2013 г., даден е ход по същество на делото. На 21.06.2013 г. 

е постановено решението по първа фаза на делбата. Препис от решението е 

връчено на 25.06.2013 г. и  на 26.06.2013 г., не е постъпила въззивна жалба. С 

разпореждане от 16.07.2013 г. съдът е насрочил делото по втора фаза на 

делбата за 25.09.2013 г. В с. з. на 25.09.2013 г. делото е отложено по 

допуснатата и назначена СТЕ. Проведени са с. з. на: 30.10.2013 г. – съдът е 

докладвал молба от в. л., че в краткия срок не е могъл да изготви заключение, 

отложено по доказателствата - разпит на свидетели и допусната експертиза; 

04.12.2013 г. – постигната е частична спогодба (за част от имотите), одобрена 

от съда, производството е частично прекратено; 05.02.2014 г. – съдът е одобрил 

постигната между страните спогодба и е прекратил производството по делото; 

 - гр. д. № 1369/2013 г., обр. на 16.05.2013 г., на доклад на съдия 

Христина Колева, иск по чл. 124, ал. 4 ГПК. С разпореждане от 17.05.2013 г. 

ИМ е оставена без движение. Съобщението е изпратено на 17.05.2013 г., 

връчено на 21.05.2013 г. На 28.05.2013 г. е постъпила молба с изпълнени 

указания. На 29.05.2013 г. е постановено да се връчи препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 30.05.2013 г., връчено на 

05.06.2013 г. и на 05.07.2013 г. е представен отговор на ИМ. С разпореждане от 

08.07.2013 г. са дадени указания на ищеца и едноседмичен срок за изпълнение. 

Съобщението е изпратено на 09.07.2013 г., връчено на 17.07.2013 г. и на 

24.07.2013 г. е представена молба с изпълнени указания. На 25.07.2013 г. е 
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постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект на доклад. 

Първото с. з. е проведено на 01.10.2013 г., не е прието заключението на в. л., 

дадена е възможност да изготви приложение към заключението. Проведени са 

с. з. на: 12.11.2013 г., отложено по доказателствата (издадени са СУ); 

21.01.2014 г. – даден е ход по същество на делото. Решението е постановено на 

29.01.2014 г.; 

 - гр. д. № 501/2013 г., обр. на 21.02.2013 г., на доклад на съдия Калин 

Колешански, иск по чл. 123, ал. 2 СК. С разпореждане от 22.02.2013 г. е 

постановено да се връчи препис от ИМ на ответника за отговор, както и на 

ДСП – Шумен за изготвяне на соц. доклад. Съобщенията са изпратени на 

25.02.2013 г., връчени на 26.02.2013 г. и на 12.03.2013 г. На 20.03.2013 г. е 

представен социален доклад. На 09.04.2013 г. е постъпила молба от ищеца за 

прекратяване на производството за попечителство и издръжка. С разпореждане 

от 09.04.2013 г. са дадени указания на ищеца. На 10.04.2013 г. е постъпила 

молба от ищеца, в която е заявено, че оттегля молбата си от 09.04.2013 г. и че 

ще подаде молба за спиране на производството по съгласие на страните. На 

18.04.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е 

проведено на 17.06.2013 г. и съдът е спрял производството по делото на осн. 

чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Извършвани са месечни справки по делото за 

постъпването на молба за възобновяване. На 17.12.2013 г. е постъпила молба за 

възобновяване на производството. С определение от 18.12.2013 г. съдът е 

възобновил производството и го е насрочил. В с. з. на 17.02.2014 г. съдът е дал 

ход по същество на делото. Решението е постановено на 18.02.2014 г.;   

- гр. д. № 208/2013 г. /съдия Валентина Тонева/ е образувано на 

25.01.2013 г. по искова молба, постъпила на същата дата в съда. С 

разпореждане от 25.01.2013 г. съдът е оставил производството без движение за 

отстраняване на констатирани в исковата молба нередовности. Съобщение от 

тази дата с указанията е връчено на 11.02.2013 г. На 19.02.2013 г. е постъпила 

молба в изпълнение на указанията. С определение от 20.02.2013 г. съдът се е 

произнесъл по искане, направено на основание чл. 389 от ГПК. Разпореждане 

по чл. 131 от ГПК е постановено на същата дата – 20.02.2013 г. Преписи от 

исковата молба са изпратени на ответниците със съобщения от 20.02.2013 г. и 

са връчени на 26.02.2013 г. Отговор на исковата молба е постъпил на 

19.03.2013 г. С подробно определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

29.03.2013 г., съдът е изготвил проект на доклад по делото, взел е отношение 

по доказателствените искания и е насрочил производството в открито 

заседание за 28.05.2013 г. В първо открито заседание е даден ход на делото и за 

събиране на доказателства /допусната експертиза/ делото е отложено за 

08.10.2013 г. С разпореждане от 30.09.2013 г. съдът е отложил делото за нова 

дата – 26.11.2013 г., обосновано със служебна ангажираност на съдията-

докладчик. За пренасрочването на страните са изпратени призовки. На тази 

дата е назначена допълнителна експертиза, ново съдебно заседание е 

насрочено за 06.02.2014 г. В съдебно заседание от 06.02.2014 г. е даден ход по 
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същество и делото е обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 

17.02.2013 г., за което на страните са изпратени съобщения на тази дата; 

- гр. д. № 26/2013 г. /съдия Пламена Недялкова/ е образувано на 

07.01.2013 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила на същата дата в 

съда. С определение от 10.01.2013 г. съдът е оставил производството без 

движение и е дал указания на ищеца за внасяне в едноседмичен срок на 

държавна такса. Съобщение за указанията е изпратено на 10.01.2013 г. и е 

връчено на 22.01.2013 г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 

25.01.2013 г. Разпореждане от чл. 131 от ГПК е постановено на същата дата. 

Препис от исковата молба е връчен на ответника на 31.01.2013 г. със 

съобщение, изпратено на 25.01.2013 г. Писмен отговор е депозиран на 

12.02.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 29.03.2013 г., 

съдът е изготвил проект за доклад по делото, взел е отношение по 

доказателствените искания на страните, дал е указания на ищеца и е насрочил 

делото в открито съдебно заседание за 10.05.2013 г. Ищецът е депозирал молба 

на 18.04.2013 г. в изпълнение на дадените указания, включително е представил 

доказателство за внесен депозит по допуснатата експертиза. Вещото лице е 

уведомено на 22.04.2013 г. със съобщение, изпратено на 18.04.2013 г. 

Експертното заключение е представено по делото на 29.04.2013 г. В съдебно 

заседание от 10.05.2013 г. е даден ход на делото, конституирано е трето лице-

помагач, на което е предоставена възможност да се запознае с материалите по 

делото и производството е отложено за 12.07.2013 г. От съдебния протокол се 

установява, че вещото лице, редовно призовано, не се е явил в съдебното 

заседание за изслушване на заключението, като не стават ясни причините за 

неговото отсъствие, включително съдът не е взел отношение по този въпрос. В 

съдебно заседание от 12.07.2013 г. е направено изявление от ответника за 

спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т.  5 от ГПК и с оглед 

направени доказателствени искания, делото е отложено за 22.10.2013 г. Във 

връзка с направеното искане за спиране, съдът е изискал служебно справка от 

Районна прокуратура - Шумен. На 22.10.2013 г. делото е отложено за събиране 

на доказателства за 29.11.2013 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход 

по същество и делото е обявено за решаване. Решение по делото е постановено 

на 24.01.2014 г., за което съобщения до страните са изпратени на тази дата -

делото е отлагано няколкократно за събиране на доказателства и съдебното 

решение е постановено близо два месеца, след обявяването му за решаване; 

- гр. д. № 602/2013 г. /съдия Надежда Кирилова/ е образувано на 

04.03.2013 г. по облигационен иск, постъпил в съда на тази дата. Разпореждане 

по чл. 131 от ГПК е постановено на 05.03.2013 г. Препис от исковата молба е 

изпратен на ответника - юридическо лице със съобщение от 05.03.2013 г. На 

21.03.2013 г. е залепено уведомление на адреса на ответника, тъй като при 

посещението на адреса не е открит никой, който да получи съобщението. На 

08.04.2013 г. е направено отбелязване върху съобщението, че никой не се е 

явил, за да получи същото. С разпореждане от 22.04.2013 г. съдът е приел, че 
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ответникът е призован редовно при условията на чл. 50, ал. 4, вр. с ал. 2 от 

ГПК. С разпореждане от 28.05.2013 г. докладчикът е изискал обяснения от 

деловодителя за причините, поради което делото му е докладвано на тази дата, 

предвид необходимостта от неговото насрочване. По делото са приложени 

„обяснения” на служител от служба „Съдебно деловодство”, от които става 

ясно, че след изтичане на 2-седмичния срок и при получаване на книжата в 

съда на 10.04.2013 г., делото е било докладвано на дежурен съдия за 

произнасяне, свързано с редовността на уведомяването на страна, за да започне 

да тече месечния срок за отговор, след чието изтичане делото да се докладва за 

насрочване. Посочено е, че от тази дата делото не е връщано в канцеларията на 

съда и същото е открито при съдията, който е бил дежурен в периода на 

връщане на документите. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

29.05.2013 г., съдът е изготвил проект за доклад по делото, взел е отношение 

по доказателствените искания и е насрочил делото в открито заседание за 

10.07.2013 г. С разпореждане от 09.09.2013 г. съдът е пренасрочил делото за 

04.10.2013 г., мотивирано със заболяване на съдията-докладчик. В съдебно 

заседание от тази дата ищецът е заявил, че поддържа искането си за допускане 

на експертиза, направено с исковата молба. Делото е отложено за нова дата – 

22.11.2013 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е оставил без уважение 

искане за изпращане на делото на друг съд по подсъдност, направено от 

ответника с писмена молба, отложил е делото за 13.12.2013 г. Отлагането на 

делото е мотивирано с обстоятелството, че определението, с което не е 

уважено искането за изпращане на делото по подсъдност, не е влязло в сила. С 

ново разпореждане от 11.12.2013 г., обосновано с причините, изложени в 

съдебно заседание от 22.11.2013 г., съдът е пренасрочил делото от 13.12.2013 г. 

за 07.02.2014 г. С разпореждане от 20.01.2014 г. съдът е пренасрочил делото от 

07.02.2014 г. за 28.02.2014 г., предпоставено от заболяване на съдията-

докладчик. В съдебно заседание от 28.02.2014 г. е даден ход по същество. 

Решение по делото е постановено на 28.02.2014 г., за което съобщения са 

изпратени на тази дата; 

- гр. д. № 2232/2013 г. /съдия Ивелина Димова/ е образувано на 

01.08.2013 г. по искова молба, постъпила в съда на тази дата. С разпореждане 

от 02.08.2013 г. съдът е оставил производството без движение и изискал ч. гр. 

д. № 1885/2013 г. с оглед необходимостта от определяне на държавна такса. 

Частното производство е получено на 05.08.2013 г. С определение от 

12.09.2013 г. съдът е оставил без движение ИМ и е дал указания за внасяне на 

държавна такса. Указанията са изпълнени с молба от 27.09.2013 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 08.10.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от 09.10.2013 г. и е 

връчен на 31.10.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

20.12.2013 г., съдът е разпределил доказателствената тежест, взел е отношение 

по доказателствените искания и е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 03.02.2014 г. В съдебно заседание от тази дата е уважено искане за 
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допускане на съдебно-счетоводна експертиза и делото е отложено за 

13.03.2014 г.; 

  - гр. д. № 328/2013 г. /съдия Бистра Бойн/ е образувано на 07.02.2013 г. 

по искова молба за делба, постъпила в съда на същата дата. С разпореждане от 

07.02.2013 г. съдът е дал указания за вписване на исковата молба. Съобщение 

за указанията на съда е изпратено на 11.02.2013 г. и е получено на 13.02.2013 г. 

Молба с изпълнени указания е постъпила на 15.02.2013 г. Разпореждане по чл. 

131 от ГПК е постановено на 18.02.2013 г. Препис от исковата молба е 

изпратен на ответника със съобщение от 19.02.2013 г. и е връчен на 21.02.2013 

г. Писмен отговор на исковата молба е депозиран на 05.03.2013 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 09.05.2013 г., съдът е изготвил 

проект за доклад по делото, взел е отношение по доказателствените искания и 

е насрочил производството в открито съдебно заседание за 13.06.2013 г. С 

протоколно определение, постановено в първо открито съдебно заседание от 

13.06.2013 г., съдът е спрял производството по делото по съгласие на страните. 

Извършвани са служебни справки дали е постъпила молба за възобновяване. 

На 26.07.2013 г. е постъпила молба за възобновяване на производството по 

делото. Делото е възобновено и е насрочено в открито заседание за 24.10.2013 

г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество по първа фаза на 

производството за делба. Решение е постановено на 21.11.2013 г. С 

разпореждане от 27.01.2014 г. съдът е насрочил открито заседание във втора 

фаза на делбата за 05.03.2014 г. В съдебно заседание от тази дата е допусната 

съдебно-техническа експертиза и делото е отложено за 28.03.2014 г.; 

   - гр. д. № 1936/2013 г. /съдия Людмила Григорова/ е образувано на 

09.07.2013 г. по искова молба по чл. 45 и сл. от ЗЗД, постъпила в съда на 

същата дата. С разпореждане от 10.07.2013 г. съдът е оставил производството 

по делото без движение за отстраняване на нередовности, констатирани в 

исковата молба. Съобщение за указанията е изпратено на 10.07.2013 г. и е 

получено на 17.07.2013 г. Указанията са изпълнени на 22.07.2013 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 23.07.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от 24.07.2013 г. 

Съобщението е върнато в цялост на 01.08.2013 г. с отбелязване, че по сведения 

на близки ответникът временно живее в чужбина. С разпореждане от 

06.08.2013 г. съдът е дал указания на ищеца да предостави удостоверение за 

настоящ и постоянен адрес на ответника. Срокът за изпълнение на указанията е 

удължен с разпореждане от 09.09.2013 г., на основание чл. 63, ал. 1 от ГПК. 

Във връзка с дадените указания, на 24.09.2013 г. ищецът е поискал издаване на 

съдебно удостоверение. Удостоверение е получено на 26.09.2013 г., на която 

дата е постъпила молба за ново удължаване на срока за изпълнение на 

дадените указания. С разпореждане от 04.10.2013 г. съдът е дал указания на 

ищеца да представи декларация по чл. 48, ал. 1 от ГПК – декларация, че не му е 

известен адресът на ответника в чужбина. Разпореждането е доведено до 

знанието на ищеца на 10.10.2013 г. С разпореждане от 16.10.2013 г., 
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постановено във връзка с представената декларация, съдът е оставил отново 

производството без движение, като е указал ищецът да представи 

доказателство за внасяне на такса по сметка на „Държавен вестник”. 

Указанията са изпълнени с молба от 25.10.2013 г. Съобщение за призоваване 

чрез ДВ е изпратено на 28.10.2013 г., обнародвано в бр. 97 от 08.11.2013 г. С 

разпореждане от 10.12.2013 г. на ищеца е указано да внесе депозит за 

назначаване на особен представител. Указанията на съда са изпълнени с молба 

от 13.01.2014 г. На 14.01.2014 г. съдът е изпратил запитване в тази връзка до 

Адвокатска колегия - гр. Шумен. С разпореждане от 20.01.2014 г. съдът е 

назначил особен представител и дал указания да му бъде изпратен препис от 

исковата молба на основание чл. 131 от ГПК. Препис от исковата молба е 

връчен на особения представител на 21.01.2014 г. със съобщение, изпратено на 

20.01.2014 г. Писмен отговор е депозиран на 28.01.2014 г. С определение по чл. 

140 от ГПК, постановено на 28.02.2014 г., съдът е взел отношение по 

доказателствените искания и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 

02.04.2014 г. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  Обективни причини за неприключване на производствата са: оставяне 

на ИМ без движение; вписване на исковата молба в АВ; спиране на 

производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – съгласие на страните, на осн. 

чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК – смърт на страна и на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – 

наличие на обуславящо производство като най-често това са случаите, в които 

е постъпвала частна жалба срещу определение на съда; обжалване на акт на 

съда пред ОС – Шумен; установяване адрес на ответник и връчване на 

съобщение по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК – залепване на уведомление; 

установяване адрес на ответник, живеещ в чужбина, призоваване чрез ДВ и 

провеждане на процедура по назначаване на особен представител; насрочване 

на съдебни заседания за след периода на съдебната ваканция, което в повечето 

от проверените дела е след около 2 до 3 месеца; отлагане на съдебни заседания 

по доказателствата, най-често по назначените съдебни експертизи; делбени 

производства, разгледани и по двете фази на делбата; администриране на 

предявен насрещен иск; пренасрочване на с. з. на основание чл. 142, ал. 2 ГПК; 

образуване на делата по време на съдебната ваканция и след това. 

  Субективни причини за неприключване на производствата са: отлагане 

на с. з. за след 4 месеца, след което с разпореждане делото е пренасрочено 

поради служебна ангажираност на съдията-докладчик, поради която причина с. 

з. е проведено след 6 месеца (гр. д. № 208/2013 г.); несвоевременно 

администриране на постъпилите книжа (непроизнасяне 4 месеца), както и 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК близо 3 месеца след 

депозиране отговора по насрещния иск - гр. д. № 510/2013 г.; отмяна на 

дадения ход по същество на делото и оставяне на исковата молба без 

движение. 



 27 

  Проверката констатира, че разпореждането на съда по чл. 129, 

респективно по чл. 131 ГПК е постановявано на следващия ден след 

образуване на делото или в рамките до 3 дни. Определението по чл. 140 ГПК е 

постановявано най-често с изтичане срока за отговор на исковата молба, а по 

време на съдебната ваканция до 10 – 15 дни. Изключение се констатира по три 

от проверените дела: по гр. д. № 510/2013 г. съдът е постановил определението 

по чл. 140 ГПК почти 3 месеца след изтичане срока за отговор, по гр. д. № 

26/2013 г.  – след 1 месец, а по гр. д. № 328/2013 г.  - 1 месец и 16 дни след 

изтичане срока за отговор. Първото с. з. е провеждано след около 1 месец, по 

изключение след 2 месеца. При отлагане на делото най-често е насрочвано с. з. 

за след месец, а по време на съдебната ваканция – след около 2 до 3 месеца. 

Съдиите са се произнасяли по доклада в деня на постъпване на книжата или от 

1 до 3 дни след това.  

   

 

  3. Образувани дела преди 01.01.2013 г. и неприключили към 

31.12.2013 г.  

 

  Образуваните преди 01.11.2013 г. и неприключили към 31.12.2013 г. 

дела са 50 като 31 са образувани през 2012 г. 

  Проверката на случайно избрани дела установи: 

   - гр. д. № 3573/2005 г., обр. на 12.12.2005 г., на доклад на съдия Зара 

Иванова, иск по чл. 97 ГПК (отм.) и чл. 108 ЗС. Съдът е разделил 

производството по делото като е разгледал иска по чл. 97 ГПК (отм.).  

Производството е по реда на ГПК (отм.). По делото са подавани частни жалби, 

по които има произнасяне по реда на инстанционния контрол и от ВКС. 

Производството по делото е спирано и на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) – 

до приключване на гр. д. № 25996/2010 г. по описа на СРС. С определение от 

03.10.2011 г. съдът е възобновил производството по делото, след като е 

констатирал, че по преюдициалното производство има влязъл в сила съдебен 

акт на 01.07.2011 г. В с. з. на 17.11.2011 г. е даден ход по същество на делото и 

на 30.10.2012 г. е постановено решението. Срещу решението е подадена 

въззивна жалба. С решение от 19.07.2013 г. постановено по в. гр. д. № 302/2013 

г. по описа на ШОС, съдът е оставил в сила решението на първоинстанционния 

съд – обжалвано с касационна жалба. С определение от 29.11.2013 г. 

постановено по гр. д. № 7085/2013 г. по описа на ВКС, съдът е оставил без 

разглеждане касационната жалба и е прекратил производството по делото – 

обжалвано. С определение от 10.01.2014 г. постановено по гр. д. № 5/2014 г. на 

ВКС, четвърто гражданско отделение, съдът е потвърдил определението на 

ВКС, второ гр. отделение. По делото е постъпила молба за отмяна на влязло в 

сила решение – чл. 303 ГПК и делото е изпратено на ВКС по компетентност, 

който го е върнал за вписване на молбата в АВ. След изпълнение на 
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указанията, делото ще се изпрати отново на ВКС за произнасяне по молбата по 

чл. 303 ГПК;  

  - гр. д. № 3008/2005 г. /съдия при образуването Росица Цветкова/ е 

образувано на 10.10.2005 г. по искова молба по чл. 79 от ЗЗД, постъпила на 

тази дата. Делото е образувано по реда на ГПК /отм./. С протоколно 

определение от 14.03.2006 г. съдът е спрял производството по делото на 

основание чл. 637, ал. 1 от ТЗ. Поради напускане на съдията - докладчик 

делото служебно е преразпределено на 23.08.2007 г. С писмо от 20.08.2007 г. 

Окръжен съд - Варна е уведомил Районен съд - Шумен, че производството по 

несъстоятелност е във фаза на осребряване на имуществото на длъжника. На 

21.01.2008 г. е изискана нова справка, в отговор на която съдът по 

несъстоятелността е посочил, че с решение от 29.12.2006 г., постановено по т. 

д. № 361/2005 г., длъжникът е обявен в несъстоятелност и е постановено 

осребряване на имуществото. Едва през 2009 г. Окръжен съд - Варна е 

посочил, че вземането, предмет на производството пред Районен съд - Шумен, 

не е предявявано в производството по несъстоятелност. Изисквани са редовно 

справки за статуса на производството по несъстоятелност, обусловило 

спирането на настоящото дело; 

  - гр. д. № 1644/2007 г., обр. на 18.06.2007 г., на доклад на съдия Калин 

Колешански, делба. На 27.07.2009 г. е постановено решението по първа фаза на 

делбата. Решението е обжалвано и върнато в ШРС на 19.07.2011 г. С 

разпореждане от 27.07.2011 г. делото е насрочено по втора фаза на делбата. В 

с. з. на 27.02.2012 г. производството по делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 

1 ГПК – извършвани са месечни справки за постъпили молби от страните. С 

определение от 23.08.2012 г. съдът е възобновил производството по делото и го 

е насрочил за 19.11.2012 г. Проведени са няколко с. з., последното с. з. е 

проведено на 17.02.2014 г. – поради неодобрение на инвестиционния проект, 

непредставяне на останалите проектни части, съдът е дал възможност на 

страните да представят до сл. с. з. инвестиционен проект, съдържащ всички 

части съобразно указанията, дадени с решението на главния архитект - делото 

е отложено за 24.03.2014 г. Производството е по реда на ГПК (отм.), който не 

предвижда преклузия на доказателствата; 

   - гр. д. № 3153/2008 г. /съдия Калин Колешански/ е образувано на 

20.12.2008 г. по искова молба за делба, постъпила на тази дата. Производството 

е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК с протоколно определение от 

14.09.2009 г. Производството е възобновено на 24.08.2010 г. В съдебно 

заседание от 04.07.2011 г. е даден ход по същество. Решение по първа фаза на 

производството за делба е постановено на 07.07.2011 г., обжалвано. По 

жалбата е постановено решение от 21.02.2012 г. по в. гр. д. № 549/2011 г. на 

Окръжен съд - Шумен. По същото е депозирана молба по чл. 251 от ГПК за 

тълкуване на решението. Решение по чл. 251 от ГПК е постановено от 

Окръжен съд - Шумен на 09.07.2013 г. На 07.11.2013 г. по в. гр. д. № 549/2011 

г. на Окръжен съд - Шумен е постановено решение за поправка на очевидна 
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фактическа грешка. Срещу въззивното решение по същество се е развило 

касационно производство, приключило на 28.12.2013 г. Срещу решението за 

тълкуване се е развило друго касационно производство по гр. д. № 132/2014 г. 

на ВКС, приключило на 24.02.2014 г. Във връзка с производството по 

тълкуване на решението на Окръжен съд - Шумен, производството пред 

Районен съд - Шумен е спряно с определение от 10.04.2013 г. С определение от 

05.03.2014 г., след връщането му от ВКС, производството е възобновено и е 

насрочено за 26.05.2014 г. Развили са се няколко допълнителни производства, 

произтекли от постановеното по първа фаза решение по същество на Районен 

съд – Шумен; 

   - гр. д. № 4473/2009 г., обр. на 18.12.2009 г., на доклад на съдия Зара 

Иванова. Делото е изгубено, съставен акт за възстановяване. С определение от 

24.02.2014 г. съдът е прекратил производството по делото, след като е 

установил, че събраните материали по делото не са достатъчни за 

възстановяването му. Последното съобщение е връчено на 04.03.2014г. чрез 

залепване на уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК; 

   - гр. д. № 5195/2010 г., обр. на 15.12.2010 г., обр. на 15.12.2010 г., на 

доклад на съдия Зара Иванова. Делото е изгубено за което е съставен акт. С 

разпореждане от 14.01.2014 г. съдът е постановил да се изпрати съобщение на 

ищцата за представяне на ИМ с доказателствата. На 28.01.2014 г. е постъпила 

молба от ищцата, с която е уведомила съда, че оттегля иска си. С определение 

от 10.02.20144 г. съдът е прекратил производството по делото. Съобщението е 

връчено на 21.02.2014 г.; 

   - гр. д. № 649/2010 г. /съдия Зара Иванова/ е образувано на 23.02.2010 

г. по искова молба по чл. 83 от ГПК, постъпила в съда на тази дата. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 26.02.2010 г. Писмен 

отговор е депозиран на 14.04.2010 г. По молба на ответника, постъпила на 

28.07.2010 г., съдът е разпоредил на 15.09.2010 г. да се изиска гр. д. № 649/2010 

г. /настоящото/ на Районен съд - Шумен. Следващото процесуално действие по 

делото е определение от 05.09.2012 г., с което съдът е спрял производството по 

делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на гр. д. № 

601/2008 г. на Районен съд - Шумен. С определението съдът се е произнесъл по 

искане в този смисъл, направено от ответника с отговора на исковата молба. 

Извършвани са справки за хода на преюдициалното производство; 

  - гр. д. № 4359/2011 г., обр. на 18.11.2011 г., на доклад на съдия 

Людмила Григорова, делба между 80 съделители (3-ма ищци и 77 ответника). 

На 02.04.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК . Първото с. з. е 

проведено на 30.05.2012 г. – не е даден ход на делото, един от ответниците е 

починал предния ден, изискан е акт за смърт и удостоверение за наследници. С 

разпореждане от 06.06.2012 г. ИМ е оставена без движение за конституиране 

на ответници на мястото на починалия ответник и провеждане на процедура по 

чл. 131 ГПК. По делото е изискана справка за движението на гр. д. № 497/2012 

г. по описа на ШРС, което има характер на преюдициално по отношение на 
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настоящата делба. С определение от 24.09.2012 г. съдът е спрял 

производството по гр. д. № 4359/2011 г. на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до 

приключване на гр. д. № 497/2012 г. по описа на ШРС. По делото се извършват 

месечни справки за движението на преюдициалното производство; 

- гр. д. № 4648/2011 г. /съдия Ростислава Георгиева/ е образувано на 

02.12.2011 г. по искова молба по чл. 327 от ТЗ, постъпила в съда на тази дата. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 05.12.2011 г. С молба от 

27.01.2012 г. производството е оставено без движение и дадени указания на 

ищеца за представяне на доказателства за представителната власт на лицето, 

подписало молбата. С определение от 01.03.2012 г. съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 от ГПК, вр. с чл. 637 

от ТЗ. С определението е разпоредено да се изискват справки от съда по 

несъстоятелността относно статута на процесното вземане в производството по 

несъстоятелност. Изисквани са редовно справки. Производството е 

възобновено с определение по чл. 140 от ГПК от 03.01.2013 г., с което делото е 

насрочено в открито заседание за 30.01.2013 г. В съдебно заседание от 

13.03.2013 г. съдът повторно е постановил спиране на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 7 във вр. с чл. 739, ал. 1 от ТЗ до приключване на производството по 

несъстоятелност, след като синдикът е направил изявление, че процесното 

вземане не е било предявено в производството по несъстоятелност; 

- гр. д. № 1306/2012 г. /съдия Зара Иванова/ е образувано на 17.04.2012 

г. по искова молба, изпратена по подсъдност от Окръжен съд - Шумен с 

определение от 19.03.2012 г. и постъпила в първоинстанционния съд на 

17.04.2012 г. С определение от 19.04.2012 г. съдът се е произнесъл по молба на 

ищеца за предоставяне на правна помощ, изразяваща се в процесуално 

представителство. С определение от 26.04.2012 г. съдът е определил 

процесуален представител. С определение от 02.05.2012 г. съдът е разделил 

предявените претенции в отделни производства и е оставил без движение 

исковата молба с правно основание по чл. 441 от ГПК, като е указал ищеца да 

посочи цена на иска и да представи доказателство за платена държавна такса. 

Указанията са съобщени на страната на 07.05.2012 г. С разпореждане от 

15.05.2012 г. е даден нов срок за внасяне на държавна такса. С молба от 

23.05.2012 г. страната е поискала освобождаване от държавна такса. Съдът е 

взел отношение по молбата с определение от 05.09.2012 г. /след повече от 3 

месеца/. С определението още страната е лишена от правната помощ, 

предоставена по-рано. На 19.09.2012 г. е депозирана нова молба за правна 

помощ, разгледана с определение от 27.09.2012 г. С определение от 29.09.2012 

г. съдът е оставил отново исковата молба без движение за внасяне на държавна 

такса, за което страната е уведомена на 01.10.2012 г. Определението е 

отменено с определение от 14.11.2012 г. на Окръжен съд - Шумен, постановено 

по в. ч. гр. д. № 673/2012 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК  е постановено на 

15.11.2012 г. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 15.12.2012 г. 

Писмен отговор е депозиран 14.01.2013 г. С определение от 23.01.2013 г., 
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постановено във връзка с писмения отговор, съдът е конституирал трето лице-

помагач, по отношение на което също е осъществил процедурата по чл. 131 от 

ГПК. Препис от исковата молба му е връчен на 30.01.2013 г. Отговор е 

депозиран на 28.02.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

07.03.2013 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 11.04.2013 г. 

Ново съдебно заседание е насрочено за 23.05.2013 г., предвид данните, че 

ищцата е починала. Делото е отложено за 03.10.2013 г. с оглед установяване на 

наследници, пренасрочено за 24.10.2013 г. /командировка на докладчика/. На 

тази дата производството е оставено без движение за внасяне на държавна 

такса, доколкото новоконституираните ищци не са освободени от внасянето й. 

С определение от 25.02.2014 г. производството е спряно. На 10.03.2014 г. 

производството е възобновено, като съдът е конституирал следващите по ред 

наследници и е насрочил делото в открито заседание на 24.04.2013 г.; 

 - гр. д. № 3438/2012 г. /съдия Калин Колешански, преразпределено на 

съдия Людмила Григорова/ е образувано на 08.10.2012 г. по искова молба за 

делба, постъпила на тази дата. По делото са възникнали обективни трудности, 

произтичащи от уведомяването и призоваването на един от тримата ответници, 

започнала е процедура по назначаване на особен представител. С определение 

по чл. 140 от ГПК, постановено на 30.04.2013 г., съдът е насрочил делото в 

открито заседание за 03.06.2013 г. С определението си докладчикът е обсъдил, 

че исковата молба отговаря на изискванията на чл. 127 и 128 от ГПК. 

Съдебното заседание е отложено за 08.07.2013 г., поради нередовно 

призоваване на ответник. На 06.06.2013 г. е постъпила молба за отвод на 

докладчика от един от ответниците, уважена с определение от 06.06.2012 г. На 

същата дата делото е преразпределено на случаен принцип на съдия Людмила 

Григорова, която е оставила производството без движение за вписване на 

исковата молба в деня на преразпределението. Срокът за изпълнение на 

указанията е удължен с разпореждане от 19.06.2013 г. На 02.07.2013 г. е 

постъпила молба от пълномощника на ищеца за предоставяне на 2 броя 

заварени преписи от исковата молба за вписване, администрирана на същата 

дата. С разпореждане от 24.01.2014 г. съдът е констатирал, че указанията за 

вписване на молбата още не изпълнено и е указал едноседмичен срок за 

изпълнението им. На 06.02.2014 г. е постъпила молба от пълномощника на 

ищеца, с която сочи, че е постановен отказ от съдията по вписванията, 

мотивиран с липсата на компетентност – имотът се намира в землището на гр. 

Нови пазар и искът бил подсъден на Районен съд - Нови пазар. С разпореждане 

от 10.02.2014 г. съдът е указал молбата да се впише в службата по вписванията 

на гр. Нови пазар и посочил, че при неизпълнение на указанията, молбата ще 

бъде върната и производството прекратено. На 26.02.2014 г. е постъпила молба 

от пълномощника за удължаване на срока. Към момента на проверката няма 

данни за изпълнение на дадените от съда указания; 

- гр. д. № 1101/2012 г. /съдия Бистра Бойн, преразпределено на Жанет 

Марчева/ е образувано на 26.03.2012 г. по искова молба за делба, постъпила в 
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съда на тази дата. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 30.05.2012 

г. Възникнали са обективни затруднения при връчване на приписа от исковата 

молба на единия от ответниците. Определение по чл. 140 от ГПК е 

постановено на 15.01.2013 г. В съдебно заседание от 21.02.2013 г. е даден ход 

по същество. С определение от 25.03.2013 г. е отменено протоколното 

определение за даване на ход по същество с оглед предоставяне на 

удостоверения за наследници. Нов ход по същество е даден в съдебно 

заседание от 13.06.2013 г. Решение по първа фаза е постановено на 02.07.2013 

г. С разпореждане от 10.09.2013 г. съдът е насрочил открито съдебно заседание 

по втора фаза на делбата. Ход по същество е даден в съдебно заседание от 

14.11.2013 г. Решение по делото е постановено на 10.12.2013 г., съобщения за 

което са изпратени на тази дата. В съдебно заседание от 28.02.2014 г. е теглен 

жребий и на тази дата производството е прекратено. 

  

КОНСТАТАЦИИ: 

 

  Проверката констатира, че повечето от неприключилите производства 

са с предмет делба. По част от проверените дела се установи, че решенията по 

първа фаза на делбата са обжалвани пред ОС – Шумен, а решенията на ОС – 

Шумен са обжалвани пред ВКС, което допълнително е удължило 

производството. По някои от производствата са постъпвали частни жалби 

срещу акт на съда, а определенията на въззивната инстанция са обжалвани 

пред ВКС. По едно от делата се установи, че определението на ВКС е 

обжалвано пред друг тричленен състав на ВКС, а след това е постъпила и 

молба по чл. 303 ГПК – отмяна на влязло в сила решение. 

  По едно  дело се установи, че след приключване на производството по 

първа фаза на делбата са се развили няколко производства пред въззивната 

инстанция и ВКС, както срещу решението, така и с оглед постъпилата молба 

по чл. 251 ГПК – тълкуване на постановеното решение от въззивната 

инстанция и срещу решението за тълкуване също се е развило отделно 

касационно производство. 

  Други обективни причини за продължилите по-дълго производства са: 

разглеждане на делата по реда на ГПК (отм.), който ред не предвижда 

преклузивен срок за събиране на доказателствата; спиране на производствата 

на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, както и на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК. 

  По гр. д. № 3573/2005 г. се установи, че освен обективните причини за 

продължилото по-дълго производство, друга причина е забава от почти 1 

година при постановяване на решението.  По гр. д. № 649/2010 г. се установи, 

че за период от 2 години по делото не са извършвани никакви процесуални 

действия. По гр. д. № 3008/2005 г. причина за неприключване на 

производството е непълната и неточна информация, която е постъпвала по 
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делото от ОС – Варна, изисквана от РС - Шумен във връзка с образуваното 

производство по несъстоятелност (т. д. № 361/2005 г. по описа на ОС – Варна). 

  По производствата, образувани през 2012 г. се установи, че причината 

за неприключването им към 31.12.2013 г. е провеждане на процедури по 

вписване на исковата молба; назначаване на особен представител; оставяне на 

ИМ без движение;  разглеждане на производство по двете фази на делбата; 

спиране на производството на основание: съгласие на страните; смърт на 

страна; наличие на преюдициален спор, както и на осн. чл. 229, ал. 1 т. 7 във 

вр. с чл. 637 ТЗ – спиране на производството по несъстоятелност и спиране на 

производството до приключване на производството по несъстоятелност; 

обжалване на акт на съда пред въззивната инстанция. По гр. д. № 3438/2012 г. 

се установи, че причина за неприключване на производство е процесуалното 

поведение на ищеца.  

 

 

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

ГПК 

                     

   От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по чл. 

235, ал. 5, изр. първо от ГПК по делата, образувани през 2012 г. и 2013 г. се 

установи следното: 

   През 2012 г. не е спазен срокът регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. 

първо ГПК, както следва:  

   - по 29 дела решението е обявено в срок до 2 месеца след обявяването 

му за решаване; 

   - по 15 дела решението е обявено в срок до 3 месеца след обявяването 

му за решаване – 11 дела на доклад на съдия Зара Иванова, 2 дела на доклад на 

съдия Красимир Кръстев и 2 дела на доклад на съдия Тодор Тодоров; 

 - по 8 дела решението е обявено в срок до 4 месеца – 7 дела на доклад 

на съдия Зара Иванова и 1 делото на доклад на съдия Тодор Тодоров; 

 - по 2 дела решението е обявено в срок до 5 месеца след обявяването му 

за решаване – всички на доклад на съдия Зара Иванова; 

 - по 9 дела решението е обявено в срок до 6 месеца след обявяването му 

за решаване  – всички на доклад на съдия Зара Иванова; 

 - по 3 дела решението е обявено в срок до 7 месеца след обявяването му 

за решаване  – всички на доклад на съдия Зара Иванова; 

 - по 6 дела решението е обявено в срок до 9 месеца след обявяването му 

за решаване  – всички на доклад на съдия Зара Иванова; 

 - по 2 дела решението е обявено в срок до 10 месеца след обявяването 

му за решаване  – на доклад на съдия Зара Иванова. 

 

   През 2013 г. не е спазен срокът регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. 

първо от ГПК, както следва:  
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   - по 31 дела решението е обявено в срок до 2 месеца след обявяването 

му за решаване; 

   - по 8 дела решението е обявено в срок до 3 месеца след обявяването му 

за решаване – 7 дела на доклад на съдия Зара Иванова и 1 дело на доклад на 

съдия Тодор Тодоров; 

 - по 3 дела решението е обявено в срок до 4 месеца след обявяването му 

за решаване – всички на доклад на съдия Зара Иванова. 

 

   От проверката на делата за 2012 г. се установи, че съдия Зара Иванова е 

допуснала значителна забава при обявяване на решенията по 29 дела - 

съдебният акт е постановен в срок от 4 до 10 месеца.  

 От проверката на делата за 2013 г. се установи, че съдия Зара Иванова е 

положила усилия за постановяване на съдебните актове в по-кратък срок – по 7 

дела решението е постановено в срок до 3 месеца и по 3 дела решението е 

постановено в срок до 4 месеца.  

 

 

   5. Дела, образувани по реда на чл. 310 ГПК – бързо производство 

 

            Проверката на случайно избрани дела, установи:                       

            - гр. д. № 37/2013 г., обр. на 09.01.2013 г., на доклад на съдия Ивелина 

Димова, иск по чл. 128, ал. 2 от КТ. ИМ е постъпила на 09.01.2013 г. и на с. д. е 

извършено разпределението. С разпореждане от 09.01.2013 г. съдът е 

постановил да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението 

е изпратено на 10.01.2013 г., върнато в цялост с отбелязване, че на посочения 

адрес няма офис на фирма. Съобщението е върнато на 25.01.2013 г., а на 

31.01.2013 г. е залепено уведомление. След извършена справка в ТР, съдът, с 

разпореждане от 15.02.2013 г. е постановил съобщението да се счита за 

редовно връчено на 15.02.2013 г. На 18.03.2013 г. е постановено определението 

по чл. 312 ГПК във вр. с чл. 140 ГПК, връчено на страните. Първото с. з. е 

проведено на 04.04.2013 г., даден е ход по същество на делото, съдът е 

посочил, че ще се произнесе с решене на 18.04.2013 г., от която дата тече и 

срока за обжалването му. На 09.04.2013 г. е постановено неприсъствено 

решение, връчено на страните;   

   - гр. д. № 39/2013 г., обр. на 09.01.2013 г., на доклад на съдия Зара 

Иванова, иск по чл. 128, т. 2 и чл. 245, ал. 2 КТ. На 10.01.2013 г. е разпоредено 

да се връчи препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено 

на 11.01.2013 г., върнато в цялост с отбелязване от 21.01.2013 г., че на 

посочения адрес няма офис на фирма. С разпореждане от 28.01.2013 г. съдът е 

постановил съобщението да се счита за редовно връчено – чл. 50, ал. 2 ГПК. С 

разпореждане от 04.03.2013 г. е изготвен доклад по чл. 312 ГПК, връчен на 

страните. Първото с. з. е проведено на 21.03.2013 г. – даден е ход по същество 

на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение „до 04 април 2013 г.” 
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Постановено е неприсъствено решение на 27.03.2013 г. като съдът е 

постановил на осн. чл. 240, ал. 1 от ГПК препис от решението да се връчи на 

ответника;  

 - гр. д. № 727/2013 г., обр. на 15.03.2013 г., на доклад на съдия 

Валентина Тонева, иск по чл. 143 СК. На 15.03.2013 г. е разпоредено да се 

връчи препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 

15.03.2013 г., върнато в цялост с отбелязване от 27.03.2013 г., че лицето живее 

и работи в София. С разпореждане от 01.04.2013 г. съдът е оставил ИМ без 

движение с указания до ищеца да представи удостоверение за настоящ и 

постоянен адрес на ответника. На 04.04.2013 г. е постъпила молба за издаване 

на СУ, уважена с разпореждане от 05.04.2013 г. На 12.04.2013 г. е постъпила 

молба от ищеца с удостоверение за адрес на ответника. На 15.04.2013 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на посочения в удостоверението 

адрес. Съобщението е изпратено на 15.04.2013 г., връчено на 27.05.2013 г. в гр. 

София. На 28.06.2013 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен 

е доклад на делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 13.08.2013 

г. – не е даден ход на делото поради нередовна процедура по призоваване на 

ответника. Проведени на с. з. на: 24.09.2013 г. – не е даден ход на делото, 

поради нередовна процедура по призоваване на ответника; 29.10.2013 г. – 

даден е ход на делото, даден е ход по същество, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение „в двуседмичен срок, считано от днес”. Решението е 

постановено на 30.10.2013 г. като е посочено, че подлежи на обжалване в 

двуседмичен срок от обявяването му в съответствие с чл. 315, ал. 2 ГПК – 

12.11.2013 г.; 

 - гр. д. № 594/2013 г., обр. на 04.03.2013 г., на доклад на съдия Надежда 

Кирилова, иск по чл. 128 КТ във вр. с чл. 114 ГПК. На 04.03.2013 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника (ЮЛ) за отговор. На 

04.03.2013 г. е изпратено съобщение, върнато в цялост ведно със залепено на 

12.03.2013 г. уведомление. Извършена е справка в ТР за адреса на ответника. 

На 01.04.2013 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК във вр. с чл. 140 

ГПК, изготвен е доклад по делото, връчен на страните, делото е насрочено за 

17.04.2013 г. – не е проведено с. з. поради заболяване на съдията-докладчик. С 

разпореждане от 07.05.2013 г. съдът е пренасрочил делото за 21.06.2013 г. В с. 

з. на 21.06.2013 г. е даден ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение „до 05.07.2013 г.”. Решението е постановено на 

24.06.2013 г.;  

- гр. д. № 644/2013 г., обр. на 07.03.2013 г. на доклад на съдия Жанет 

Марчева, иск по чл. 128, ал. 2 КТ във вр. с чл. 245 КТ. Делото е изпратено от 

СРС по подсъдност след размяна на книжа. На 07.03.2013 г. е постановено 

определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по делото връчен на 

страните. Първото с. з. е проведено на 26.03.2013 г. – даден е ход на делото, 

даден е ход по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 

09.04.2013 г. Решението е постановено на 01.04.2013 г. като съдът е посочил, 
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че подлежи на обжалване в двуседмичен срок от датата на обявяването му на 

страните – 09.04.2013 г.;  

- гр. д. № 1252/2013 г., обр. на 07.05.2013 г., на доклад на съдия Бистра 

Бойн, иск по чл. 123 и чл. 143 СК. На 07.05.2013 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 07.05.2013 

г., връчено на 14.05.2013 г. Определението по чл. 312 ГПК е постановено на 

10.07.2013 г., изготвен е доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е 

проведено на 26.09.2013 г. – не е даден ход на делото, съдът е съобразил 

становището на ищцовата страна, че страните живеят заедно. В с. з. на 

31.10.2013 г. е даден ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 02.12.2013 г. Решението е постановено на 25.11.2013 г. 

като съдът е постановил, че решението подлежи на въззивно обжалване в 

двуседмичен срок от съобщаването му на страните; 

 - гр. д. № 1453/2013 г., обр. на 27.05.2013 г., на доклад на съдия Бистра 

Бойн, иск по чл. 150 ГПК. На 27.05.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис 

от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 27.05.2013 г., 

връчено на 29.05.2013 г. и на 01.07.2013 г. е депозиран отговор на ИМ. На 

02.07.2013 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад 

по делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 11.07.2013 г., 

постигната е спогодба, одобрена от съда; 

  - гр. д. № 1569/2013 г., обр. на 06.06.2013 г., на доклад на съдия 

Людмила Григорова, иск по чл. 59 КТ. На 06.06.2013 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 

06.06.2013 г., връчено на 11.06.2013 г., на 03.07.2013 г. е депозиран отговор на 

ИМ. На 03.07.2013 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е 

доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 28.08.2013 

г. – отложено по доказателствата за 02.10.2013 г., когато е даден ход по 

същество на делото. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

25.10.2013 г. Решението е постановено на 23.10.2013 г. като е посочено, че 

решението подлежи на обжалване пред ШОС в двуседмичен срок от 

съобщаването му на страните; 

- гр. д. № 210/2013 г. /съдия Пламена Недялкова/ е образувано на 

25.01.2013 г. по искова молба по чл. 344 от КТ, постъпила в съда на тази дата. 

Разпореждане по чл. 310, ал. 1, т. 1 от ГПК, вр. с чл. 131 и сл. от ГПК е 

постановено на 28.01.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен на 

ответника със съобщение от 28.01.2013 г., получено на 07.02.2013 г. По делото 

не е постъпил писмен отговор. С определение по чл. 312 от ГПК, постановено 

на 11.03.2013 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 04.04.2013 г. В 

съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че 

ще се произнесе с решение до 18.04.2013 г. Решение по делото е постановено 

на 18.04.2013 г. Съобщение е изпратено на тази дата; 

 - гр. д. № 419/2013 г. /съдия Ростислава Георгиева/ е образувано на 

14.02.2013 г. по искова молба по чл. 143, ал. 2 от СК, постъпила в съда на тази 
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дата. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 14.02.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от тази дата и получено 

на 22.02.2013 г. С определение по чл. 312 от ГПК, постановено на 22.03.2013 г., 

съдът е насрочил делото в открито заседание за 10.04.2013 г. В съдебно 

заседание от тази дата съдът е дал ход по същество и е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 19.04.2013 г. Решение по делото е постановено на 

11.04.2013 г. като неприсъствено. Съобщения за страните са изпратени на 

11.04.2013 г.; 

- гр. д. № 572/2013 г. /съдия Калин Колешански/ е образувано на 

27.02.2013 г. по искова молба по чл. 144 и чл. 149 от СК, постъпила на тази 

дата. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 28.02.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от тази дата, върнато в 

цялост на 20.03.2013 г. с отбелязване, че по сведения на портиера лицето не 

живее на адреса. На 29.03.2013 г. е залепено уведомление. След проведен 

разговор с ответника по телефона на същия са изпратени нови съобщения от 

16.04.2013 г. и 30.04.2013 г., и двете върнати в цялост. На 27.05.2013 г. 

ответникът е депозирал по делото молба и е посочил адресът, на който да му 

бъдат изпратени книжата. Преписът от исковата молба е получен на 30.05.2013 

г. На 11.06.2013 г. по делото е постъпила молба за оттегляне на иска и делото е 

прекратено с определение от тази дата;  

- гр. д. № 873/2013 г. /съдия Диана Георгиева/ е образувано на 

28.03.2013 г. по искова молба по чл. 139 и чл. 143 от СК, постъпила на тази 

дата. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 28.03.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника на тази дата и е получен на 01.04.2013 

г. Отговор на исковата молба е депозиран на 04.04.2013 г. С определение по чл. 

312 от ГПК, постановено на 04.04.2013 г., съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 22.04.2013 г. Призовки за страните са изпратени на 04.04.2013 г. В 

съдебно заседание от 22.04.2013 г. съдът е дал ход по същество и е посочил, че 

ще се произнесе с решение на 07.05.2013 г. Решение по делото е постановено 

на 07.05.2013 г. Съобщения за изготвения съдебен акт са изпратени на 

страните на 07.05.2013 г.; 

- гр. д. № 1147/2013 г. /съдия Христина Колева/ е образувано на 

22.04.2013 г. по искова молба по чл. 150 от СК, постъпила на тази дата. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 22.04.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен със съобщение от 24.04.2013 г., върнато в цялост на 

21.05.2013 г. с отбелязване, че лицето не е открито и е залепено уведомление 

на 07.05.2013 г. С определение по чл. 312 от ГПК, постановено на 25.06.2013 г., 

съдът е насрочил делото в открито заседание за 16.07.2013 г. За първото 

открито съдебно заседание отново е залепено уведомление. В съдебно 

заседание от тази дата съдът е приел, че ответникът е призован редовно при 

условията на чл. 41 от ГПК, дал е ход по същество и е посочил, че ще се 

произнесе с неприсъствено решение. Решение по делото е постановено на 
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30.07.2013 г., за което съобщения са изпратени на страните на тази дата. 

Ответникът е уведомен лично; 

- гр. д. № 1214/2013 г. /съдия Красимир Кръстев/ е образувано на 

26.04.2013 г. по искова молба по чл. 128, т. 2 от КТ, постъпила на същата дата. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 30.04.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от тази дата, получен 

от ответника на 09.05.2013 г. Писмен отговор е изпратен по пощата и е заведен 

в съда на 14.06.2013 г. С определение по чл. 312 от ГПК, постановено на 

02.08.2013 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 20.11.2013 г. В 

съдебния акт от тази дата съдът сам е посочил, че настоящото производство се 

разглежда по реда на бързото производство от ГПК. Призовки за насроченото 

съдебно заседание са изпратени на страните на 05.08.2013 г. В първо открито 

съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще обяви  

решението си на 04.12.2013 г.; 

- гр. д. № 1982/2013 г. /съдия Тодор Тодоров/ е образувано на 

15.07.2013 г. по искова молба по чл. 245 от КТ, постъпила на тази дата от 

Софийския районен съд по подсъдност. С определение по чл. 312 от ГПК, 

постановено на 15.07.2013 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 

06.08.2013 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество и съдът 

е обявил, че ще се произнесе с решение в срок до 20.08.2013 г. Решението е 

обявено на 09.08.2013 г. Не са изпратени съобщения до страните за изготвения 

съдебен акт; 

  - гр. д. № 2262/2013 г. /съдия Тодор Тодоров, преразпределено на 

случаен принцип на съдия Зара Иванова/ е образувано на 06.08.2013 г. по 

искова молба по чл. 344 от КТ, постъпила в съда на тази дата. Разпореждане по 

чл. 131 от ГПК е постановено на 06.08.2013 г. Препис от исковата молба е 

изпратен на ответника на 07.08.2013 г. и е получен на 17.09.2013 г. Отговор на 

исковата молба е депозиран на 16.10.2013 г. С определение по чл. 312 от ГПК, 

постановено на 22.10.2013 г. от съдия Тодор Тодоров, делото е насрочено в 

открито съдебно заседание за 21.11.2013 г. Призовки за страните са изпратени 

на 23.10.2013 г. Ново съдебно заседание и насрочено за 19.12.2013 г., на която 

дата съдия Зара Иванова е дала ход по същество и е посочила, че ще се 

произнесе с решение до 06.01.2014 г. Решение по делото е постановено на 

04.02.2014 г., на която дата са изпратени и преписи от съдебния акт.  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Делата, образувани по реда на бързото производство са 

администрирани своевременно. Съдиите са постановявали разпореждане по чл. 

131 ГПК в деня на образуване на делото. Определението по чл. 312 ГПК е 

постановявано при спазване на нормата на чл. 312, ал. 1 ГПК - в деня на 

постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това. 

Изключение се констатира по две дела - по едното дело съдът е постановил 
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определението след 25 дни, а по второто – 1 месец и 18 дни след изтичане 

срока за отговор. С определението по чл. 312 ГПК съдът е изготвял доклад по 

делото и е насрочвал първото с. з. в срока, регламентиран в чл. 312, ал. 1, т. 1 

ГПК, с изключение на периода на съдебната ваканция, когато гр. д. № 727/2013 

г. е насрочено след 1 месец и 15 дни ; гр. д. № 1252/2013 г. - след 2 месеца 15 

дни, а гр. д. № 1214/2013 г. е насрочено след 3 месеца и 18 дни. Повечето дела 

са приключвали с едно съдебно заседание, а при отлагане най-често следващо 

с. з. е насрочвано след 1 месец. Част от съдебните състави са спазвали нормата 

на чл. 315, ал. 1 ГПК като са посочвали датата на която ще обявят решението, 

други са посочвали, че ще обявят решението „в срок до …”, трети са 

постановявали, че ще обявят решението „в двуседмичен срок, считано от 

днес”. Спазван е срокът визиран в чл. 316 ГПК – решението е обявявано в 

двуседмичен срок като повечето съдебни актове са постановени между 1 и 3 

дни след обявяване делото за решаване.   

  Делата, образувани по реда на чл. 310 ГПК не са обозначени с жълт 

етикет, съгласно чл. 92, ал. 5 ПАРОАВАС (отм.). 

 

 
  6. Дела с отменен ход по същество 
  
  От изисканата справка и проверка по срочните книги се установи, че 

през 2012 г. по 21 дела е отменен ходът по същество, а през 2013 г. - по 12 

дела.               

  Проверката на случайно избрани дела установи: 

  - гр. д. № 3855/2011 г., обр. на 26.10.2011 г., на доклад на съдия Йордан 

Димов, молба по чл. 19, ал. 1 ЗГР. В срока за произнасяне на решението съдът 

е констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна, т. к. съдът не е 

изпълнил правомощията си по реда на чл. 145, ал. 2 ГПК като не е указал на 

молителката да посочи изрично защо не е приела фамилното име на своя 

съпруг при сключването на брака в Обединено кралство Великобритания и 

Северна Ирландия, поради което с определение от 13.01.2012 г. съдът е 

отменил протоколното определение, с което е даден ход по същество и е 

насрочил делото за 07.02.2012 г., когато отново е даден ход по същество на 

делото. Решението е постановено на 09.02.2012 г.;  

  - гр. д. № 456/2012 г., обр. на 10.02.2012 г., на доклад на съдия Ивелина 

Димова, иск по чл. 49 СК. В с. з. на 18.06.2012 г. е даден ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне на решението съдът е констатирал, че ищцата 

не се е явила лично, а разпоредбата на чл. 321, ал. 1 от ГПК е специална – в 

първото с. з. за разглеждане на делото по иск за развод страните трябва да се 

явят лично, поради което с определение от 17.07.2012 г. е отменил дадения ход 

по същество на делото и го е насрочил за 27.09.2012 г. В с. з. от тази дата 

делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 24.10.2012 г.; 
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  - гр. д. № 3257/2012 г., обр. на 25.09.2012 г., на доклад на съдия Бистра 

Бойн, иск по чл. 50 СК. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че в 

споразумението не е посочен размер на дължимата издръжка на детето, поради 

което с определение от 20.11.2012 г. е отменил протоколно определение от 

15.11.2012 г., с което е даден ход по същество на делото и е оставил молбата 

без движение с указания. В с. з. на 31.01.2013 г. е даден ход по същество, на 

08.02.2013 г. е постановено решението; 

  - гр. д. № 1716/2012 г., обр. на 18.05.2012 г., на доклад на съдия 

Ростислава Георгиева, жалба по чл. 36 от Закона за опазване на 

селскостопанското имущество. В срока за произнасяне съдът е установил, че 

не са били конституирани всички лица, чиито права и интереси са засегнати, 

поради което с определение от 11.12.2012 г. е отменил протоколно 

определение, с което е даден ход по същество на делото, оставил е жалбата без 

движение с указания; 

  - гр. д. № 3194/2012 г., обр. на 19.09.2012 г., на доклад на съдия Зара 

Иванова, иск по чл. 439 ГПК и чл. 55 ЗЗД. В срока за произнасяне съдът е 

констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна и следва да назначи 

ССЕ, поради което с определение от 01.04.2013 г. съдът е отменил протоколно 

определение от 12.12.2012 г., с което е даден ход по същество, допуснал е 

извършването на ССЕ и е насрочил делото за 25.04.2013 г., когато е даден ход 

по същество на делото. Решението е постановено на 11.06.2013 г.;   

   - гр. д. № 593/2013 г., обр. на 04.03.2013 г., на доклад на съди Ивелина 

Димова, делба. В с. з. на 26.09.2013 г. е даден ход по същество на делото. На 

15.10.2013 г. е постъпила молба от ищеца, с която е заявил, че се отказва от 

иска, поради постигнато извънсъдебно споразумение и моли съда да прекрати 

производството по делото. С определение от 18.10.2013 г. съдът е отменил 

протоколно определение за даване ход по същество на делото, възобновил е 

производството и го е насрочил за 11.11.2013 г. В с. з. на 11.11.2013 г. страните 

са потвърдили, че желаят производството по делото да бъде прекратено, 

поради което съдът на осн. чл. 232 ГПК е прекратил производството по делото; 

  - гр. д. № 1897/2013 г., обр. на 05.07.2013 г., на доклад на съдия 

Ростислава Георгиева, иск по чл. 422 ГПК. В срока за произнасяне на 

решението съдът е констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна, 

поради което с определение от 05.12.2013 г. съдът е отменил протоколно 

определение от 20.11.2013 г. и е дал указания на ищеца за отстраняване на 

нередовности, констатирани в ИМ; 

            - гр. д. № 5109/2011 г., обр. на 29.12.2011 г., на доклад на съдия Зара 

Иванова, иск по чл. 108 ЗС. В с. з. на 14.03.2011 г. е даден ход по същество. В 

срока за произнасяне съдът е констатирал, че предявеният иск е недопустим, 

поради което с определение от 01.04.2013 г. съдът е прекратил производството 

като недопустимо; 

  - гр. д. № 2528/2011 г., обр. на 05.07.2011 г., на доклад на съдия 

Людмила Григорова, иск по чл. 53 ЗКИР. В с. з. на 04.04.2012 г. е даден ход по 



 41 

същество на делото. На 09.04.2012 г. е постъпило искане за поправка и 

допълване на протокол от с. з. от 04.04.2012 г. С определение от 09.04.2012 г. 

съдът е докладвал постъпилата молба по чл. 151 ГПК, поради което е отменил 

определението за даване ход по същество на делото и го е насрочил за 

04.05.2012 г., когато е даден ход по същество на делото. Решението е 

постановено на 30.05.2012 г.; 

  - гр. д. № 3193/2012 г. /съдия Зара Иванова/ е образувано на 19.09.2012 

г. по искова молба по чл. 150 от СК във вр. с чл. 143, ал. 2 от СК, постъпила в 

съда на тази дата. В съдебно заседание от 17.01.2013 г. съдът е дал ход по 

същество и е обявил делото за решаване. С „разпореждане” от 13.03.2013 г. 

съдът е отменил протоколното си определение, с което е дал ход по същество, 

и е оставил исковата молба без движение. За да постанови диспозитив в този 

смисъл съдът е констатирал, че към датата на последното съдебно заседание 

детето е навършило 14 г., поради което на основание чл. 28, ал. 2 от ГПК 

детето води делото лично /със съгласието на майката/, а исковата молба е 

предявена само от родителя; 

   - гр. д. № 3292/2012 г. /съдия Бистра Бойн/ е образувано на 27.09.2012 

г. по искова молба, изпратена от Районен съд - Русе по подсъдност. В съдебно 

заседание от 04.04.2013 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за 

решаване. С определение от 07.05.2013 г. съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество и е насрочил делото в открито 

съдебно заседание, след като е констатирал, че не е изяснена фактическата 

обстановка по делото /назначена е експертиза/; 

   - гр. д. № 687/2013 г. /съдия Жанета Марчева/ е образувано на 

12.03.2013 г. по искова молба за издръжка, постъпила на тази дата. В съдебно 

заседание от 17.09.2013 г. е даден ход по същество. С определение от 

19.09.2013 г. е отменено протоколното определение за даване на ход по 

същество, след като съдът е констатирал нередовност на исковата молба – 

налице е разминаване между правните основания, посочени в 

обстоятелствената й част и в петитума; 

  - гр. д. № 628/2013 г. /съдия Диана Георгиева/ е образувано на 

05.03.2013 г. по искова молба за делба, постъпила на същата дата. В съдебно 

заседание от 24.06.2013 г. е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. С определение от 28.06.2013 г. съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество и е насрочил делото в открито 

заседание, след като е констатирал, че не е изяснено от фактическа страна.; 

  - гр. д. № 944/2012 г., обр. на 19.03.2012 г., на доклад на съдия Диана 

Георгиева, иск по чл. 422 ГПК. В с. з. на 24.09.2012 г. е даден ход по същество 

на делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че преди приключване 

на съдебното дирене представителят на ищеца е направил изявление за 

оттегляне на иска досежно претендираните имуществени вреди за сумата от 

300 лв., но ответникът не е изложил своето съгласие и съдът е пропуснал да се 

произнесе по прекратяване на производството по отношение на 
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претендираните от ищеца имуществени вреди, поради което е отменил дадения 

ход по същество на делото и го е насрочил за 05.11.2012 г. В с. з. от 05.11.2012 

г. съдът е прекратил производството по делото по отношение на 

претендираните имуществени вреди в размер на 300 лв. Решението е 

постановено на 03.12.2012 г. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

  Броят на  делата  с отменен ход по същество не е голям, но основна 

причина за постановяване на определение за отмяна на дадения ход по 

същество е неизясняване на делата от фактическа страна или поради допуснато 

процесуално нарушение, установено в срока за постановяване на решението. 

  По две от проверените дела се установи, че причина за отмяна на 

дадения ход по същество е процесуалното поведение на ищеца – по първото 

дело в срока за постановяване на решението е постъпила молба за постигнато 

извънсъдебно споразумение, а по второто дело е постъпила молба за допълване 

и поправка на протокол. 

  

   

  7. Спрени производства 

 

  От образуваните през 2012 г. дела 48 броя са били спрени, а от 

образуваните през 2013 г. дела спрените производства са 33 броя.  

  Проверката на случайно избрани дела установи: 

 - гр. д. № 487/2013 г., обр. на 20.02.2013 г., на доклад на съдия 

Ростислава Георгиева, делба. С определение от 21.03.2013 г. съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК. На 07.10.2013 г. е 

постъпила молба от ищеца с удостоверение за наследници на починалия 

ответник. С определение от 14.10.2013 г. съдът е възобновил производството, 

конституирал е ответниците по делото и е постановил да се изпрати препис от 

ИМ на ответниците за отговор – чл. 131 ГПК; 

  - гр. д. № 530/2013 г., обр. на 22.02.2013 г., на доклад на съдия 

Валентина Тонева, иск по чл. 221, ал. 1 т., 2 КТ, чл. 207, ал. 1, т. 2 от КТ и чл. 

86 ЗЗД. В с. з. на 17.10.2013 г. съдът е спрял производството по делото на осн. 

чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Всеки месец е извършвана справка от деловодителя 

дали е постъпила молба от страните за възобновяване на производството. Към 

момента на проверката не е изтекъл 6-месечния срок; 

- гр. д. № 651/2013 г., обр. на 07.03.2013 г., на доклад на съдия  Жанет 

Марчева, иск по чл. 49 2 СК. В с. з. на 11.06.2013 г. съдът е спрял 

производството по делото по изразено съгласие на страните – чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК. През м. юли деловодителят е извършил справка относно постъпила 

молба от страните за възобновяване на производството. На 23.07.2013 г. е 

постъпила молба за възобновяване на производството. С определение от 



 43 

24.07.2013 г. производството е възобновено и насрочено. В с. з. на 22.10.2013 г. 

съдът е постановил, че преминава от иск по чл. 49 СК в иск по чл. 50 СК, даден 

е ход на устните състезания, решението е постановено на 25.102013 г.;  

  - гр. д. № 17/2013 г. /съдия Тодор Тодоров, преразпределено на съдия 

Ивелина Димова/ е образувано на 04.01.2013 г. по искова молба по чл. 422 от 

ГПК, постъпила в съда на тази дата. Делото е разпределено на докладчик в 

същия ден, видно от протокола, удостоверяващ електронния избор. С 

протоколно определение, постановено на 20.05.2013 г., съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 637 от ТЗ. С писмо от 12.08.2013 г. 

Районен съд - Шумен е изискал информация от Окръжен съд - Шумен дали е 

приключило производството по несъстоятелност, образувано срещу ответника. 

На 14.08.2013 г. е постъпил отговор, че производството е прекратено, поради 

оттегляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. С 

разпореждане от 03.09.2013 г. съдът е насрочил открито съдебно заседание за 

07.11.2013 г. Решение по делото е постановено на 19.12.2013 г.; 

   - гр. д. № 82/2013 г. /съдия Калин Колешански/ е образувано на 

11.01.2013 г. по искова молба по чл. 344 от КТ, постъпила в съда на тази дата. 

Производството е по реда на чл. 310 и сл. от ГПК; не е обозначено с жълт 

етикет. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 14.01.2013 г., 

съобщение за което е изпратено на 14.01.2013 г. и е получено на 21.01.2013 г. 

Писмен отговор и насрещна искова молба са депозирани на 21.02.2013 г. С 

Разпореждане № 728/22.02.2013 г. съдът се е произнесъл по доказателствените 

искания, не е допуснал за съвместно разглеждане предявените насрещни 

искове, изготвил е проект на доклад по делото и е спрял производството по 

делото до приключване на това, образувано въз основа на насрещна искова 

молба с вх. № 2924/21.02.2013 г. По делото са извършвани от деловодителя 

ежемесечни справки за хода на производството по гр. д. № 530/2013 г, 

послужило като основание за спиране на настоящото, последната от които е от 

06.03.2014 г.; 

   - гр. д. № 156/2013 г. /съдия Надежда Кирилова/ е образувано 

21.01.2013 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК. Делото е определено за 

разглеждане от Районен съд - Шумен на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК, след 

като всички съдии от Районен съд - Велики Преслав са се отвели от 

разглеждането му. Делото е насрочено в първо открито съдебно заседание за 

05.07.2013 г. С разпореждане от 09.09.2013 г. съдът е пренасрочил делото за 

04.10.2013 г., мотивирано със заболяване на съдията-докладчик. С протоколно 

определение от 04.10.2013 г. съдът е спрял производството по делото по 

съгласие на страните – чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. По делото са извършвани 

ежемесечни справки относно обстоятелството дали са постъпили молби от 

някоя от страните за възобновяване на производството. Към момента на 

проверката не са настъпили условията по чл. 231, ал. 1 от ГПК; 

  - гр. д. № 328/2013 г. /съдия Бистра Бойн/ е образувано на 07.02.2013 г. 

по искова молба за делба, постъпила в съда на същата дата. С протоколно 
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определение, постановено в първо открито съдебно заседание от 13.06.2013 г., 

съдът е спрял производството по делото по съгласие на страните. Извършвани 

са служебни справки дали е постъпила молба за възобновяване. На 26.07.2013 

г. е постъпила молба за възобновяване на производството по делото. Делото е 

възобновено и е насрочено в открито заседание за 24.10.2013 г.; 

- гр. д. № 468/2013 г. /съдия Калин Колешански/ е образувано на 

18.02.2013 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила на тази дата. 

Разпределението на случаен принцип е извършено в деня на образуването на 

делото, видно от протокола за избор на докладчик. Производството е спряно по 

съгласие на страните в открито заседание от 06.06.2013 г. Молба за 

възобновяване е постъпила на 13.11.2013 г. С определение от 13.11.2013 г. 

производството е възобновено и е насрочено в открито заседание за 13.01.2014 

г. Преди възобновяването са извършвани справки за това дали са постъпвали 

молби за възобновяване; 

   - гр. д. № 1075/2013 г. /съдия Христина Колева/, преразпределено на 

съдия Бистра Бойн/ е образувано на 15.04.2013 г. по искова молба по чл. 79 от 

ЗЗД и след постановено определение за отделяне на част от претенциите по гр. 

д. № 604/2013 г. по описа на Районен съд - Шумен. В съдебно заседание от 

15.10.2013 г. съдът е постановил спиране на производството по делото на 

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

акт на гр. д. № 604/2013 г. на Районен съд-Шумен. Извършвани са редовно 

справки за движението на обуславящото производство, продължило като в. гр. 

д. № 503/2013 г. на Окръжен съд – Шумен; 

   - гр. д. № 753/2013 г. /съдия Жанет Марчева/ е образувано на 

18.03.2013 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила на същата дата. 

Делото е разпределено на докладчик в деня на образуването му. В съдебно 

заседание от 04.06.2013 г. съдът е спрял производството по делото, след като е 

констатирал, че заповедта за изпълнение по ч. гр. д. № 273/2013 г. не е влязла в 

законна сила, както и няма произнасяне по изпълнителния лист, издаден въз 

основа на същата. На 04.06.2013 г. е постъпила молба за оттегляне на 

претенцията. С определение от тази дата съдът е възобновил производството и 

го е прекратил на основание чл. 232 от ГПК; 

   - гр. д. № 1688/2013 г. /съдия Людмила Григорова/ е образувано на 

18.06.2013 г. по иск за издръжка, постъпил на тази дата. Производството е 

бързо и е отбелязано с жълт етикет. С определение от 04.09.2013 г. съдът е 

спрял производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване 

на гр. д. № 2576/2013 г. на Районен съд - Шумен. Изисквани са редовно 

справки за статуса на обуславящото производство;  

   - гр. д. № 683/2012 г. /съдия Зара Иванова/ е образувано на 01.03.2012 

г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила в съда на тази дата. В съдебно 

заседание от 31.05.2012 г. съдът е постановил спиране на производството по 

делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С определение от 21.01.2013 г. 

съдът е прекратил производството по делото, след като е съобразил, че са 
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налице условията по чл. 231, ал. 1 от ГПК. Преди това са извършвани 

служебно справки дали по делото са постъпили молби от страните за неговото 

възобновяване; 

   - гр. д. № 1496/2012 г. /съдия Пламена Недялкова/ е образувано на 

26.04.2012 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила на 25.04.2012 г. в 

съда. Преди открито съдебно заседание, насрочено за 16.10.2012 г., по делото е 

депозирана молба от пълномощника на ответника за спиране на 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК. С 

определение от 03.01.2013 г. съдът е спрял производството по делото, след 

като е получена информация за образувано ДП № 86/2012 г. на ОДМВР-

Шумен, за което съдебният състав е приел, че е обуславящо. Изисквани са 

ежемесечни справки за движението на досъдебното производство. От 

последната справка предоставена от Шуменската окръжна прокуратура, е 

видно, че срокът за разследване изтича на 05.04.2014 г.; 

   - гр. д. № 1576/2012 г. /съдия Тодор Тодоров/ е образувано на 

08.05.2012 г. по искова молба по чл. 34 от ЗС, постъпила в съда на същата дата. 

В съдебно заседание от 22.10.2012 г. съдът е постановил спиране на 

производството по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, след направено изявление на 

страните в този смисъл. С разпореждане от 27.11.2012 г. делото е възобновено 

и е насрочено в открито съдебно заседание за 07.02.2013 г., след като с молба 

от 27.11.2012 г. страните са уведомили съда, че са постигнали извънсъдебна 

спогодба и в този смисъл са поискали съдът да възобнови производството и да 

го прекрати. С определение, постановено в закрито заседание от 03.12.2012 г. 

съдът е прекратил производството на основание чл. 232 от ГПК; 

   - гр. д. № 2525/2012 г. /съдия Бистра Бойн/ е образувано на 27.07.2012 

г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила на тази дата в съда. С 

определение от 06.08.2012 г., постановено в закрито заседание, съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК с оглед 

образувано конституционно дело № 4/2012 г. на КС. Определението за спиране 

е отменено с определение от 18.10.2012 г., постановено по в. ч. т. д. № 

632/2012 г. на Окръжен съд - Шумен и първоинстанционния съд е продължил 

съдопроизводствените действия; 

   - гр. д. № 1858/2012 г. /съдия Людмила Григорова/ е образувано на 

05.06.2012 г. по искова молба за делба, постъпила на същата дата. В съдебно 

заседание 12.06.2013 г. съдът е постановил спиране на производството по 

делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, обосновано с подадена по 

същото частна жалба срещу определение на съда, с което производството 

частично е прекратено. След връщане на делото от Окръжен съд - Шумен на 

16.08.2013 г., на 27.08.2013 г. първоинстанционният съд е възобновил 

производството и го е насрочил в открито заседание за 02.10.2013 г.; 

  - гр. д. № 3117/2012 г. /съдия Красимир Кръстев/ е образувано на 

13.09.2012 г., след като производството е изпратено по подсъдност от 

Софийски районен съд. С протоколно определение от 09.01.2013 г. съдът е 
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спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК с оглед 

частна жалба на ищеца срещу определението на съда, с което е оставено без 

уважение искане за конституиране на трето лице-помагач. Делото е 

възобновено след връщането му от контролиращата инстанция; 

   - гр. д. № 1229/2012 г. /съдия Людмила Григорова/ е образувано на 

09.04.2012 г. по искова молба от тази дата. С протоколно определение от 

11.06.2012 г. съдът е спрял производството по делото с оглед постъпила частна 

жалба срещу определение, с което е оставено без уважение възражение за 

местна подсъдност. Възобновено след връщането му от инстанционен контрол; 

   - гр. д. № 1435/2012 г. /съдия Валентина Тонева/ е образувано на 

23.04.2012 г. по искова молба от същата дата. С протоколно определение от 

02.10.2012 г. производството по делото е спряно по съгласие на страните. 

Възобновено с определение от 11.10.2012 г., след постъпила молба от страна в 

този смисъл;  

   - гр. д. № 1435/2012 г. /съдия Христина Колева, преразпределено на 

съдия Бистра Бойн – Заповед РД-13 № 81/04.03.2014 г./ е образувано на 

05.07.2012 г. по искова молба от тази дата. С протоколно определение, 

постановено на 11.12.2012 г., съдът е спрял производството по делото на 

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

д. № 556/2012 г. на Районен съд - Шумен. По делото са извършвани редовно 

справки за движението на обуславящото производство и същото е възобновено 

своевременно с определение от 14.06.2013 г. 

 

  Проверени бяха и следните дела: гр. д. № 3918/2012 г. на доклад на 

съдия Ростислава Георгиева, спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – 

извършвани са месечни справки по делото за постъпила молба от страните за 

възобновяване; гр. д. № 1875/2012 г. на доклад на съдия Диана Георгиева, 

спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – поради постъпила ч. жалба срещу 

определение на съда и изпращане на делото на по-горната инстанция. След 

връщане на делото от въззивната инстанция производството по делото е 

възобновено; гр. д. № 3918/2012 г. на доклад на съдия Ростислава Георгиева, 

спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – извършвани са месечни справки от 

деловодителя; гр. д. № 488/2012 г. на доклад на съдия Ивелина Димова, спряно 

на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на гр. д. № 570/2012 г. по 

описа на ШРС. Съдът е постановил да се изискват ежемесечни справки за 

движението на преюдициалното производство и такива са изисквани от 

деловодството. Производството е възобновено с определение от 28.02.2013 г.; 

гр. д. № 1181/2012 г. на доклад на съдия Надежда Кирилова, спряно на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 1 ГПК – извършвани са ежемесечни справки за постъпила молба 

от страните за възобновяване на производството. Към момента на проверката 

не е изтекъл 6-месечния срок. 

 

   КОНСТАТАЦИИ: 
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   От извършената проверка на делата се установи, че всички спрени 

производства са своевременно администрирани. По производствата, спрени 

поради наличие на преюдициален спор, се извършват справки за движението 

на обуславящото дело. По всички спрени дела, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – 

по съгласие на страните, съдът е указвал на страните, че производството по 

делата ще бъде прекратено, ако не бъде направено искане за възобновяване в 6-

месечен срок от спирането му и всеки месец са извършвани справки от 

деловодителя за постъпили молби от страните. Практика в съда е да се спира 

производството по делото при депозиране на частна жалба срещу определение 

на съда до връщането му от въззивната инстанция като се сочи, че основанието 

за спирането е чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК.  

 

 

  8. Образувани дела по чл. 390 от ГПК 

 

  През 2012 г. са образувани 43 дела по чл. 390 ГПК, а през 2013 г. – 37 

дела. Проверката на случайно избрани делата установи: 

   - ч. гр. д. № 1708/2012 г., обр. на 17.05.2012 г., на доклад на съдия Зара 

Иванова. Молбата е постъпила на 17.05.2012 г. С разпореждане от 17.05.2012 г. 

съдът е оставил молбата без движение за представяне на данъчна оценка на 

имота, чиято възбрана се иска. Съобщението е изпратено на 17.05.2012 г., 

връчено на 22.05.2012 г. На 18.05.2012 г. е постъпила молба с изпълнени 

указания и уточнение на обектите, чиято възбрана се иска. С определение от 

18.05.2012 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 

възбрана на недвижими имот до размера на 5 417,50 лв. след внасяне на 

гаранция в размер на 400 лв. Определен е 1-месечен срок за представяне на 

доказателство за предявен иск, не е посочен начални момент. Указани са 

последиците по чл. 390, ал. 2 ГПК. На 18.05.2012 г. е представена молба с 

внесен депозит, издадена е обезпечителна заповед. На 30.05.2012 г. е 

депозирана молба с док. за предявен иск; 

 - ч. гр. д. № 4168/2012 г., обр. на 29.11.2012 г., на доклад на съдия 

Людмила Григорова. С разпореждане от 29.11.2012 г. съдът е оставил молбата 

без движение с указания за представяне на дан. оценка на имота. Съобщението 

е изпратено на 29.11.2012 г., връчено на с. д. На 29.11.2012 г. е постъпила 

молба за издаване на СУ, уважена с разпореждане от с. д. На 30.11.2012 г. е 

представена молба с приложено удостоверение за дан. оценка на имота. С 

определение от 30.11.2012 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск за 

сумата от 1 000 лв. чрез налагане на възбрана върху 1/3  ид. ч. на недвижим 

имот, след внасяне на гаранция в размер на 100 лв. Определен е 1-месечен срок 

за предявяване на иска, не е посочен началния момент. Молителят е уведомен 

за последиците по чл. 390, ал. 3 ГПК. На 11.12.2012 г. е постъпила молба от 

молителя за отмяна на допуснатото обезпечение, поради факта, че ответникът 
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по бъдещия иск се е разпоредил с имота, предмет на обезпечението. С 

разпореждане от с. д. съдът е постановил да се изпрати препис от молбата на 

другата страна за становище. Съобщението е изпратено на 13.12.2012 г., 

връчено на 03.01.2013 г. С определение от 14.01.2013 г. съдът е отменил 

допуснатото обезпечение;  

  - ч. гр. д. № 527/2012 г., обр. на 17.02.2012 г., на доклад на съдия Калин 

Колешански, по молба постъпила същия ден. С разпореждане от 17.02.2012 г. 

молбата е оставена без движение с указания за представяне на пълномощно на 

юрисконсулта, подписал молбата или потвърждаване на извършените 

действия. Съобщението е изпратено на с. д., връчено на 20.02.2012 г. На 

21.02.2012 г. е постъпила молба с приложено пълномощно. С определение от 

21.02.2012 г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор 

върху банковите сметки до общ размер на 13627.90 лв. след внасяне на 

гаранция в размер на 1300 лв. Определен е двуседмичен срок за предявяване на 

иска, не е посочен началния момент, указани са последиците при 

непредставяне на доказателства – чл. 390, ал. 2 ГПК. Съобщението е връчено 

на 24.02.2012 г. не е представено доказателство за предявен иск. С определение 

от 12.03.2012 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение; 

   - ч. гр. д. № 239/2012 г., обр. на 21.01.2012 г., на доклад на съдия 

Йордан Димов, по молба постъпила същия ден. Молбата е оставена без 

движение за посочване на банката, в която е посочената сметка, тъй като в 

молбата са посочени две банки. На 24.01.2012 г. е постъпила молба-уточнение. 

С определение от 24.01.2012 г. съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на 

запор върху банковата сметка до размера на 7322 евро или левовата 

равностойност в размер на 1432.59 лв., след внасяне на гаранция в размер на 

1432 лв. В определението не е посочено, че молителя следва да представи 

доказателства за предявен иск. На 06.02.2012 г. е представено доказателство за 

внесена гаранция. На 24.02.2012 г. е представено доказателство за предявен 

иск;   

   - ч. гр. д. № 115/2012 г., обр. на 16.01.2012 г., на доклад на съдия 

Йордан Димов, след това съдия Людмила Григорова, по молба постъпила 

същия ден. С разпореждане от 16.01.2012 г. молбата е оставена без движение за 

представяне на дан. оценка на имота. Съобщението е връчено на 18.01.2012 г., 

на същата дата е постъпила молба за изд. на СУ, уважена с разпореждане от с. 

д. На 23.01.2012 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С определение от 

23.01.2012 г. (съдия Димов) е допуснато обезпечение чрез налагане на възбрана 

на недвижим имот до размера на сумата от 18 855.12 лв., след внасяне на 

гаранция в размер на 1900 лв. Съдът е определил месечен срок за предявяване 

на бъдещия иск, не е посочен началния момент. Съобщението е връчено на 

03.02.2012 г., не е представено доказателство за внесена гаранция, не е 

представено доказателство за предявен иск. С определение от 15.03.2012 г. 

(съдия Григорова) съдът е отменил допуснатото обезпечение. По делото е 

приложена Заповед № 96/01.03.2012 г. на председателя на съда, с която е 



 49 

разпоредено несвършените дела на съдия Йордан Димов да се преразпределят 

чрез програмата за случайно разпределение, поради повишаването на съдия 

Димов в длъжност „съдия” в ОС – Шумен. По делото е приложен протокол от 

случайното разпределение от 13.03.2012 г.; 

   - ч. гр. д. № 87/2013 г., обр. 14.01.2013 г., на доклад на съдия Ивелина 

Димова, по молба постъпила на същата дата. С определение от 14.01.2013г. 

съдът е оставил молбата без движение за посочване на адреса на длъжника и за 

конкретизиране на моторното превозно средство, върху което се иска 

налагането на запор. На 21.01.2013 г. е постъпила молба за издаване на СУ и за 

удължаване на срока. С разпореждане от 21.01.2013 г. съдът е издал СУ и е 

удължил срока с 30 дни. На 24.01.2013 г. е представена молба с удостоверение 

за адрес на ответника, не е индивидуализирано МПС. С определение от 

01.03.2013 г. съдът е върнал молбата за допускане на обезпечение и е 

прекратил производството по делото;  

  - ч. гр. д. № 12/2012 г., обр. на 04.01.2012 г., на доклад на съдия Диана 

Георгиева по молба постъпила на тази дата. С определение от 04.01.2012 г. 

съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 

банкова сметка до размера на 250 лв., оставил е без уважение искането за 

допускане на първата обезпечителна мярка – запор върху трудово 

възнаграждение до размер от 250 лв., определена е парична гаранция в размер 

на 25 лв. Определен е двадесет дневен срок за предявяване на иска, не е 

посочен началния момент, указани са последиците при непредставяне на 

доказателство в посочения срок – чл. 390, ал. 3 ГПК. На 06.01.2012 г. е 

депозирана молба с доказателство за внесена гаранция, на 06.01.2012 г. е 

издадена обезпечителна заповед. С определение от 01.02.2012 г. съдът е 

отменил допуснатото обезпечение поради непредставяне на доказателства за 

предявен иск; 

   - ч. гр. д. № 83/2012 г. /съдия Валентина Тонева/ е образувано на 

11.01.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението на 

изпълнително дело по описа на СИС при Районен съд - Шумен. С 

разпореждане от 11.01.2012 г. съдът е изискал за послужване изпълнителното 

дело, чието спиране е поискано. С определение от 13.01.2012 г. съдът е 

допуснал исканото обезпечение, определил е едномесечен срок за предявяване 

на бъдещия иск, считано от датата на получаване на съобщението за 

изготвеното определение, указал последиците от непредставяне на 

доказателства за предявяване на бъдещия иск. При допускане на обезпечението 

съдът не е съобразил разпоредбата на чл. 390, ал. 4, изр. 2-ро от ГПК – спиране 

на изпълнение се допуска само срещу представяне на гаранция. Съобщение за 

изготвения съдебен акт е изпратено на 13.01.2012 г. и е получено на 16.01.2012 

г. На 03.02.2012 г. е представено доказателство за предявяване на обезпечения 

иск; 
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   - ч. гр. д. № 31/2012 г. /съдия Ростислава Георгиева/ е образувано на 

09.01.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на тази дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез запор на вземания от всички 

банкови сметки на длъжника. С определение от 09.01.2012 г. съдът е допуснал 

обезпечението, обусловено от внасяне на парична гаранция, определил е 

едномесечен срок за предявяване на иска, считано от датата на получаване на 

съобщението за изготвеното определение и е указал последиците от 

непредставяне на доказателства в този смисъл. Съобщението за съдебния акт е 

получено на 09.01.2013 г. На 03.02.2013 г. е постъпила молба от молителя за 

отмяна на допуснатото обезпечение, във връзка с което е постановено 

определение от 06.02.2013 г.; 

   - ч. гр. д. № 2526/2013 г. /съдия Людмила Григорова/ е образувано на 

02.09.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск /цена на иска 11 972,68 лв./ чрез 

налагане на запор върху банкови сметки. С определение от 02.09.2013 г. съдът 

е допуснал исканото обезпечение, определил е 20-дневен срок за предявяване 

на обезпечените искове и е указал на молителя да представи доказателства в 

този смисъл. С диспозитива не е посочено от кой момент тече определения за 

предявяване на исковете срок. Съобщение до молителя е изпратено на 

03.09.2013 г. и е получено на тази дата. Доказателство за предявяване на 

бъдещия иск е представено с молба от 23.09.2013 г. На 14.11.2013 г. молителят 

е депозирал молба за отмяна на допуснатото обезпечение. С определение от 

15.11.2013 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение; 

   - ч. гр. д. № 1159/2013 г. /съдия Валентина Тонева/ е образувано на 

22.04.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на тази дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови 

сметки. С разпореждане от 22.04.2013 г. съдът е оставил молбата без движение 

и е дал указания за конкретизиране на искането. Указанията са доведени до 

знанието на молителя на 24.04.2013 г. със съобщение, изпратено на 22.04.2013 

г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 25.04.2013 г. С ново 

разпореждане от 25.04.2013 г. съдът отново е оставил молбата без движение, 

след като е констатирал, че молителят не е внесъл държавна такса. Съобщение 

за разпореждането е изпратено на 26.04.2013 г. и е получено на 29.04.2013 г., 

изпълнено на същата дата. С определение от 29.04.2013 г. съдът е допуснал 

исканото обезпечение, определил е парична гаранция и едномесечен срок за 

предявяването на иска, който срок тече от датата на получаване на 

съобщението за определението. Указани са последиците от непредставяне на 

доказателства за предявяване на обезпечения бъдещ иск, както и издаване на 

обезпечителната заповед след внасяне на определената гаранция. С молба от 

29.05.2013 г. е представено доказателство за предявяване на иска; 

   - ч. гр. д. № 1248/2013 г. /съдия Тодор Тодоров/ е образувано на 

07.05.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата по 

подсъдност от Окръжен съд - Шумен, за допускане на обезпечение на бъдещ 
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иск чрез налагане на запор върху банкови сметки и възбрана върху имот, 

собственост на ответника. С определение от 07.05.2013 г. съдът е допуснал 

исканото обезпечение, определил е парична гаранция като е разпоредил 

издаване на обезпечителна заповед след внасянето й, указал е едномесечен 

срок за предявяване на бъдещия иск, считано от връчване на настоящото 

определение. Съобщение за постановеното определение е изпратено на 

08.05.2013 г. и е получено на 14.05.2013 г. На 13.06.2013 г. е представено 

доказателство за предявен иск; 

   - ч. гр. д. № 1304/2013 г. /съдия Красимир Кръстев/ е образувано на 

14.05.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкова 

сметка. С определение от 14.05.2013 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 

определил е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 

датата на получаване на съобщението за изготвеното определение и е указал на 

молителя последиците от непредставянето на доказателства в този смисъл. 

Съставът е разпоредил обезпечителната заповед да се издаде след внасяне на 

определената парична гаранция. Съобщение за определението на съда е 

изпратено на 14.05.2013 г. и е получено на 15.05.2013 г. На 21.05.2013 г. е 

постъпила молба от молителя за освобождаване на внесената гаранция, 

администрирана с разпореждане от 28.05.2013 г., съгласно което препис от 

същата е изпратен на ответната страна. С определение от 28.05.2013 г. съдът е 

отменил допуснатото обезпечение. Внесената парична гаранция е върната с 

разпореждане от 03.07.2013 г.; 

   - ч. гр. д. № 1337/2013 г. /съдия Надежда Кирилова/ е образувано на 

16.05.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови 

сметки. С определение от 16.05.2013 г. съдът е допуснал исканото обезпечение 

и обвързал издаването на обезпечителна заповед с внасяне на определена 

парична гаранция. С определението съдът още е указал едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск, считано от датата на получаване на съобщението 

за изготвеното определение като е указал последиците от непредставяне на 

доказателства за предявяване на бъдещия иск. Съобщението е получено от 

молителя на 29.05.2013 г., изпратено на 16.05.2013 г. С определение от 

09.09.2013 г. съдът служебно е отменил допуснатото обезпечение на основание 

чл. 390, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК; 

   - ч. гр. д. № 2731/2013 г. /съдия Жанет Марчева/ е образувано на 

19.09.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови 

сметки. С определение от 19.09.2013 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 

определил е едномесечен срок за предявяване на обезпечения иск, обвързал е 

издаването на обезпечителна заповед с внасянето на парична гаранция и е 

указал последиците от непредставяне на доказателства за предявяване на иска. 

Съдът не е конкретизирал от кой момент тече определения едномесечен срок. 
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Определението на съда е доведено до знанието на молителя на 24.09.2013 г. 

със съобщение, изпратено на 19.09.2013 г. Обезпечителната заповед е издадена 

след като молителят е представил доказателство за внасяне на паричната 

гаранция. На 02.10.2013 г. молителят е депозирал молба с искане да отмяна на 

обезпечението и освобождаване на гаранцията. С разпореждане от 03.10.2013 г. 

съдът е разпоредил да се изпрати препис от последната молба за възражение. С 

определение от 25.10.2013 г. е отменено допуснатото обезпечение и е 

освободена внесената гаранция;  

   - ч. гр. д. № 2895/2013 г. /съдия Христина Колева/ е образувано на 

04.10.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови 

сметки. С определение от 04.10.2013 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 

определил е едномесечен срок, считано от датата на връчване на 

постановеното определение, в който молителят следва да предяви бъдещия 

иск, указал е и последиците от непредставяне на доказателства в тази връзка. 

Съобщение за акта на съда е изпратено на 07.10.2013 г. и е получено на 

09.10.2013 г. На 06.11.2013 г. молителят е депозирал молба за отмяна на 

допуснатото обезпечение. С определение от 07.11.2013 г. е отменено 

допуснатото обезпечение; 

   - ч. гр. д. № 175/2013 г. /съдия Бистра Бойн/ е образувано на 22.01.2013 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана. С разпореждане от 

22.01.2013 г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания на 

молителя в едноседмичен срок да представи скица на имота, по отношение на 

който се иска налагане на възбрана, както и данъчна оценка, като за целта на 

молителя бъдат издадени съдебни удостоверения. С молба от 24.01.2013 г. 

молителят е поискал удължаване на срока за изпълнение на указанията, 

удължен с 20 дни с разпореждане на съда от тази дата. Указанията са 

изпълнени с молба от 12.02.2013 г. С определение от 12.02.2013 г. съдът е 

допуснал исканото обезпечение и е определил едномесечен срок за 

предявяване на иска. Определението не конкретизира от кой момент тече 

срокът, както и не съдържа указания за последиците при непредставяне на 

доказателства за предявяване на обезпечения иск. Съобщение за определението 

е получено на 15.02.2013 г. Доказателство за предявяване на бъдещия иск е 

представено с молба от 28.02.2013 г.; 

  - ч. гр. д. № 189/2013 г. /съдия Зара Иванова/ е образувано на 01.02.2013 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки и 

МПС. С определение от 01.02.2013 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 

определил е едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове, обвързал е 

издаването на обезпечителна заповед след представяне на доказателство за 

внасяне на определената гаранция и е указал последиците от непредставяне на 

доказателства за предявяване на обезпечения иск. Определението на съда е 
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доведено до знанието на молителя на 06.02.2013 г. със съобщение, изпратено 

на 04.02.2013 г. С определение от 18.03.2013 г. съдът е отменил допуснатото 

обезпечение на основание чл. 390, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК; 

   - ч. гр. д. № 697/2013 г. /съдия Пламена Недялкова/ е образувано на 

13.03.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, за 

допускане на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху имоти, собственост 

на ответника. С разпореждане от 13.03.2013 г. съдът е оставил производството 

без движение и е указал 14 – дневен срок за изпълнение на указанията. На тази 

дата е издадено и съдебно удостоверение във връзка с разпорежданията на 

съда. На 19.03.2013 г. е постъпила молба в изпълнение на указанията. С 

определение от 19.03.2013 г. съдът е уважил частично направеното искане като 

е допуснал възбрана по отношение на един от имотите, определил е 

едномесечен срок за предявяване на иска /не е конкретизирано от кой момент 

тече срокът/, обвързал е издаването на обезпечителната заповед с внасяне на 

гаранция и е указал последиците от непредставяне на доказателства за 

предявяване на иска в определения срок. Съобщение за определението на съда 

е изпратено и е получено на 19.03.2013 г. На 18.04.2013 г. е представено 

доказателство за предявяване на обезпечения бъдещ иск; 

   - ч. гр. д. № 2356/2013 г. /съдия Калин Колешански/ е образувано на 

19.08.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението. С 

определение от 19.08.2013 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез 

спиране на изпълнението по изпълнително дело с район на действие Окръжен 

съд - Шумен след внасяне на гаранция, определил е двуседмичен срок за 

предявяване на обезпечения иск /не е посочен началният момент/ и е обвързал 

издаването на обезпечителната заповед с внасянето на гаранцията. Указано е 

на молителя да представи доказателства за предявяване на бъдещия иск, както 

и последиците от непредставянето на такива. Съобщението за изготвения 

съдебен акт е получено от молителя на 20.08.2013 г. С молба от 02.09.2013 г. е 

представено доказателство за предявяване на обезпечените искове; 

   - ч. гр. д. № 3539/2013 г. /съдия Пламена Недялкова/ е образувано на 

11.12.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението по 

изпълнително дело, образувано по описа на ЧСИ с район на действие Окръжен 

съд - Шумен и запор върху вземането, което ответникът има по същото 

изпълнително дело. С определение от 11.12.2013 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение срещу парична гаранция и е определил едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск, считано от датата на получаване на съобщението 

за изготвеното определение. 
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   КОНСТАТАЦИИ: 

 

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

са спазени правилата за местната и родова подсъдност, както и срокът по чл. 

395, ал. 2 ГПК. В случаите, в които молбата е оставяна без движение, 

определението е постановявано в деня на постъпване на молба с изпълнени 

указания. 

  Определенията на съда съдържат различен диспозитив по отношение на 

срока за предявяване на бъдещия иск. По част от делата не е посочван 

началният момент от който започва да тече срокът за представяне на 

доказателства за предявяване на иска, по други дела е посочвано, че началният 

момент е от датата на връчване на съобщението за изготвеното определение.  

  Съдът е прилагал стриктно разпоредбата на чл. 390, ал. 3 , изр. второ от 

ГПК като в случаите, в които молителят не е представил доказателства за 

предявяването на иск в определения срок, съдът служебно е отменял 

обезпечението. 

  По ч. гр. д. № 83/2012 г., по което е поискано спиране на изпълнението, 

съдът не е определил гаранция при допускането му, предвид разпоредбата на 

чл. 390, ал. 4, изр. 2-ро от ГПК. 

  По 1 от проверените дела се установи, че съдът не е указал на молителя, 

че следва да представи доказателства за предявяването на иск, както и 

последиците от непредставянето им, и по 1 дело не са указани последиците от 

непредставянето на доказателства.  

 Установи се, че молбите за допускане на обезпечение на бъдещ иск с 

посочена обезпечителна мярка „възбрана на недвижим имот” са оставяни без 

движение за представяне на удостоверение за данъчна оценка на имота, а по ч. 

гр. д. № 175/2013 г. и за представяне на скица на имота. 

 

 

 

   9. Дела, образувани по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето  

 

 

   Проверката на случайно избрани дела установи:   

 - гр. д. № 3223/2013 г., обр. на 12.11.2013 г., на доклад на съдия Диана 

Георгиева по молба от АСП – ДСП гр. Шумен. Делото е насрочено за 

разглеждане в о. с. з. на 04.12.2013 г., видно от печата на съда. Призовани са 

заинтересованите страни. В с. з. на 04.12.2013 г. е даден ход по същество на 

делото, детето не е разпитано, тъй като е под 10 г. възраст. Решението е 

постановено на 18.12.2013 г.; 

  - гр. д. № 3457/2013 г., обр. на 04.12.2013 г., на доклад на съдия 

Людмила Григорова по молба от ДСП – Шумен. Делото е насрочено за 

15.01.2014 г., когато е даден ход по същество. Призовани са заинтересованите 
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страни, детето е под 10 г., поради което не е разпитано. На 20.01.2014 г. е 

постановено решението; 

  - гр. д. № 3201/2013 г., обр. на 08.11.2013 г., на доклад на съдия Зара 

Иванова, по молба от ДСП – Шумен. Делото е насрочено за 05.12.2013 г., 

видно от печата на съда. Детето е родено на 29.06.2003 г. В с. з. проведено на 

05.12.2013 г. детето не е разпитано, независимо, че е навършило 10 годишна 

възраст. Съдът е дал ход по същество на делото, решението е постановено на 

29.01.2014 г.;  

 - гр. д. № 3458/2013 г., обр. на 04.12.2013 г., на доклад на съдия Жанет 

Марчева, по молба от ДСП – Шумен. С определение от 09.12.2013 г. делото е 

насрочено за 14.01.2014 г. В с. з. на 14.01.2014 г. детето не е разпитано, същото 

е под 10 г., даден е ход по същество на делото. Решението е постановено на 

15.01.2014 г.;  

  - гр. д. № 3382/2013 г., обр. на 27.11.2013 г., на доклад на съдия 

Ростислава Георгиева, по молба от ДСП – Шумен. С разпореждане от 

28.11.2013 г. делото е насрочено за 11.12.0213 г. Призовани са 

заинтересованите страни. В с. з. на 11.12.2013 г. детето не е разпитано, тъй 

като не е навършило 10 г. възраст. Даден е ход по същество на делото, 

решението е постановено на 20.12.2013 г.; 

  - гр. д. № 2225/2013 г., обр. на 31.07.2013 г., на доклад на съдия 

Ивелина Димова по молба на ДСП – Шумен. С разпореждане от 01.08.2013 г. 

делото е насрочено за 19.09.2013 г. В с. з. от тази дата детето не изслушано, 

тъй като същото не е навършило 10 г., призовани са заинтересованите страни, 

даден е ход по същество на делото. Решението е постановено на 25.09.2013 г.;  

  - гр. д. № 2900/2013 г., обр. на 04.10.2013 г., на доклад на съдия 

Красимир Кръстев, по молба на ДСП – община Венец. С разпореждане делото 

е насрочено за 13.11.2013 г. В с. з. на 13.11.2.013 г. децата не са изслушани, тъй 

като не са навършили 10 г., призовани са заинтересованите страни. Съдът е дал 

ход по същество на делото, решението е постановено на 28.11.2013 г.;  

  - гр. д. № 3654/2013 г., обр. 20.12.2013 г., на доклад на съдия Пламена 

Недялкова, по молба от ДСП – Шумен. С разпореждане от 21.12.2013 г. съдът е 

насрочил делото за 24.01.2014 г. В с. з. на 24.01.2014 г. детето е изслушано, 

навършило 10 г., призовани са заинтересованите страни, даден е ход по 

същество на делото. Решението е постановено на 07.02.2014 г.; 

   - гр. д. № 3200/2013 г. /съдия Бистра Бойн/ е образувано на 08.11.2013 

г. г. по молба на директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Шумен, 

постъпила на тази дата. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 

21.11.2013 г., видно от печата на съда. Към молбата е приложен социален 

доклад. Детето, чието настаняване се иска, не е навършило 10 г. Призовки за 

страните са изпратени на 11.11.2013 г. В съдебно заседание от 21.11.2013 г. е 

даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение по делото е 

постановено на 28.11.2013 г. Съобщения за изготвения съдебен акт са 

изпратени на същата дата; 
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   - гр. д. № 3492/2013 г. /съдия Христина Колева/ е образувано на 

06.12.2013 г. по молба на директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Шумен, постъпила на тази дата. Към молбата е приложен социален доклад. 

Детето, чието настаняване се иска, е навършило 10 г. С определение от 

10.12.2013 г. съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

21.01.2014 г. и е допуснато изслушването на детето. Призовки за страните са 

изпратени на 10.12.2013 г. В съдебно заседание от 21.01.2014 г. е изслушано 

детето и е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

23.01.2014 г. Съобщения за изготвения съдебен акт са изпратени на същата 

дата; 

   - гр. д. № 2209/2013 г. /съдия Валентина Тонева/ е образувано на 

30.07.2013 г. по молба на директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Шумен, постъпила на тази дата. Към молбата е приложен социален доклад. 

Детето, чието настаняване се иска, е навършило 10 г. С разпореждане от 

30.07.2013 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 

24.10.2013 г. и е указал на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Шумен да 

осигури присъствието на детето с оглед неговото изслушване. Призовки за 

страните са изпратени на 05.08.2013 г. На 03.10.2013 г. по делото е постъпила 

молба от директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Шумен по чл. 

232  от ГПК, за оттегляне на иска, предвид заповед на директора на дирекция 

„Социално подпомагане”, гр. Търговище, с която прекратява настаняването на 

детето. С определение от 03.10.2013 г. съдът е прекратил на това основание 

производството по делото; 

   - гр. д. № 3456/2013 г. /съдия Калин Колешански/ е образувано на 

04.12.2013 г. по молба на директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Шумен, постъпила на тази дата. Делото е насрочено в открито съдебно 

заседание за 13.01.2014 г., видно от печата на съда. Към молбата е приложен 

социален доклад. Детето, чието настаняване се иска, не е навършило 10 г. 

Призовки за страните са изпратени на 05.12.2013 г. В съдебно заседание от 

13.01.2014 г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение 

по делото е постановено на 15.01.2014 г. Съобщения за изготвения съдебен акт 

са изпратени на същата дата; 

   - гр. д. № 244/2013 г. /съдия Калин Колешански/ е образувано на 

24.01.2013 г. по молба на директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Шумен, постъпила на тази дата. Делото е насрочено в открито съдебно 

заседание за 17.02.2013 г., видно от печата на съда. Към молбата е приложен 

социален доклад. Детето, чието настаняване се иска, е навършило 10 г. 

Призовки за страните са изпратени на 27.01.2013 г. В съдебно заседание от 

17.02.2013 г. е изслушано детето и е даден ход по същество. Решение по делото 

е постановено на 18.02.2013 г. Съобщения за изготвения съдебен акт са 

изпратени на същата дата; 

   - гр. д. № 3374/2013 г. /съдия Надежда Кирилова/ е образувано на 

26.11.2013 г. по молба на директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. 
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Шумен, постъпила на тази дата. Към молбата е приложен социален доклад. 

Детето, чието настаняване се иска, е навършило 10 г. С определение от 

27.11.2013 г. съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

13.12.2013 г. и е указал да се осигури присъствието на детето с оглед неговото 

изслушване. Призовки за страните са изпратени на 27.11.2013 г. В съдебно 

заседание от 13.12.2013 г. е изслушано детето и е даден ход по същество. 

Решение по делото е постановено на 13.12.2013 г. Съобщения за изготвения 

съдебен акт са изпратени на същата дата. 

 

   КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката на делата, образувани по реда на чл. 26 от Закона за закрила 

на детето установи, че част от делата са насрочвани за разглеждане в открито 

съдебно заседание в деня на постъпване на искането като за целта е използван 

печата на съда. По останалите дела, съдът е постановявал определение или 

разпореждане за насрочване на делото като са давани и указания, предвид 

необходимостта от изслушване на детето. Повечето от проверените дела са 

насрочвани в срок от 15 дни до 1 месец. В периода на съдебната ваканция 

делата са насрочвани в срок до 1 месец и 20 дни с изключение на гр. д. № 

2209/2013 г., което е насрочено за разглеждане в о. с. з. 2 месеца и 20 дни след 

постъпване на молбата, което е съвпаднало и с ползвания отпуск на съдията-

докладчик. Всички проверени дела са приключили с едно съдебно заседание, 

изслушвани са децата, навършили 10 годишна възраст, с едно изключение – гр. 

д. № 3201/2013 г. – детето не е било изслушано, независимо, че е било с 

навършени 10 г. Решенията са постановявани в изключително кратки срокове – 

най-често между 1 до 5 дни. Изключение се констатира само по гр. д. № 

3201/2013 г., по което решението е постановено 1 месец и 20 дни след 

обявяването му за решаване.  

 

 

  10. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашното 

насилие /ЗЗДН/ 

 

  Проверката на случайно избрани дела, установи:   

  - гр. д. № 810/2013 г., обр. на 22.03.2013 г. на доклад на съдия Диана 

Георгиева. С разпореждане от 22.03.2013 г. делото е насрочено за 15.04.2013 г., 

видно от печата на съда. С определение от 22.03.2013 г. е издадена заповед за 

незабавна защита. В с. з. на 15.04.2013 г. е даден ход по същество на делото и е 

постановено решението; 

  - гр. д. № 1394/2013 г., обр. на 20.05.2013 г., на доклад на съдия 

Людмила Григорова. С разпореждане от 20.05.2013 г. молбата е оставена без 

движение с указания. На 27.05.2013 г. е представена декларация. С 

разпореждане от 29.05.2013 г. молбата отново е оставена без движение. На 
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03.06.2013 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С определение от 

03.06.2013 г. е издадена заповед за незабавна защита, делото е насрочено. 

Първото с. з. е проведено на 26.06.2013 г., отложено по доказателствата. В с. з. 

на 17.07.2013 г.  е даден ход по същество на делото, постановено е решението; 

 - гр. д. № 2937/2013 г., обр. на 10.10.2013 г., на доклад на съдия 

Христина Колева. С разпореждане от 10.10.2013 г. молбата е оставена без 

движение. На 28.10.2013 г. е постъпила молба-уточнение, отново оставена без 

движение. С определение от 28.10.2013 г. съдът е насрочил делото за 

разглеждане в о. с. з. за 12.11.2013 г. На 05.11.2013 г. е постъпила молба от 

молителката за предоставяне на правна помощ. С разпореждане от с. д. са 

дадени указания относно молбата за предоставяне на правна помощ. С 

определение от 12.11.2013 г. съдът е оставил без уважение молбата за правна 

помощ. Съдът служебно е изискал справка по Наредба № 14/18.11.2009 г. В с. 

з. на 12.11.2013 г. е даден ход по същество на делото. Решението е постановено 

на 13.11.2013 г.; 

  - гр. д. № 641/2013 г., обр. на 07.03.2013 г., на доклад на съдия Жанет 

Марчева.  С определение от 07.03.2013 г. е издадена заповед за незабавна 

защита. С разпореждане от 07.03.2013 г. делото е насрочено за 26.03.2013 г., 

когато е отложено за 11.04.2013 г. за разпит на свидетели. В с. з. на 11.04.2013 

г. по назначената СПЕ, делото е отложено. В с. з на 21.05.2013 г. – не се е 

явило в. л., представено е заключение след законовия срок, поради което 

делото е отложено. В с. з. на 04.06.2013 г. е даден ход по същество на делото, 

постановено е решението;   

  - гр. д. № 3448/2013 г., обр. на 03.12.2013 г., на доклад на съдия Зара 

Иванова. С разпореждане от 04.12.2013 г. молбата е оставена без движение. На 

05.12.2013 г. е представена декларация от молителя, на с. д. е разпоредено да се 

извърши служебна справка по Наредба № 14/18.11.2009 г. С определение от 

09.12.2013 г. делото е насрочено за 19.12.2013 г., когато е даден ход по 

същество на делото и е постановено решението.; 

   - гр. д. № 25/2013 г. /Валентина Тонева/ е образувано на 07.01.2013 г. 

по молба, постъпила в съда на тази дата. С определение от 07.01.2013 г. съдът е 

оставил производството без движение за конкретизиране на молбата, доведено 

до знанието на молителката на 11.01.2013 г. С определение от 30.01.2013 г. 

съдът е прекратил производството по делото, след като е констатирал, че не са 

отстранени нередовностите на молбата в указания на страната срок; 

   - гр. д. № 86/2013 г. /Тодор Тодоров/ е образувано на 14.01.2013 г. по 

молба, постъпила в съда на тази дата. Делото е насрочено в открито съдебно 

заседание за 14.02.2013 г., видно от печата на съда. Призовки за насроченото 

заседание са изпратени на страните на 15.01.2013 г. На 06.02.2013 г. по делото 

е постъпила молба от ответника за изпращане на делото по подсъдност на друг 

съд. С разпореждане от тази дата молбата е оставена без движение и са дадени 

указания. В проведеното на 14.02.2013 г. заседание делото е отложено за 



 59 

04.03.2013 г. В съдебно заседание от последната дата е даден ход по същество 

и е обявено решението с мотивите на същата дата; 

   - гр. д. № 2806/2013 г. /Бистра Бойн/ е образувано на 26.09.2013 г. по 

молба, постъпила в съда на тази дата. С определение от 26.09.2013 г. е 

постановено издаване на заповед за незабавна защита и делото е насрочено в 

открито заседание за 24.10.2013 г. Призовки за страните са изпратени на 

26.09.2013 г. Служебно е направена справка по Наредба № 14/18.11.2009 г. за 

месторождението на ответника. В съдебно заседание от 24.10.2013 г. е даден 

ход по същество и в същото съдът е обявил решението си с мотивите; 

   - гр. д. № 3420/2013 г. /Ивелина Димова/ е образувано на 02.12.2013 г. 

по молба, постъпила в съда на тази дата. С разпореждане от 05.12.2013 г. съдът 

е дал указания за представяне на декларация по чл. 9, ал. 3 от ЗЗДН. Делото е 

насрочено в открито съдебно заседание за 09.12.2013 г., видно от списъка на 

лицата, призовани по делото. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по 

същество и съдът е обявил решението си на същия ден; 

   - гр. д. № 1751/2013 г. /Калин Колешански/ е образувано на 21.06.2013 

г. по молба, постъпила в съда на тази дата. С определение от 21.06.2013 г. е 

постановено издаване на заповед за незабавна защита и делото е насрочено в 

открито заседание за 01.07.2013 г. Призовки за страните са изпратени на тази 

дата. В съдебно заседание от 01.07.2013 г. е даден ход по същество и съдът е 

обявил решението си в същото; 

   - гр. д. № 3594/2013 г. /Красимир Кръстев/ е образувано на 17.12.2013 

г. по молба, постъпила в съда на тази дата. По делото е направена справка по 

Наредба № 14/18.11.2009 г. за постоянен и настоящ адрес на ответниците. С 

определение от 18.12.2013 г. съдът е насрочил делото в открито заседание за 

13.01.2014 г. Призовката до молителя е върната в цялост и залепено 

уведомление на входната врата на 21.12.2013 г. В съдебно заседание от тази 

дата съдът е приел, че ответниците са редовно уведомени, дал е ход по 

същество и е обявил решението си в същото; 

   - гр. д. № 3269/2013 г. /Надежда Кирилова/ е образувано на 18.11.2013 

г. по молба, постъпила в съда на тази дата. С определение от 18.11.2013 г. 

съдът е постановил издаване на заповед за незабавна защита и е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 11.12.2013 г. Призовки за 

страните са изпратени на тази дата. В съдебно заседание от 11.12.2013 г. е 

даден ход по същество и съдът е обявил решението си в същото.  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

  Проверката на делата установи, че съдиите са спазвали разпоредбата на 

чл. 12, ал. 1 ЗЗДН – в деня на постъпване на молбата съдът е насрочвал 

открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец. По част от делата 

се установи, че за насрочването на делото е използван печата на съда, а в 

останалите случаи – с акт на съда. Производството по делата, образувани по 
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реда на ЗЗДН са приключвали най-често в едно съдебно заседание, а при 

отлагане на делото съдът е насрочвал с. з. след 14 до 20 дни. Проверката 

установи, че е спазвана разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН – решението е 

постановявано в открито съдебно заседание, с изключение на едно дело, по 

което решението е обявено 1 ден, след обявяването му за решаване. 
 
 

            11. Дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК 

  

             

   Проверката на случайно избрани дела, установи:  

            - ч. гр. д. № 3662/2013 г., обр. на 21.12.2013 г., на доклад на съдия Зара 

Иванова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 21.12.2012 г., 

разпределението е извършено на същата дата. Заповедта за изпълнение е 

издадена на 21.12.2013 г. Съобщението до длъжниците (двама) е изпратено на 

21.12.2013 г., връчено на 03.01.2013 г. На 16.01.2014 г. е постъпило 

възражение. С разпореждане от 16.01.2014 г. съдът е оставил възражението без 

движение за представяне на пълномощно от втория длъжник. На 23.01.2014 г. е 

представено пълномощно и док. за сключен граждански брак. С разпореждане 

от 24.01.2014 г. съдът е указал на заявителя, че в едномесечен срок може да 

предяви иск за установяване на вземането си, както и последиците от 

непредставяне на доказателства за предявен иск в посочения срок. 

Съобщението е връчено на заявителя на 29.01.2014 г. и на 28.02.2014 г. е 

представена молба с доказателство за предявен иск – ИМ с печат на съда;  

   - ч. гр. д. № 3524/2013 г., обр. на 10.12.2013 г., на доклад на съдия 

Людмила Григорова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 10.12.2013 г., 

разпределено на с. д. На 12.12.2013 г. е издадена заповед за изпълнение. 

Съобщението до длъжника е връчено на 16.01.2014 г. не е постъпило 

възражение. Не е постановено разпореждане за издаване на ИЛ, но на 

03.02.2014 г. е издаден изпълнителен лист, има надлежно отбелязване върху 

заповедта за изпълнение – специален печат на съда; 

  - ч. гр. д. № 3447/2013 г., обр. на 03.12.2013 г., на доклад на съдия 

Диана Георгиева, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 03.12.2013 г. и на 

същата дата е извършено разпределението. На 05.12.2013 г. е изд. заповед за 

изпълнение. Съобщението до длъжниците (4) е изпратено на 05.12.2013 г., 

връчено на 12.12.2013 г., едното съобщение е върнато в цялост с отбелязване, 

че лицето е с неизвестен адрес. С разпореждане от 07.01.2014 г. е даден 1-

седмичен срок на заявителя за представяне на удостоверение за настоящ и 

постоянен адрес на длъжника. На 15.01.2014 г. е постъпила молба за 

извършване на справка по Наредба № 14/18.11.2009 г. На 15.01.2014 г. е 

разпоредено да се извърши справка по Наредбата за единия от 4-мата 

длъжници. По делото са върнати в цялост съобщения от още 2-ма длъжници. 

Съдът с разпореждане от 16.01.2014 г. е указал на заявителя да представи 
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удостоверение за адресите им. На 17.01.2014 г. е постъпила молба от заявителя 

и за извършване на служебна справка и на 17.01.2014 г. е разпоредено да се 

извърши справка по Наредба № 14/18.11.2009 г. Изпратени са нови съобщения, 

едното отново върнато в цялост, съдът с разпореждане от 21.01.2014 г. и 

27.02.2014 г. е постановил да се залепи уведомление. Към момента на 

проверката – 13.03.2014 г. не са върнати по делото всички 

съобщения/уведомления; 

  - ч. гр. д. № 3427/2013 г., обр. на 10.12.2013 г., на доклад на съдия 

Ростислава Георгиева, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 10.12.2013 

г. и на с. д. е извършено разпределението. Заповедта за изпълнение е изд. на 

11.12.2013 г. Съобщението до длъжника е върнато в цялост, на 21.12.2013 г. е 

залепено уведомление. С разпореждане от 08.01.2014 г. съдът е указал на 

заявителя да представи удостоверение за постоянен и настоящ адрес на 

длъжника. На 22.01.2014 г. е постъпила молба от заявителя за извършване на 

справка от НБД Население на длъжника. С разпореждане от 22.01.2014 г. е 

разпоредено да се извърши справка. С разпореждане от 23.01.2014 г. е 

постановено съобщението да се приложи по делото и да се счита за редовно 

връчено на 07.01.2014 г. На 23.01.2014 г. е издаден ИЛ – няма разпореждане на 

съда за издаването му. Върху заповедта за изпълнение има надлежно 

отбелязване за издадения ИЛ – печат на съда; 

  - ч. гр. д. № 3631/2013 г. /съдия Жанет Марчева/ е образувано на 

19.12.2013 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. Заповед 

за изпълнение е издадена на 20.12.2013 г. Съобщения за страните са изпратени 

на 20.12.2013 г., върнато в цялост до длъжника с отбелязване за залепване на 

уведомление. С разпореждане от 21.01.2014 г. съдът е указал на заявителя да 

предостави удостоверение за настоящ и постоянен адрес. Заповедта за 

изпълнение е връчена на длъжника на 12.02.2014 г. Издаден е изпълнителен 

лист, но не е постановено разпореждане за това. За изпълнителния лист е 

направено отбелязване върху акта на съда и за сумата, за която е издаден. 

Върху гърба на заповедта за изпълнение е направено отбелязване от страната, 

че е получила на 10.03.2014 г. изпълнителния лист. Отбелязването съдържа 

само подпис, без да е посочено кое лице и в какво качество е получило 

изпълнителния лист; 

   - ч. гр. д. № 3075/2013 г. /съдия Валентина Тонева/ е образувано на 

24.10.2013 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. Заповед 

за изпълнение е издадена на 25.10.2013 г. Съобщения за страните са изпратени 

на тази дата. Съобщението за длъжника е върнато в цялост с отбелязване от 

25.11.2013 г. С разпореждане от 10.12.2013 г. съдът е дал указания на ищеца да 

представи удостоверение за настоящ и постоянен адрес. Ново съобщение за 

издадената заповед за изпълнение е изпратено на длъжника на 09.01.2014 г., 

върнато в с отбелязване, че на 13.02.2014 г. е залепено уведомление; 

   - ч. гр. д. № 3617/2013 г. /съдия Христина Колева/ е образувано на 

18.12.2013 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. С 
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разпореждане от 19.12.2013 г. съдът е указал на заявителя да представи 

оригинален екземпляр от договор за аренда, доведено до знанието му на 

21.12.2013 г. Делото е разпределено на докладчик на 27.12.2013 г. Заповед за 

изпълнение е издадена на 27.12.2013 г. Препис от заповедта за изпълнение е 

връчена на длъжника на 02.01.2014 г. На 09.01.2014 г. по делото е постъпило 

възражение по чл. 414 от ГПК. На 10.01.2014 г. съдът е указал възможността на 

заявителя да предяви в едномесечен срок установителен иск за вземането и 

последиците от непредставяне на доказателства в този смисъл. Заявителят и 

уведомен за указанията на съда на 20.01.2014 г. На 07.02.2014 г. е представено 

доказателство – копие на искова молба, която е без входящ номер; 

   - ч. гр. д. № 3318/2013 г. /съдия Бистра Бойн/ е образувано на 

19.11.2013 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. Заповед 

за изпълнение е издадена на 21.11.2013 г. Съобщението до длъжника е върнато 

в цялост. На 06.01.2014 г. заявителят е получил съобщение да представи 

удостоверение за настоящ и постоянен адрес на длъжника. На гърба на 

заповедта за изпълнение, печат на съда, е направено отбелязване, че на 

11.02.2014 г. е издаден изпълнителен лист с посочване на сумата, за която е 

издаден; 

   - ч. гр. д. № 3334/2013 г. /съдия Ивелина Димова/ е образувано на 

21.11.2013 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. Заповед 

за изпълнение е издадена на 22.11.2013 г., за която съобщения са изпратени на 

същата дата. Съобщението до заявителя е върнато в цялост и с разпореждане 

от 06.01.2014 г. на заявителя са дадени указания да представи удостоверение за 

настоящ и постоянен адрес. Заповедта за изпълнение е връчена на длъжника на 

31.01.2014 г. На 10.02.20114 г. е депозирано възражение по чл. 414 от ГПК. С 

разпореждане от 10.02.2014 г. съдът е дал указания на заявителя относно 

възможността в едномесечен срок да предяви иск за установяване вземането 

си, задължението да представи доказателства в този смисъл и последиците от 

непредставянето на такива. Към момента на проверката няма върнато 

съобщение, от което да е видно, че заявителят е уведомен за указанията на 

съда; 

   - ч. гр. д. № 3302/2013 г. /съдия Калин Колешански/ е образувано на 

19.11.2013 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. Заповед 

за изпълнение е издадена на 21.11.2013 г. и препис от същата е изпратен на 

страните със съобщения от тази дата. Съобщението до длъжника е върнато в 

цялост. Дадени са указания на заявителя да представи удостоверение за 

настоящ и постоянен адрес с разпореждане от 17.12.2013 г. Изпълнителен лист 

е издаден на 22.01.2014 г., за което е направено отбелязване - печат на съда, 

положен върху заповедта за изпълнение. Няма разпореждане за издаване на 

изпълнителния лист; 

   - ч. гр. д. № 2369/2013 г. /съдия Красимир Кръстев/ е образувано на 

19.08.2013 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. Заповед 

за изпълнение е издадена на 20.08.2013 г., преписи от която са изпратени на 
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страните на тази дата. Съобщението до длъжника е върнато в цялост. На 

08.10.2013 г. на заявителя са съобщени указания на съда от 16.09.2013 г. за 

представяне на удостоверение за настоящ и постоянен адрес на длъжника. На 

25.11.2013 г. е изпратено ново съобщение до длъжника. На 02.12.2013 г. е 

залепено уведомление. С разпореждане от 23.01.2014 г. съдът е указал да се 

изпратят книжата на длъжника като в съобщението същият се отрази с имената 

по справка от ГД  „ГРАО”. Към момента на проверката няма върнато 

съобщение, от което да е видно, че длъжникът е редовно уведомен; 

   - ч. гр. д. № 3271/2013 г. /съдия Пламена Недялкова/ е образувано на 

18.11.2013 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. Заповед 

за изпълнение е издадена на 19.11.2013 г. Преписи за страните са изпратени 

със съобщения от тази дата. Съобщението до длъжника е върнато в цялост. На 

заявителя е указано да представи удостоверение за настоящ и постоянен адрес. 

На 28.01.2014 г. е изпратено ново съобщение, също върнато в цялост. Ново 

уведомление е залепено на 17.02.2014 г.; 

   - ч. гр. д. № 3526/2013 г. /съдия Надежда Кирилова/ е образувано на 

10.12.2013 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. Заповед 

за изпълнение е издадена на 11.12.2013 г., преписи от която са изпратени на 

страните със съобщения от същата дата и получен от длъжника на 30.12.2013 г. 

На 14.01.2014 г. е издаден изпълнителен лист, за който е направено 

отбелязване - печата на съда, положен на гърба на заповедта за изпълнение; 

  - ч. гр. д. № 3577/2013 г., обр. на 14.12.2013 г., на доклад на съдия 

Диана Георгиева, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 14.12.2013 г., 

разпределено на с. д. На 16.12.2013 г. е изд. заповед за незабавно изпълнение и 

ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е направено надлежно отбелязване за изд. 

ИЛ – на ръка, няма отбелязване върху представения документ; 

 - ч. гр. д. № 2634/2013 г., обр. на 12.09.2013 г., на доклад на съдия Тодор 

Тодоров, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 12.09.2013 г., 

разпределено на 12.09.2013 г. С определение от 13.09.2013 г. съдът е оставил 

без уважение искането за присъждане на разноски, представляващо 

възнаграждение за проц. представителство. На 13.09.2013 г. е разпоредено да 

се издаде заповед за незабавно изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за 

изпълнение и документа – основанието (запис на заповед) е направено 

надлежно отбелязване за изд. ИЛ – специален печат на съда. Оригинала на 

записа на заповед е приложен по делото, не е постъпила молба за връщането; 

   - ч. гр. д. № 2757/2013 г., обр. на 23.09.2013 г., на доклад на съдия 

Людмила Григорова, по чл. 417 ГПК. Делото е изпратено от РС – Видин по 

подсъдност, постъпило на 23.09.2013 г.  На 24.09.2013 г. е изд. заповед за 

незабавно изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е направено 

надлежно отбелязване за изд. ИЛ – специален печат на съда, но няма надлежно 

отбелязване върху представения документ; 

   - ч. гр. д. № 2610/2013 г., обр. на 11.09.2013 г., на доклад на съдия 

Жанет Марчева, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 11.09.2013 г., 
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разпределено на с. д. На 12.09.2013 г. е издадена заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е направено надлежно 

отбелязване за изд. ИЛ – специален печат на съда, но върху представения 

документ – извлечение от счетоводни книги не е поставен печат за издадения 

ИЛ; 

  - ч. гр. д. № 3675/2013 г., обр. на 30.12.2013 г., на доклад на съдия 

Ростислава Георгиева, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 30.12.2013 

г., разпределено на с. д. На 02.01.2014 г. е издадена заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение не е направено надлежно 

отбелязване за издадения ИЛ, но върху представения документ – запис на 

заповед е направено надлежно отбелязване за изд. ИЛ – специален печат на 

съда; 

   - ч. гр. д. № 2615/2013 г., обр. на 11.09.2013 г., на доклад на съдия 

Ивелина Димова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на  11.09.2013 г., 

разпределено на с. д. На 12.09.2013 г. е издадена заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е направено надлежно 

отбелязване за изд. ИЛ – специален печат на съда, но не и върху представения 

документ – извлечение от счетоводни книги; 

   - ч. гр. д. № 3576/2013 г., обр. на 14.12.2013 г., на доклад на съдия 

Калин Колешански, по чл. 417 ГПК. На 14.12.2013 г. е постъпило заявлението, 

оставено без движение с разпореждане от 16.12.2013 г. за посочване адреса на 

длъжника. На 07.01.2014 г. е постъпила молба с посочен адрес, на 08.01.2014 г. 

е извършено разпределението. На 09.01.2014 г. е издадена заповед за 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е направено надлежно 

отбелязване за изд. ИЛ – специален печат на съда, но не и върху представения 

документ – извлечение от счетоводни книги; 

   - ч. гр. д. № 2612/2013 г. /съдия Зара Иванова/ е образувано на 

11.09.2013 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило на тази дата. Съдът е 

постановил заповед за незабавно изпълнение от 12.09.2013 г. В печат на съда е 

направено отбелязване за издадения изпълнителен лист от тази дата и за 

сумата, за която е издаден. Не е правено отбелязване за издадения 

изпълнителен лист върху извлечението от счетоводните книги на заявителя; 

   - ч. гр. д. № 3026/2013 г. /съдия Бистра Бойн/ е образувано на 

17.10.2013 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило на тази дата. Съдът е 

постановил заповед за изпълнение на парично задължение от 22.10.2013 г. В 

печат на съда е направено отбелязване за издадения изпълнителен лист от тази 

дата и за сумата, за която е издаден. Печата е положен върху запис на заповед, 

представен от заявителя. Не е правено отбелязване за издадения изпълнителен 

лист върху акта на съда; 

   - ч. гр. д. № 3616/2013 г. /съдия Христина Колева/ е образувано на 

18.12.2013 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило на тази дата. Съдът е 

постановил заповед за изпълнение на парично задължение от 19.12.2013 г. В 

печат на съда, положен на гърба на акта на съда, е направено отбелязване за 
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издадения изпълнителен лист от тази дата и за сумата, за която е издаден. Не е 

правено отбелязване за издадения изпълнителен лист върху основанието за 

издаване; 

   - ч. гр. д. № 3360/2013 г. /съдия Валентина Тонева/ е образувано на 

25.11.2013 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило на тази дата. Съдът е 

постановил заповед за изпълнение на парично задължение от 26.11.2013 г. В 

печат на съда, положен на гърба на акта на съда, е направено отбелязване за 

издадения изпълнителен лист от тази дата и за сумата, за която е издаден. Не е 

правено отбелязване за издадения изпълнителен лист върху основанието за 

издаване; 

   - ч. гр. д. № 2448/2013 г. /съдия Красимир Кръстев/ е образувано на 

23.08.2013 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило на тази дата. Съдът е 

постановил заповед за изпълнение на парично задължение от 27.08.2013 г. В 

печат на съда, положен на гърба на акта на съда, е направено отбелязване за 

издадения изпълнителен лист от тази дата и за сумата, за която е издаден. Не е 

правено отбелязване за издадения изпълнителен лист върху извлечението от 

счетоводните книги; 

   - ч. гр. д. № 2560/2013 г. /съдия Пламена Недялкова/ е образувано на 

03.09.2013 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило на тази дата. Съдът е 

постановил заповед за изпълнение на парично задължение от 04.09.2013 г. В 

печат на съда, положен на гърба на акта на съда, е направено отбелязване за 

издадения изпълнителен лист от тази дата и за сумата, за която е издаден. Не е 

правено отбелязване за издадения изпълнителен лист върху извлечението от 

счетоводните книги; 

   - ч. гр. д. № 3520/2013 г. /съдия Надежда Кирилова/ е образувано на 

10.12.2013 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило на тази дата. Съдът е 

постановил заповед за изпълнение на парично задължение от 11.12.2013 г. В 

печат на съда, положен върху документа, от който произтича задължението, е 

направено отбелязване за издадения изпълнителен лист от тази дата и за 

сумата, за която е издаден. Не е правено отбелязване за издадения 

изпълнителен лист върху акта на съда. 

    

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

   Проверката констатира, че всички дела, образувани по реда на 

заповедното производство са своевременно администрирани. Спазван е срокът 

по чл. 411, ал. 2 ГПК – съдът е разглеждал заявлението и издавал заповед за 

изпълнение в тридневен срок. За издадения изпълнителен лист по чл. 410 ГПК 

е правена надлежна бележка върху заповедта за изпълнение (специален печат 

на съда). За издадения изпълнителен лист по чл. 418 ГПК съдът е правил 

надлежна бележка или върху заповедта за изпълнение или върху представения 

документ (запис на заповед) – отбелязването не се извършва съгласно 

изискването на чл. 418, ал. 2, изр. второ от ГПК – за издаването на 
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изпълнителния лист се прави надлежна бележка върху представения документ 

и върху заповедта за изпълнение. 

   Установено бе, че съдът не постановява разпореждане за издаване на 

изпълнителен лист – за издадения изпълнителен лист се съди единствено по 

печата на съда за издадения изпълнителен лист.   

 

   

             V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

 

  Организационното и административно ръководство в РС – Шумен,  

осъществявано от председателя Емилиян Ангелов е на много добро ниво.  

Председателят на съда Емилиян Ангелов е подпомаган в работата си от 

заместник-председателя Ростислава Георгиева и от съдебния администратор И. 

Б. Организацията на работата в отделните служби и звена в съда е на много 

добро ниво.  

 Съдебните служители са добре обучени, изпълняват стриктно 

задълженията си. Стараят се бързо и ефективно да изпълняват поставените им 

задачи.  

Всички съдии и служители от РС – Шумен са преминали различни 

квалификационни курсове към НИП и други обучителни програми.   

             През 2012 г. и 2013 г. деловодните книги и регистри се водят на 

електронен и хартиен носител като книгата за открити заседания се води само 

на хартиен носител, а книгата за закрити заседания се води само на електронен 

носител с разпечатка на хартиен носител. Всички книги отразяват изискуемите 

данни съгласно ПАРОАВАС (отм. на 01.02.2014 г.). Ръководството на съда е 

предприело мерки за извършване на необходимите промени, съгласно 

изискванията на новия Правилник за администрацията на съдилищата (ПАС), 

приет от ВСС, обн. ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г. 

Съдебните секретари водят добре протоколите, същите са правилно 

оформени.  

 Не се установиха проблеми при връчването на съобщения и призовки 

от съдебния район на РС – Шумен.  

 През 2013 г., с разпореждане на председателя на съда, е започнала 

процедура по възстановяване на две изгубени граждански дела и едно 

изпълнително дело, което е било приложено към едното гражданско дело. 

Председателят на съда следва да прецени налице ли е необходимост от 

извършване на втора инвентаризация за 2014 г., съгласно нормата на чл. 89, ал. 

2 от Правилника за администрацията на съдилищата, обн., ДВ, бр. 8 от 

28.01.2014 г.  

Проверката по образуването на гражданските делата установи, че в 

деня на постъпване на книжата в съда, същите се въвеждат в електронната 

деловодна система, от където се получава номер на делото, след това книжата 

се поставят в папки, оформят се в дела и се докладват на заместник-
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председателя Ростислава Георгиева, която определя вида на делото и извършва 

разпределението на делата чрез програмата за случаен подбор. Делата, които 

се разглеждат по реда на бързото производство, както и молбите за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск се докладват веднага. След определянето на 

докладчика делата се докладват на съответния съдия. Съдът използва печат, в 

който е отразено: „насрочва делото за” като на това място се вписва датата на 

образуване на делото, но по някои от делата този печат се използва за 

насрочване на съдебно заседание. Считаме, че за прегледност би могло да се 

изработи нов печат, който да посочва дата на образуване на делото: 

„образувано на”. 

 Разпределението на делата се извършва при спазване на принципа за 

случайния подбор. Всички дела се разпределят по входящ номер като по този 

начин се спазва поредността на постъпването им, съгласно изискването на чл. 

9, ал. 1 ЗСВ. При проверка на архива на програмата за случайно разпределение 

на делата не се установи повторен избор, избор с „определен” съдия при вече 

разпределено дело. В случай на продължително отсъствие на съдия, същият се 

изключва от програмата за случайно разпределение. Проверката установи, че 

делата, които са били на доклад на съдия, който е отсъствал продължително 

време поради временна неработоспособност, командироване в друг орган на 

съдебната власт или преместване, както и при ползване на отпуск за 

отглеждане на малко дете или друг продължителен отпуск, делата са 

преразпределяни чрез програмата за случаен подбор по изрична заповед на 

председателя на съда. По всички дела се прилага протокол от случайното 

разпределение като екземпляр от него се съхранява и в отделна папка, както и 

на електронен носител.  

 

 От началото на 2012 г. до 19.06.2012 г. съдиите, разглеждащи 

наказателни дела са разглеждали и граждански дела при натовареност 30 %. 

Със заповед на председателя на съда този процент е променен като от 

20.06.2012 г. до 31.12.2013 г. съдиите, разглеждащи наказателни дела са 

разглеждали граждански дела при натовареност 23 %. Считаме, че този начин 

на изравняване натовареността между съдиите не е бил много удачен, предвид 

обособените две отделения – гражданско и наказателно и утвърдената с години 

специализация по гражданско право и наказателно право на съдиите в РС – 

Шумен. От началото на 2014 г. тази практика е преустановена, с изключение 

на делата, образувани по реда на заповедното производство, които се 

разпределят между всички съдии от РС - Шумен. Със заповед на 

административния ръководител Емилиян Ангелов са определени съдиите от 

гражданско и наказателно отделение като само заместник-председателят 

Ростислава Георгиева продължава да разглежда и граждански и наказателни 

дела с 50 % натовареност от двата вида.  
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Средната натовареност през 2012 г. на съдия от гражданско отделение, 

спрямо всички дела (включително и останали несвършени дела от предходен 

период) е 65 дела на месец.  

   

С най-висока висящност в началото на 2012 г. е била съдия Зара 

Иванова – 138 несвършени дела. Съдия Людмила Григорова е била със 110 

несвършени дела, съдия Калин Колешански – 105 несвършени дела, съдия 

Бистра Бойн – 103 несвършени дела, съдия Ростислава Георгиева – 86 

несвършени дела, при натовареност 50 % и съдия Йордан Димов – 36 

несвършени дела, но предвид назначаването му в ОС – Шумен е преустановено 

разпределението на нови дела няколко месеца по-рано.  

 

Средната натовареност през 2012 г. на съдия от наказателно отделение, 

разглеждащ граждански дела, спрямо всички граждански дела (включително и 

останали несвършени дела от предходен период) е 13 дела на месец. 

 

  Средната натовареност през 2013 г. на съдия от гражданско отделение 

спрямо всички дела (включително и останали несвършени дела от предходен 

период) е 38 дела на месец.  

  С най-висока висящност в началото на 2013 г. е бил съдия Калин 

Колешански – 90 несвършени дела. Съдия Зара Иванова е била с 83 

несвършени дела, съдия Людмила Георгиева – 71 несвършени дела, съдия 

Бистра Бойн – 64 несвършени дела, съдия Христина Колева – 45 несвършени 

дела (назначена на 20.06.2012 г.) и съдия Ростислава Георгиева – 39 

несвършени дела при 50 % натовареност. 

 

  Средната натовареност през 2013 г. на съдия от наказателно отделение, 

разглеждащ граждански дела, спрямо всички дела (включително и останали 

несвършени дела от предходен период) е 17.33 граждански дела на месец. 

 

   Във връзка с констатираното забавяне по движението и 

приключването на делата на доклад на съдия Зара Иванова, председателят 

Емилиян Ангелов е издал заповед за извършване на периодични проверки на 

делата на неин доклад. На база предприетите мерки от страна на 

ръководството съдия Зара Иванова е подобрила организацията си на работа, 

установено по време на проверката на ИВСС.  

 

 Проверката по движението на делата установи, че основни причини за 

неприключване на производствата в тримесечен срок са: спиране на 

производството по съгласие на страните; насрочване на с. з. след периода на 

съдебната ваканция; нередовна процедура по призоваване; отлагане на с. з. по 

доказателствата. Определението по чл. 140 ГПК е постановявано най-често с 

изтичане срока за отговор на исковата молба. Първото съдебно заседание е 
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провеждано в срок от 15 дни до 1 месец в по-редки случаи след 1 месец и 20 

дни - 2 месеца, считано от датата на постановяване на определението по чл. 

140 ГПК. При отлагане на съдебно заседание делата са насрочвани след 20 дни 

до 2 месеца, а при предстояща съдебна ваканция – след 2 до 3 месеца. 

  

Обективни причини за неприключване на производствата към 

31.12.2012 г. са: оставяне на ИМ без движение; вписване на исковата молба в 

Агенция по вписванията; спиране на производството по съгласие на страните, 

смърт на страна или поради наличие на преюдициално производство; 

обжалване на акта на съда; установяване на адрес на ответник и провеждане на 

процедура по чл. 47, ал. 1 ГПК; призоваване чрез ДВ и провеждане на 

процедура по назначаване на особен представител; отлагане на съдебни 

заседания по доказателствата и насрочване на с. з. след периода на съдебната 

ваканция; делбени производства разгледани по двете фази на делбата; 

администриране на предявен насрещен иск; образуване на част от делата през 

второто полугодие на годината.  

  В изолирани случаи се установиха и субективни причини за 

продължилите по-дълго производства: несвоевременно администриране на 

постъпилите книжа; постановяване на определението по чл. 140 ГПК почти 3 

месеца след депозиране на отговор по насрещен иск; отлагане на с. з. за след 4 

месеца; отмяна на дадения ход по същество и оставяне на исковата молба без 

движение. 

  Констатирано бе, че съдиите своевременно са постановявали 

разпореждане по чл. 129, респективно по чл. 131 ГПК. Определението по чл. 

140 ГПК е постановявано с изтичане срока за отговор на исковата молба с 

малки изключения. Първото с. з. е провеждано около 1 месец след 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК, по изключение след 2 месеца, 

а по време на съдебната ваканция – след 2 до 3 месеца. Съдиите са се 

произнасяли по доклада в деня на постъпване на книжата или до 3 дни. 

  Проверката установи, че не малко съдебни заседания по дела, на доклад 

на съдя Надежда Кирилова са пренасрочвани, понякога и по няколко пъти, 

поради заболяване на съдията-докладчик, което е и причина производствата по 

тези дела да не приключат в кратък срок. 

  Може да се направи извод, че част от производствата биха могли да 

приключат и в по-кратък срок. 

 

  Проверката на образуваните преди 01.01.2013 г. дела и неприключили 

към 31.12.2013 г. установи, че повечето дела са с предмет делба, образувани по 

реда на ГПК (отм.) като част от решенията по първа фаза на делбата са 

обжалвани пред въззивната инстанция, а решенията на въззивната инстанция 

пред ВКС. Отделно от това се установи, че по някои от делата са проведени 

производства по постъпили частни жалби, включително и пред ВКС, пред друг 

тричленен състав на ВКС, както и производства по тълкуване на решение и 
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отмяна на влязло в сила решение. Други обективни причини за продължилите 

по-дълго производства са: спиране на производствата, най-често по съгласие 

на страните или поради наличие на обуславящо дело. 

  Констатираха се субективни причини за продължилите по-дълго 

производства по две дела - по едно дело се установи забава от почти 1 година 

при постановяване на решението, а по друго се констатира, че за период от 2 

години не са извършвани никакви процесуални действия.  

  Причините за неприключване на производства, образувани през 2012 г. 

са провеждане на процедури по вписване на исковата молба, назначаване на 

особен представител, оставяне на ИМ без движение, разглеждане на 

производство по двете фази на делбата и спиране на производството на 

различни основания.  

 

  Проверката на срочността на постановяване на решенията установи,  че 

през 2013 г. съдиите са положили повече усилия за спазване на процесуалния 

срок при обявяване на съдебните актове. Констатираните просрочия при 

обявяване на съдебното решение през 2012 г. от страна на съдия Зара Иванова 

е почти преодоляно през 2013 г. Осъществяваният непрекъснат контрол от 

страна на ръководство на съда е спомогнало за констатираните по-добри 

показатели при постановяване на решението през 2013 г. по делата на доклад 

съдия Зара Иванова.  

  При анализ на проверявания период – 2012 г. и 2013 г. може да се 

обоснове извод, че през 2013 г. съдиите са положили повече усилия за спазване 

на процесуалния срок при обявяване на съдебните актове. 

 

 Проверката на делата, образувани и разгледани по реда на глава 

двадесет и пета от ГПК – бързо производство установи, че са администрирани 

своевременно. Съдиите са постановявали разпореждане по чл. 131 ГПК в деня 

на образуване на делото. Определението по чл. 312 ГПК най-често е 

постановявано при спазване на нормата на чл. 312, ал. 1 ГПК, изключение се 

констатира само по две дела. Първото с. з. е провеждано в срока, 

регламентиран в чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК, с изключение на периода на съдебната 

ваканция и ползването на платен годишен отпуск на съдиите. Повечето дела са 

приключвали с едно съдебно заседание, а при отлагане най-често следващо с. 

з. е насрочвано след 1 месец. Част от съдебните състави са спазвали нормата на 

чл. 315, ал. 1 ГПК като са посочвали датата на която ще обявят решението, а 

останалите са посочвали, че ще обявят решението „в срок до …” или „в 

двуседмичен срок, считано от днес”. Считаме, че съдиите следва стриктно да 

спазват изискването на чл. 315, ал. 1 ГПК, както и ТР № 12/11.03.2013 г., 

постановено по тълкувателно делото № 12/2012 г. по описа на ОСГК на ВКС, 

относно регламентирания срок за обжалване не решението. Решението е 

обявявано в двуседмичен срок, съгласно нормата на чл. 316 ГПК като повечето 
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съдебни актове са постановени между 1 и 3 дни след обявяване на делото за 

решаване.   

Следва да се посочи, че не всички дела, образувани по реда на бързото 

производство са приключили в изискуемите кратки процесуални срокове като 

причина за това е ползвания платен годишен отпуск от съдиите.  

 

  Проверката на делата с отменен ход по същество констатира, че през 

2013 г. броят на тези дела е по-малък в сравнение с 2012 г. При анализа на 

делата се установи, че основна причина за постановяване на определение за 

отмяна на дадения ход по същество е неизясняване на делото от фактическа 

страна или поради констатирано процесуално нарушение, което свидетелства 

за недостатъчно задълбочена предварителна подготовка по делата.  

 

  Проверката на спрените производства установи, че делата са 

своевременно администрирани. Всички спрени дела се докладват на съдията-

докладчик всеки месец, независимо от основанието за спирането им. 

Констатирано бе, че при постъпване на частна жалба срещу акт на съда, а в 

отделни случаи и изчакване изтичането на срока за обжалване, производството 

е спирано на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – наличие на преюдициален 

спор. Следва да се прецизират случаите, в които производството може да бъде 

спряно, предвид нормата на чл. 277 ГПК, според която частната жалба не 

спира производството по делото, нито изпълнението на обжалваното 

определение, освен ако в закон е предвидено друго. Съдът по жалбата може да 

спре производството или изпълнението на обжалваното определение. Разбира 

се, ако е постъпила частна жалба срещу постановено определение за спиране 

или прекратяване на производството, разглеждането на делото не може да 

продължи – съдът следва да преценява всеки случай и да предприема 

необходимите процесуални действия, а не автоматично да спира 

производството при всяка постъпила частна жалба срещу определение или 

разпореждане, подлежащи на самостоятелно обжалване по реда на 

инстанционния контрол, още повече, че това е от правомощията на по-горната 

инстанция. Първоинстанционният съд трябва внимателно да преценява, в кои 

случаи образуваното пред въззивната инстанция производство по подадената 

частна жалба се явява преюдициално по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. 

 

Проверката на делата, образувани по чл. 390 ГПК – обезпечение на 

бъдещ иск установи, че е спазван срокът по чл. 395, ал. 2 от ГПК – молбата е 

разглеждана в деня на подаването й, а в случаите на оставяне на молбата без 

движение - в деня на постъпване на молба с изпълнени указания. Констатира 

се, че молбите по чл. 390 ГПК са оставяни без движение за представяне на 

удостоверение за данъчна оценка в случаите, в които е посочена обезпечителна 

мярка „налагане на възбрана върху недвижим имот”. Такава препоръка е 

дадена от ИВСС с Акт за резултати от извършена планова проверка на 
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основание Заповед № 36/11.02.2009 г. на главния инспектор на ИВСС, предвид 

определяне на родовата подсъдност на делата. Следва да се посочи, че когато е 

дадена тази препоръка новата уредба (ГПК в сила от 01.03.2008 г.) на родовата 

подсъдност при обезпечение на бъдещите искове поставяше проблем, който 

намери решение със ЗИД на ГПК (обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.). Беше създадена 

нова ал. 2 на чл. 390 ГПК, според която при искове, при които родовата 

компетентност се определя от размера на данъчната оценка на недвижим имот, 

компетентен е окръжният съд по местонахождението на имота, независимо от 

цената на иска. Тази разпоредба (чл. 390, ал. 2 ГПК) гарантира бързина на 

производството и вече не е необходимо да се събират доказателства за родово 

компетентния съд. Считаме, че съдът следва да прецизира случаите, при които 

да изисква данъчна оценка на имота, с оглед необходимостта от преценяване 

адекватността на исканата мярка спрямо обезпечителната нужда. Оставянето 

на всяка молба за обезпечение на бъдещ иск без движение, последвано от 

подаване на молба за издаване на съдебно удостоверение от съда като краен 

резултат води до произнасяне по искането за обезпечение на иска със забава 

във времето, а това би могло да доведе до накърняване правата на ищеца и да 

обезсмисли самото производството по обезпечение на бъдещ иск (ответникът 

може да се разпореди с имота, какъвто случай се установи по едно от 

проверените дела). Съдът е длъжен да провери редовността и допустимостта на 

всяко искане по чл. 390 ГПК, но не е длъжен да дава указания и срок за 

изпълнение, за разлика от производството по общия исков процес. Дали да 

остави молбата без движение или без уважение следва да се преценява за всеки 

отделен случай. Целта на обезпечителното производство е бързина и изненада, 

а с оставяне на молбата без движение търсената защита може да бъде 

опорочена. За молителя няма законова пречка да подаде нова, редовна молба. 

Отделно от това, съгласно точка 2 от ТР № 7/2012 от 25.04.2013 г., 

постановено по тълкувателно дело № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС, за вписване 

на възбраната не е необходимо в представения за вписване акт недвижимият 

имот да бъде описан съобразно изискванията на чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър и да бъде представена скица-извадка от 

кадастралната карта, достатъчно е имотът да бъде описан съгласно 

изискванията на чл. 6, ал. 1, б. ”в” от Правилника за вписванията. 

Определенията на съда съдържат различен диспозитив по отношение на 

срока за предявяване на бъдещ иск – по част от делата не е посочван началният 

момент, от който започва да тече срокът за предявяване на иска, а по други е 

посочвано, че началният момент е от връчване на съобщението за изготвеното 

определение. В изолирани случаи се установи, че съдът не е указвал на 

молителя, че следва да представи доказателства за предявен иск, както и 

последиците от непредставянето им. 

Констатирано бе, че е спазвана стриктно нормата на чл. 390, ал. 3 ГПК 

– при непредставяне на доказателство за предявен иск съдът служебно е 

отменял обезпечението.  
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Делата, образувани по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето са 

своевременно администрирани като в деня на постъпване на искането съдът е 

постановявал разпореждане за насрочване на делото в месечен срок с 

изключение на периода на съдебната ваканция. Делата са приключвали с едно 

съдебно заседание, изслушвани са децата, навършили 10 годишна възраст, с 

едно изключение. Решението е обявявано в срока по чл. 28, ал. 4 от Закона за 

закрила на детето като повечето са постановени между 1 и 5 дни. Изключение 

се констатира само по едно дело, по което решението е обявено 20 дни след 

законовоопределения едномесечен срок. 

 

  Делата, образувани по реда на Закона за защита от домашното насилие 

са приключвали най-често в едно заседание като в деня на постъпване на 

молбата съдът е насрочвал открито съдебно заседание в месечен срок, в 

изпълнение на нормата на чл. 12, ал. 1 ЗЗДН. При отлагане на делото с. з. е 

насрочвано след 14 до 20 дни. Спазвана е нормата на чл. 15, ал. 1 от ЗЗДН – 

решенията са обявявани в открито съдебно заседание, с изключение на едно 

дело, по което решението е обявено на следващия ден. 

 

От проверката на делата, образувани по реда на заповедното 

производство се установи, че делата са своевременно администрирани, по 

всички производства е спазван тридневният срок за издаване на заповед за 

изпълнение. По делата, образувани по реда на чл. 417 ГПК се констатира, че за 

издадения изпълнителен лист не се прави надлежна бележка съгласно 

изискването на чл. 418, ал. 2, изр. второ от ГПК, според който за издаването на 

изпълнителния лист съдът прави надлежна бележка върху представения 

документ и върху заповедта за изпълнение. Констатира се, че е извършвано 

отбелязване или само върху заповедта за изпълнение или само върху 

представения документ. 

Констатирано бе, че съдът не е постановявал разпореждане за издаване 

на изпълнителен лист. В заявлението за издаване на заповед за изпълнение по 

чл. 410 ГПК, като и в заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 

417 ГПК е инкорпорирана молбата за издаване на изпълнителен лист. В 

заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, както и в 

заповедта по чл. 417 ГПК не се съдържа разпореждане за издаване на 

изпълнителен лист. Считаме, че настоящите констатации следва да се обсъдят 

и да се прецени необходимостта от постановяване на разпореждане за издаване 

на изпълнителен лист предвид реда за издаване на изпълнителен лист, 

регламентиран в глава тридесет и шеста от ГПК. 

 

При анализ на проверените дела, образувани през 2012 г. и 2013 г. се 

налага извод, че през 2013 г. съдиите са проявявали повече стремеж за 

срочното приключване на делата. За добрата организация на работата на съда 
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са спомогнали и заповедите, издадени от административния ръководител. 

Ежемесечните справки, изисквани от председателя на съда Емилиян Ангелов, е 

довело до добрите резултати, констатирани по време на проверката от ИВСС.  

Настоящата проверка отчита фактът, че през 2012 г. и 2013 г. съдиите 

от наказателно отделение са разглеждали граждански дела и им е било 

необходимо време за адаптиране към гражданско-правната материя.   

Констатираните забавяния по някои от проверените дела, посочени в 

констативната част на настоящия акт, следва да се обсъдят и да се набележат 

мерки за недопускането им. 

За установените от проверката забавяния по движението и 

приключването на делата, на доклад на съдия Зара Иванова, считаме, че 

ръководството трябва да продължи да извършва месечни проверки на делата на 

неин доклад, както и съдия Зара Иванова да положи повече усилия за 

подобряване организацията си на работа.   

 

 От извършената проверка по образуването, движението и 

приключването на делата в установените срокове, както и от извършената 

проверка по организацията на административната дейност на РС – Шумен 

може да са направи извод за много добра организация, както на работата на 

председателя на съда и съдиите, така и на работата на съдебните служители.  

 

 

 Въз основа на направените констатации и изводи и на основание чл. 

58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните  

                       
                     
           ПРЕПОРЪКИ: 

 

  1. Председателят на РС – Шумен да упражни правомощията си по чл. 

80, ал. 1, т. 1 ЗСВ и да предприеме мерки относно минимализиране на случаите 

на изгубени дела. 

 

   2. Председателят на РС – Шумен да упражни правомощията си по чл. 

80, ал. 1, т. 9 ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите, на което: 

    - да се обсъди и уеднакви практиката на съда по чл. 315, ал. 2 от ГПК 

като се съобрази с ТР № 12 от 11.03.2013 г., постановено по тълкувателно 

делото № 12/2012 г. по описа на ОСГК на ВКС; 

    - да се обсъди и уеднакви практиката по чл. 390, ал. 3 ГПК,  относно 

определяне на началния момент, от който започва да тече срокът за 

представяне на доказателства за предявяване на обезпечения иск като се 

съобрази с ТР № 6/14.03.2014 г., постановено по тълкувателно делото № 

6/2013 г. на ОСГТК на ВКС; 
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  - да се обсъдят случаите, в които молбите по чл. 390 ГПК се оставят без 

движение и се вземе решение за преценяване на всеки конкретен случай, в 

които това се налага; 

 - да се обсъди практиката на съда за спиране на производството при 

подадена частна жалба срещу акт на съда и се вземе решение в кои случаи 

производството следва да бъде спряно като се съобрази с правилото на чл. 277 

ГПК. При спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК 

съдът внимателно да преценява преюдициалния характер на производството 

послужило като основание за спиране, съобразно мотивите на ТР № 8 от 

07.05.2014 г., постановено по тълкувателно дело № 8/2013 г. на ОСГТК на 

ВКС. 

 

 3. Председателят на РС- Шумен, в изпълнение на правомощията си по 

чл. 80, ал. 1, т. 1 ЗСВ, да осъществява ежемесечен контрол по отношение 

организацията на работа на съдия Зара Иванова, относно: 

    - срочност при постановяване на определението по чл. 140 ГПК, 

насрочване на първо с. з., както и ритмичност при отлагане на делата; 

 - срочност при постановяване на решенията, предвид разпоредбата на 

чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК.     

 

 

   В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 

във вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на РС – Шумен следва да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 

препоръките, а по отношение на препоръка под номер 3, следва да уведомява 

главния инспектор на всеки три месеца. 

 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт 

да се изпрати на административния ръководител на РС – Шумен.  

 

Настоящият акт, на електронен носител, да се изпрати на председателя 

на ОС – Шумен и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

 

    ИНСПЕКТОР: 

                                                                                         /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 
 


