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

план за провеждане на планови и контролни  проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2013 г. и на основание  

Заповед № ПП-01-16/19.03.2013 г. на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши годишна планова 

проверка в Районен съд - Котел,  с обхват на проверката - образуването, 

движението и приключването на първоинстанционни граждански дела за 

2011 г. и 2012 г . 

Проверката се извърши за времето от 27.03.2013 г.  до 29.03.2013 г. 
от инспектор ДИМАНА ЙОСИФОВА  и експертите: Адриана Тодорова и 
Катя Христова.  

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

І.  ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА  ДЕЙНОСТ  НА СЪДА 

        

          Кадрова обезпеченост 

Съгласно щатното разписание на Районен съд – Котел за 2011 г. и 
към датата на проверката – 29.03.2013 г.  в съда  има 2 щатни бройки за  
съдии, от които една щатна бройка за административен ръководител 
/председател на съда/ и една щатна бройка за  съдия. Щатната численост 
от 2-ма  съдии   е попълнена. 

Председател и административен ръководител на РС - Котел е  
съдия Йовка Бъчварова. На тази длъжност съдия Бъчварова е от 2004 г. 

Съдия  Бъчварова е с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ от               

12 години и 6 месеца. Притежава  ранг “съдия в АС”.  

Районният съдия  Иван Ченков е с юридически стаж по чл.164 

от ЗСВ от 17 години и 7 месеца. Съдия Ченков не е атестиран и не е  

повишаван в ранг. 

    Председателят на РС - Котел, съдия  Йовка Бъчварова осъществява 

общо административно ръководство, представлява съда в отношенията с 

трети лица, разпределя работата между съдиите, ръководи и контролира 

работата на държавния съдебен изпълнител и на съдията по вписванията, 

участва в съдебни заседания – разглежда наказателните дела с участие на 

прокурор  и гражданските дела, при различен процент на натовареност.  

 С последната Заповед № РД-13-13/15.02.2013г процента на 

натовареност на съдия Бъчварова по наказателни дела е 80%, а по 

граждански дела 20%, а за съдия Ченков е в обратната пропорция.  
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През годините този процент на натовареност е бил променян, като за 

съдия Бъчварова процента на натовареност по граждански дела е бил  и по-

висок. 

В съда е внедрена и работи система за случайно разпределение на 

делата. Приети са и Вътрешни правила  за случайно разпределение на 

делата. Съгласно Раздел ІІ т. 1, 2 от тези правила, случайното 

разпределение на делата се извършва  от председателя на съда, а в негово 

отсъствие от районния съдия, определен с изрична заповед на 

председателя на съда. Техническата дейност по разпределението на делата 

се извършва електронно на случаен принцип, чрез програмния продукт на 

ВСС за разпределение на делата „Law Choice”, като самото разпределение 

на делата се извършва от председателя на съда на неговия компютър. 

Постъпилите в съда и входирани преписки по реда на тяхното постъпване 

се предават на председателя на съда и се разпределят на случаен принцип, 

съгласно зададените параметри за разпределение между двама съдии чрез 

опция „избор случаен”. При наличието на обективни причини, налагащи 

делото да се разпредели на конкретно лице, поради наличието на 

конкретната причина, използва се опцията „избор определен”, като в 

протокола се описва конкретната причина. Програмата има и опция 

разпределение на делата и „по дежурство”. При тази опция се разпределят  

административни наказателни дела по УБДХ, мерки за неотклонение - 

задържане под стража, бързи и незабавни наказателни производства; 

частни граждански дела за  издаване на разрешения по Семейния кодекс; 

за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

Определения съдия - докладчик може да бъде заменян, само при направен 

отвод или отсъствие /отпуск, командировка/, като разпределението на 

случаен принцип става при опция ”не участва” в разпределението. 

Протоколите от случайния принцип на разпределение  се изготвят и на 

хартиен носител и се подреждат в папка. 

 Съдебните заседания в Районен съд - Котел се провеждат по 

предварително одобрен график, като всеки съдия има най-малко две 

редовни заседания през седмицата - по наказателни и по граждански дела  

и съответен ден за извънредно заседание или заседание по дежурство. 

    Съгласно Заповед № РД-13-77/07.11.2011 г. и Заповед № РД-13-

86/02.11.2012 г. на административния ръководител на Окръжен съд - 

Сливен, на основание чл. 86 ал.1 т.6 от ЗСВ, е извършена проверка по 

организацията на  гражданските дела в Районен съд - Котел. 

 По повод на извършените проверки е изготвен доклад  от 

проверяващите съдии  от ОС - Сливен - съдия Янакиева и съдия Нейчева за 

2011 г. и респективно от съдия Дражева и съдия Сандулова за 2012 г. 

Проверката е констатирала незначителни пропуски в работата на съдиите 



 

 

4 

по гражданските дела, които пропуски са били  обсъдени с председателя на 

съда и са дадени съответните препоръки. 

  Констатациите са предимно  във връзка с проучването на делата 

преди насрочването им в открито съдебно заседание от съдията - 

докладчик, с цел по - бързо приключване.  

 

    Съдебни служители 

 

През 2012 г. по щат в РС - Котел са били: двама районни съдии, 
един държавен съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и 11 
съдебни служители.  

Към датата на проверката щатната численост на съда със служители 
е запълнена. Броят на служителите е единадесет. Щатът е оптимално 
натоварен. Съдът има нужда от  щатна бройка за системен администратор, 
предвид внедрената компютърна техника на всички работни места и 
липсата на специални познания у служителите в областта на 
информационните технологии. Трудно и неудачно е тази функция да се 
изпълнява от системния администратор от ОС - Сливен. Тази 

необходимост е отчетена и в годишните доклади  за дейността на съда през 
2011 г. и 2012 г. 

Функциите на служителите при съда са разпределени, съгласно 

Правилник за администрацията в районните, окръжните, 

административните,  военните и апелативните съдилища, публикуван в            

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

служител се възлагат и допълнителни задачи от председателя на съда.   

   Проверката  на ИВСС установи добри условия  за работа на 

съдиите и съдебните служители в РС- Котел. В по-голямата си част 

съдебните служители са с дългогодишен стаж в съдебната система, 

притежават необходимите професионални качества, работят с чувство 

за отговорност, притежават морални качества за съдебен служител и 

работят добре в екип.  

             Постъпилите в съда книжа се образуват в дела, съгласно чл. 46 и сл. 

от Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища, при наличие на 

предвидените изисквания в  ГПК.       

След разпределението им, от председателя на съда, на принципа 

на случайния подбор, делата се докладват на определения съдия - 

докладчик в същия ден или най-късно на следващия ден.  

По гражданските дела съдията-докладчик извършва съответните 

процесуални действия по връчване на книжата, по подготовка на съдебните 

заседания и по насрочване на делата в открити съдебни заседания при 

стриктното спазване на  изискванията на Гражданския процесуален кодекс 
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/ГПК/ и Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища /ПАРОАВАС/.      

              Проверката констатира, че в Районен съд - Котел все още има 

случаи, при които  се издава съдебно удостоверение на страната  за да се 

снабди с друго такова относно постоянния и настоящ адрес. 

             Прилагането на  Наредба № 14/18.11.2009г  за реален достъп на 

органите на съдебната власт до НБД - „Население”, с цел  установяване на 

постоянен и настоящ адрес на призоваваните страни е в процес на 

утвърждаване. 

  В съда се водят всички деловодни книги, изискуеми съгласно 

Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища /ПАРОАВАС/, 

включително и регистър на решенията по чл. 235, ал. 5 от ГПК. 

  Съгласно Заповед  на председателя на съда изрично е разпоредено 

всички книги по чл. 50 от ПАРОАВАС да се водят на електронен и на 

хартиен носител, като  книгата за призовките да се води на хартиен 

носител. Съгласно правилата, деловодните книги се приключват с 

изтичане на всяка календарна година.   

На практика деловодните книги по чл. 50, ал. 1 от ПАРОАВАС в 

гражданското деловодство, които се водят на електронен носител чрез 

компютърната деловодна система САС „Съдебно деловодство", се 

разпечатват и на хартиен носител и в този вид се представиха на 

проверяващите.  

              Води се и регистър на производствата по ЗЗДН. През 2011 г. са 

образувани  2 дела по ЗЗДН, а през 2012 г. са образувани  3 дела, 

проверени и описани по-долу в настоящия акт. 

            Книгата от откритите съдебни заседания  за гражданските дела е 

обща за съдиите, разглеждащи гражданските дела. Относно състоянието на 

деловодната дейност в РС - Котел, имайки предвид повишените 

изисквания на новия ГПК, проверката установи, че в гражданското 

деловодство на съда, във връзка с подреждането и номерирането на 

книжата по делата и съответните актове на съдията от закрито  заседание - 

разпореждания или определения има системност, подреденост и 

прецизност - изключително добра  прецизност. 

  Настоящата проверка  на ИВСС  установи, че в Районен съд - Котел 

в сравнение със срочността при изготвяне на съдебните актовете, похвална 

е прецизността при изготвянето на съдебните актове от закритите съдебни 

заседания - разпореждания и определения по чл. 129, ал. 2 от ГПК,  чл. 229, 

чл. 29, ал. 3 вр. чл. 47, ал. 6 от ГПК и др. Разпорежданията от закритите 

съдебни заседания /з.с.з./ са мотивирани и се изготвят  съгласно 
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изискванията на чл. 254, ал. 2 от ГПК, рядко са случаите на изписване на  

резолюцията на съдията на ръка върху съответния входящ документ.  

Проверката отчита, че  добра и похвална e работа на съдия Йовка 

Бъчварова като председател и административен ръководител и като съдия 

разглеждащ граждански дела. 

Като цяло проверката  на ИВСС констатира, че работата й като 

съдия, разглеждащ и граждански дела в РС - Котел, е организирана на 

добро ниво, включително и по срочността на приключване на делата.  

Бързината на движение на делата е в съответствие с изискванията и 

инструктивните срокове на Висшия съдебен съвет.   

     Похвална е и работата във връзка с прилагането на новите 

изисквания на Гражданско - процесуалния кодекс и най - вече във връзка с 

прилагането на разпоредбата на чл. 149, ал. 2 от ГПК, като в заседанието за 

разглеждане на делото и приключване на устните състезания, съдът 

посочва деня, в който  ще обяви акта. Тази нейна дейност следва да бъде 

насърчавана, както  при съвместните срещи със съдии от Сливенския 

съдебен район, така и чрез организиране на семинарни обучения или  чрез 

изпращане на семинари, организирани от Националния институт на 

правосъдието /НИП/, като за периода на отсъствие от съда, същата да бъде 

замествана от други съдии, може и като обмяна  на опит. 

За обема и работата, която се извършва  в РС - Котел, похвална е 

и работата на съдиите по прилагането на чл. 238 от ГПК и постановяването 

на неприсъствени решения. За 2011 г. за постановени 11 неприсъствени 

решения, а за 2012 г. 10 броя неприсъствени решения.  

Констатираното забавяне по приключването на делата в 3-

месечния срок през 2011 г. съществено е редуцирано през 2012 г., като 

направи добро впечатление тенденцията на чувствително намаляване на 

бройката на решенията, постановени извън срока по чл. 235, ал.5 от ГПК, 

както и тенденцията на намаляване на срока, в който се постановява 

съдебния акт – през 2012 г. се установи само едно дело, чието решение е 

постановено и обявено в над три месечния срок, като преобладават 

решенията, при чието постановяване забавата е до един месец. 

 Дадените указания от предходната проверка на ИВСС са 

изпълнени и се изпълняват, най-вече във връзка със срочността на 

изготвяне на актовете  по  някои от делата в разумен срок.  

През 2011 г. е преодолян сериозния кадрови проблем от 

предходните години, дължащ се  на продължителното отсъствие на съдия 

Ченков по болест, което е наложило еднолично правораздаване в лицето на 

председателя на съда. 
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II. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

Като общ брой постъпили дела в РС - Котел се разглеждат 

новообразуваните дела,  получените по подсъдност дела  и делата, върнати 

от горната инстанция за продължаване на процесуалните действия или за 

ново разглеждане. 

През  2011 г. в РС - Котел  са образувани  общо 910 броя дела от 

които 670 броя граждански дела  и 240 броя наказателни дела . 

Общият брой на делата по новообразувани  искови производства е  

83 броя граждански дела, в т.ч. и  неприключени от предходни години и 

върнати от горната инстанция за продължаване на съдопроизводството. 

Всичко за разглеждане през 2011 г.  са били - 733 броя граждански 

дела, в т.ч. и  неприключени от предходни години и върнати от горната 

инстанция за продължаване на съдопроизводството, като 525 броя дела са 

по заповедното производство.  

По критериите на ВСС през 2011 г. за свършени дела в срок до            

3 месеца са 600  броя дела или 92.31% от гражданските дела.  

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

обуславя от големия брой заповедни производства, подлежащи на 

разглеждане в 3 - дневен срок. 

От общо свършените 650 броя  граждански дела,  със съдебен акт по 

същество са 624 броя дела в това число и по делата по заповедното 

производство или това е  96,00 % от общо свършените граждански дела и 

са постановени 81 броя съдебни решения и 25 броя дела са прекратени, 

включително и 1 брой по спогодба.  

 През 2011 г. има увеличение на постъплението на  гражданските 

дела. Ръстът на гражданските дела се дължи основно на увеличения обем 

на заповедни производства. През 2011 г. са разгледани 83 броя дела по  

исковите производства, от които: 75 броя разгледани по общия ред,  6 броя 

разгледани по реда на глава ХХV от ГПК “Бързо производство”, две дела 

са образувани по Закона за защита срещу домашното насилие, 15 броя дела 

са по  Семейния кодекс, 42 броя са делата по облигационни искове, 11 броя 

са делата по искове за право на собственост, вкл. и 2 броя дела  по искове 

за делба, 10 броя дела - по искове по КТ.   

Образуваните частни граждански дела са 552 броя, от които: 525 

дела са по реда на заповедното производство, а останалите 27 дела са 

образувани по молби за даване на разрешение за теглене на детски влог, 

молби за даване на разрешение за сключване на брак от непълнолетен, 

молби за вписване на отказ от наследство или приемане на наследство по 

опис, изпълнение на съдебни поръчки, обезпечения на бъдещи искове и 

др., а по 35 броя дела са образувани  охранителни производства, по реда на 

чл. 530 и сл. от ГПК – по молби за промяна на име, допускане на развод по 
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взаимно съгласие, производства по установяване на факти, молби за 

вземане на мерки за закрила по ЗЗДет.  

      Към 31.12.2011 г. са спрени три граждански дела до приключване 

на други производства, чието решаване е от съществено значение за изхода 

на спрените дела.   

                   В РС - Котел работят по щат само двама съдии, което прави 

невъзможно обособяването на гражданско и наказателно отделение. И 

двамата съдии разглеждат граждански и наказателни дела, които се 

разпределят на принципа на случайния подбор от програмата Law choice, 

разработена от ВСС.  

                  Всеки от двамата съдии разглежда всякакви дела, независимо от 

тяхната тежест и сложност, тъй като използваният софтуерен продукт не 

позволява да се отчита сложността на подлежащите на разпределение дела 

и съответно да се внасят корекции в разпределението, с оглед на това 

тежките дела да се разпределят балансирано между двамата съдии. 

Двамата съдии дежурят последователно през седмица.  

             Изрично в отчетния доклад за 2011 г. е посочено, че съдия 

Бъчварова е разгледала 438 дела, от които 301 граждански и 137 

наказателни дела. Съдия Иван Ченков е разгледал общо 586 дела, от които 

432 граждански дела и 154 наказателни дела. Изрично е посочено, че   

натовареността на съдиите от РС - Котел, спрямо делата за разглеждане е 

42.67  дела и това се приема за нереално, тъй като натовареността е 

заложена да се изчислява спрямо отработени 12 човекомесеца. Приема се, 

че такъв подход е некоректен, като се има предвид, че двамата съдии по 

правило ползват по един месец отпуск, който следва да се приспадне от 

дванадесетте човекомесеца. 

 Приема се, че  реалната натовареност на съдиите спрямо 

делата за разглеждане е 46.54 дела, при отработени 11 човеко месеца. Така 

описаната натовареност се очертава значително над средната за страната 

натовареност, установена за 2010 г.  

 През 2011 г. са били обжалвани общо 46 дела – 5.19 % от 

всички свършени дела. Върнати са били от инстанционна проверка 

актовете по 55 броя дела,  обжалвани през 2011 г. и през предходни 

години, които разпределени по докладчици и видове очертават следната 

обстановка: За 2011 г. съдия Бъчварова е решила общо 392 дела, от които 

277 граждански дела и 115 наказателни дела. Съдия Ченков е решил общо 

494 дела, от които 373 граждански дела и 121 наказателни дела. При 

посочените данни средната натовареност на съдиите от РС - Котел спрямо 

приключените дела е 36.92 дела, но това не е реалната натовареност. 

През  2012 г. в РС - Котел  са образувани  общо 1112 броя дела, от 

които 843 броя граждански дела  и 269 броя наказателни дела . 
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Общият брой на делата по новообразувани  искови производства е  

101 броя граждански дела, в т.ч. и  неприключени от предходни години и 

върнати от горната инстанция за продължаване на съдопроизводството. 

Всичко за разглеждане през 2012 г.  са били - 926 броя граждански 

дела, в т.ч. и  неприключени от предходни години и върнати от горната 

инстанция за продължаване на съдопроизводството, като 669 броя дела са 

по заповедното производство.  

 По критериите на ВСС през 2012 г. свършени дела в срок до 3 

месеца са 780 дела или 92.42% от гражданските дела. 

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

обуславя от големия брой заповедни производства, подлежащи на 

разглеждане в 3 - дневен срок. През 2012 г. постъплението на 

гражданските дела бележи увеличение. Увеличението е при  делата по чл. 

410 от ГПК и чл. 417 от ГПК. При другите видове дела особени промени не 

се забелязват, като при отделни видове граждански дела е налице 

намаление на постъплението. 

           Към 31.12.2012 г. са спрени общо десет граждански дела до 

приключване на други производства, чието решаване е от съществено 

значение за изхода на спрените дела, както и по взаимно съгласие на 

страните. 

         Решените граждански дела по същество са 774 броя – 91,71 % от 

общо свършените граждански дела.  

        Прекратените граждански дела са общо 70 броя, от които 5 дела са 

били прекратени по спогодба, постигната между страните в хода на 

съдебното производство. Останалите 65 дела са били прекратени по други 

причини - след неизпълнение на дадените от съда указания по реда на 

чл.129 от ГПК, изпратени по подсъдност, прекратени поради оттегляне или 

отказ от предявения иск и др. 

        През 2012 г. съдия Ченков е бил с натовареност, значително по – 

висока от тази на съдия Бъчварова, тъй като е разгледал с 39.95 % повече 

дела от съдия Бъчварова. По - голямата натовареност на съдия Ченков се 

дължи на отсъствието на съдия Бъчварова по болест след 12.11.2012 г. до 

края на 2012 г. 

          През 2012 г. съдия Бъчварова е разгледала 469 дела, от които 301 

граждански и 168 наказателни дела. Съдия Иван Ченков е разгледал общо 

781 дела, от които 625 граждански дела и 156 наказателни дела. Данните 

сочат, че натовареността на съдиите от РС - Котел (за статистическата 

отчетност натовареността между двамата съдии се счита изравнена) 

спрямо делата за разглеждане е 52.08 дела, а действителната натовареност, 

изчислена след приспадане на времето,  през което съдия Бъчварова е била 

в отпуск по болест, е 55.56 дела.  Така описаната натовареност се очертава 

значително над средната за страната натовареност, установена за 2011 г., 

когато за ниво районен съд е била 38.77 бр. дела за разглеждане месечно.    
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         За 2012 г. съдия Бъчварова е решила общо 394 дела, от които 277 

граждански дела и 117 наказателни дела. Съдия Ченков е решил общо 690 

дела, от които 567 граждански дела и 123 наказателни дела. При 

посочените данни средната натовареност на съдиите от РС - Котел спрямо 

приключените дела е 45.17 дела, а действителната натовареност - 48.18 

дела. Действителната натовареност на съдия Бъчварова на база отработени 

десет месеца е 39.40 дела, а на съдия Ченков на база отработени дванадесет 

месеца - 57.50 дела.  

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ 

СРОКОВЕ 

      

  1. Образувани граждански дела преди 01.01.2011 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г.    

                   От представената деловодна справка се установява, че само 7 

броя дела, образувани преди 01.01.2011г., са останали несвършени към 

31.12.2012 г.   

                   Бяха изискани и прегледани делата, анализът на които сочи на 

следното: 

 
               - гр.д.№ 71/2008г., предявен е иск за делба по чл. 34 от ЗС, вр. 
чл.69 от ЗН, по реда на чл. 341 и сл. от ГПК, по искова молба от 12.08.2008 
г. от 8 бр. ищци против един ответник; делото е образувано с 
разпореждане от 12.08.2008 г., при образуване на делото съдия е Йовка 
Бъчварова; с разпореждане от 11.09.2008 г. по реда на чл.131, ал.2 от ГПК 
препис от исковата молба е изпратена на ответника с дадени указания;  с 
молба от 17.10.2008 г. е постъпил отговор от ответника; с разпореждане от 
17.10.2008 г. делото е насрочено в о.с.з. за 11.12.2008 г., указано е препис 
от отговора да се изпрати на ищците, изпратен е проект за доклад; 

междувременно постъпва молба от 11.12.2008 г. за отлагане на делото от 
пълномощника на ответника; междувременно делото е преразпределено на 
съдия Ченков, на основание Заповед; по повод на подадената молба с 
разпореждане от 11.12.2008 г. съдия Ченков отсрочва и насрочва делото за 
18.02.2009 г.; с молба вх. № 196/09.02.2009 г. се иска спиране на 
производството по чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК; с определение от 10.02.2009 
г., на основание чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК, производството е спряно, с 
указание до страните, че в шестмесечен срок, ако не поискат 
възобновяване, делото ще бъде прекратено;  с молба от 16.06.2009 г. се 
иска възобновяване на делото; с определение от 02.07.2009 г. делото е 
възобновено, на основание чл. 230 от ГПК и със същото определение, но 
на основание чл. 229, ал.1, т. 4 от ГПК- поради наличие на преюдициален 

спор делото отново е спряно; с определение от 13.02.2012 г. 
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производството е възобновено и е насрочено в о.с.з за 18.04.2012 г.; по 

молба за отлагане на делото от 18.04.2012 г., с определение от същата 
дата, делото е отложено за 16.05.2012 г.; в о.с.з. от 16.05.2012 г. е даден 
ход по същество и с решение № 45 от 19.05.2012 г. е допуснато да се 
извърши съдебна делба между ищците и ответника при съответните квоти 
от делбената маса; решението не е обжалвано и с определение от 
06.07.2012 г. делото е насрочено в о.с.з. за 24.10.2012 г. за извършване на 
делбата, назначена е експертиза, назначено е вещо лице, препис от 
определението е изпратено на страните; с молба от 12.07.2012 г. се иска 
отмяна на определението за съдебно - оценителната експертиза и за 
назначаване на съдебно - техническа експертиза; молбата е уважена и с 
определение от 27.07.2012 г. се изменя определението от 06.07.2012 г. и се 
назначава съдебно - техническа експертиза за определяне на реалната 

поделяемост на имота;  на 31.07.2012 г. постъпва молба за уточнение на 
съдебния адрес за призоваване на ответника; с молба от 07.08.2012 г. е  
внесен депозит за вещото лице, като е представен банков документ; с 
молба от 27.09.2012 г. се иска отлагане на делото от процесуалния 
представител на ищците; с разпореждане от 10.10.2012 г. делото е 
отсрочено и насрочено за о.с.з. на 07.11.2012 г.; с молба от 17.10.2012 г. е 
представено заключението на вещото лице;  на основание разпореждане на 
съда от 10.10.2012 г. е издадено съдебно удостоверение по искането на 
процесуалния представител на ищците за идентичност на имената им и 
делото е отложено и насрочено за 19.12.2012 г.; поради лоши 
метеорологични условия делото е отложено и насрочено за 13.02.2013 г., а 
впоследствие с определение от същата дата е постановено спиране, на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. 

 - гр.д. 65/2008г., предявен е иск за делба по чл. 34 от ЗС, вр.с 
чл.69 от ЗН, по реда на чл. 341 и сл. от ГПК, по искова молба от 24.07.2008 
г.; делото е образувано с разпореждане от 24.07.2008 г. , при образуване на 
делото съдия е Йовка Бъчварова;  с разпореждане от 25.07.2008 г. по чл. 
131 от ГПК е изпратен препис от исковата молба до ответника; след 
връщане на книжата в цялост, с разпореждане от 23.09.2008 г. исковата 
молба е оставена без движение, с указания да се посочи адрес за 
призоваване на ответника; с второ разпореждане от 07.10.2008 г. е 
поискана справка за постоянен и настоящ адрес от ОД на МВР- гр. 
Сливен; отговор е получен на 13.10.2008 г.; с разпореждане от 17.10.2008 
г. има повторно даване на указание на ищеца да внесе сумата от 300 лева 

за назначаване на особен представител; с молба от 03.11.2008 г. е 
представена квитанция за внесеното възнаграждение; с определение от 
03.11.2008 г. е предоставена правна помощ на ответника, по реда на чл. 47, 
ал.6 от ГПК, като е назначен особен представител, изпратено е писмо- 
искане до АК - гр. Сливен за определяне на адвокат; с писмо от 14.11.2008 
г. е получено уведомление от АК - гр. Сливен за определен адвокат; с 
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определение от 17.11.2008 г. е назначен особен представител- адвокат от 

АК- гр. Сливен, връчени са му искова молба и доказателства по чл. 131 и 
сл. от ГПК; на 18.12.2008 г. е постъпил отговор на исковата молба; с 
определение от 19.12.2008 г. делото е насрочено за о.с.з. на 25.02.2009 г.,  
изготвен е проект за доклад, на ищеца е изпратен препис от отговора на 
ответника, като на 25.02.2009 г. е постъпило и становище от ищеца; в о.с.з. 
на 25.02.2009 г. е даден ход по същество на делото- обявено е за решаване; 
с решение № 28 от 26.03.2009 г. е допусната делба при съответните 
делбени квоти, решението е влязло в сила на 22.04.2009 г.; с разпореждане 
от 29.04.2009 г. делото е насрочено в о.с.з. за 25.06.2009 г. по втора фаза на 
делбата - извършване на делбата, назначена е съдебно - оценителна 
експертиза, определен е депозит за възнаграждение на вещото лице, 
вносим от страните съобразно квотите им; с молба от 25.05.2009 г. е 

внесен депозит за вещото лице;  с молба от 17.06.2009 г. е представено 
заключението на вещото лице по експертизата; делото е обявено за 
решаване; с разпореждане от 29.06.2009 г. е изготвен проект за 
разделителен протокол, делото е насрочена в о.с.з. на 07.10.2009 г., 
преписи от проекта са изпратени на страните; на 07.10.2009 г. делото е 
обявено за решаване, постановено е решение № 73/09.10.2009 г., с което е 
обявен за окончателен предявеният проект за разделителен протокол; 
решението е влязло в сила на 30.10.2009 г.; с разпореждане от 30.10.2009 г. 
делото е насрочено за 09.12.2009 г. за теглене на жребий; постановено е 
определение на 09.12.2009 г., с което е извършен жребия и съответно са 
поставени в дял на страните съответните делбени имоти, постановено е, че 
определението може да се обжалва и е прекратено производството по гр. д. 

65/2008 г.;  на 19.07.2011 г. постъпила е молба за преглед на делото, по 
която молба делото е изпратено на ВКС на 26.03.2012 г., като 
междувременно след подаване на молбата в периода от 21.07.2011 г. до 
26.03.2012 г. е извършена размяна на книжа; молбата за преглед с 
определение от 17.11.2011 г. е върната като недопустима и просрочена, 
определението за връщане подлежи на обжалване и по него е подадена 
частна касационна жалба от 28.11.2011 г.; извършена е размяна на книжа 
по частната касационната жалба и на 15.12.2011 г. е изпратена на ОС- гр. 
Сливен; с определение от 31.12.2011 г. по гр.д. 602/2011 г., по описа на 
ОС- гр. Сливен, е отменено определението на РС - гр. Котел от 17.11.2011 
г. и делото е върнато на 06.01.2012 г. на РС - гр. Котел; с писмо от 
20.01.2012 г. делото е изпратено на ВКС, ведно с молбата на Тр. Д. за 

прегледа;  по молбата за отмяна е постановено решение от 21.06.2012 г., с 
което е отменено решение № 73 от 09.10.2009 г. по гр.д. №65/2008г., по 
описа на РС- гр. Котел и делото е върнато на РС - Котел за ново 
разглеждане по втора фаза на делбата; делото е пристигнало на 26.06.2012 
г. в РС- гр. Котел; с определение от 09.07.2012 г. делото е насрочено в 
о.с.з. на 18.10.2012 г.; отложено е за 29.11.2012 г., поради неизготвяне на 
експертизата и невнесен депозит за вещо лице; на 21.11.2012 г. е 
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представено заключението на вещото лице; по молба на страните с 

определение от 29.11.2012 г. производството по делото е спряно. 

    - гр.д. № 361/2010 г., образувано по искова молба от 03.11.2010 г. 
по чл. 123 от СК, вр. чл.45 и чл. 76 от ЗБДС; делото е образувано на 
03.11.2010 г. като за докладчик е определена съдия Йовка Бъчварова, а в 
последствие е преразпределено на съдия Иван Ченков; с разпореждане от 
05.11.2010 г. съдът е указал, че исковата молба е нередовна и е дал 7 
дневен срок за отстраняване на нередовностите; постъпила е молба с 
уточнение на 01.12.2010 г. и с искане да се направи превод на 
документите; с разпореждане от 12.07.2011 г. е назначен лицензиран 
преводач; с молба от 19.07.2011 г. е поискано удължаване на срока за 
внасяне на депозит за преводач; с разпореждане от същата дата е удължен 
срока за внасяне на депозит; с молба от 27.07.2011 г. е представен превод и 

е посочен адрес за призоваване на ответника чрез съдебна поръчка; с 
разпореждане от 14.11.2011 г. по чл. 131, ал.1 от ГПК е изпратен препис от 
исковата молба до ответника, с указания за отговор в срок; с разпореждане 
от 26.03.2012 г. исковата молба отново е оставена без движение за внасяне 
на сума за превод на документите, приложени към исковата молба, от 
български на турски език; представен е вносен документ, извършен е 
превод на документите и на 23.04.2012 г. документите са изпратени на 
Министерство на правосъдието, с искане за съдебна поръчка; на 
21.08.2012 г. МП уведомява РС - Котел, че съдебната поръчка е изпратена 
в Р. Турция; на 07.11.2012 г. са изпратени документи на турски език и е 
назначен превод на документите от турски език; с разпореждане от 
13.12.2012 г. е назначен и особен представител на ответника- турски 

гражданин, указано е на ищцата да внесе и сума за възнаграждение на 
особения представител; с молба от 04.01.2013 г. е внесена сумата за 
възнаграждение и с определение от 10.01.2013 г. е назначен особен 
представител, изпратено е искане до АК- гр. Сливен за определяне на 
адвокат; с определение от 05.02.2013 г. е назначен особен представител на 
ответника и препис от исковата молба и приложените към нея 
доказателства са изпратени на представителя. 

От изготвените и предоставени на проверката данни се 

установи, че образувани преди 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2011г., са 7  броя дела. Тези дела са предимно по искове за делба и 

най-строто/забавено/ дело е от 2008 г. на доклад на съдия Ченков. 

 От тези дела  4 броя дела са насрочени за разглеждане във ІІ 

фаза на делбата, 1 дело е спряно, 1 дело е по жалба в ОС-Сливен и 1 дело е 

в ход по размяна на книжа, поради затруднения  от международен 

характер. 

Анализът на движението на делата, образувани преди 

01.01.2010 г. и неприключили към 31.12.2011 г., сочи като основна причина 
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за техния продължителен период на разглеждане, спирането им поради 

наличие на преюдициални спорове, както и поради фактическата и правна 

сложност на делата, която обуславя необходимост от извършване на 

повече от една експертиза или конституиране на нови страни в процеса- 

при делата за делба първа и втора фаза.   

 

 
   

              2. Образувани дела след 01.01.2011 г., респективно след 

01.01.2012 г. и неприключили към 31.12.2011 г., респ. към 31.12.2012 г., 

чието разглеждане е продължило повече от 3 месеца. 

 Общо  23 броя  са гражданските дела, образувани след 01.01.2011 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г., чието разглеждане е продължило повече 

от 3 месеца, като 19 бр. са делата с докладчик съдия И. Ченков и 4 бр. са 

делата с докладчик съдия Й. Бъчварова. 

47 броя са гражданските дела, образувани след 01.01.2012 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г., чието разглеждане е продължило повече 

от 3 месеца, като 30 бр. са делата с докладчик съдия И. Ченков и 17 бр. са 

делата с докладчик съдия Й. Бъчварова. 

 От проверените на случаен принцип дела се установи следното: 

               - гр.д.№ 367/2011 г., образувано на 19.08.2011 г., с пр. 

основание чл. 422, ал.1 ГПК, във вр. чл. 415, ал.1 ГПК, на доклад на 

съдия Иван Ченков.  На 26.10.11 г. е постановено разпореждане по 

чл. 131 ГПК, уведомлението до ответника е връчено чрез залепване, 

по реда на чл. 47 ГПК, няма постъпил отговор на исковата молба . На 

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

е проект на доклад, делото е насрочено за 15.02.12 г. С определение 

от 20.01.12 г. съдът след като е констатирал, че ответницата се 

намира от четири месеца в Р. Чехия, на осн. чл. 25,  ал.1 ЗПП, във вр. 

чл. 50 ГПК е предоставил правна помощ на ответницата, изразяваща 

се в процесуално представителство по см. на чл. 21, т.3 ЗПП, като 

препис от определението е изпратено до АК - Сливен за определяне 

на адвокат, вписан в НРПП. С определение от 08.02.12 г. е назначен 

процесуален представител на ответницата. В с.з. от 15.02.12 г. е 

депозиран отговор на ИМ и делото е отложено по искане на проц. 

представител на ищеца, за да се запознае с него и да вземе 

становище. С.з. от 15.03.12 г. е отложено за доказателства – 

назначена съд - икономическа експертиза. В с.з. от 25.04.12 г. е даден 

ход по същество, решението е обявено на 29.05.12 г.;  

    - гр.д.№ 377/2011 г., образувано на 30.08.2011 г., с пр. основание 

чл. 34 ЗС - делба, на доклад на съдия Йовка Бъчварова. С разпореждане от 

08.09.11 г. ИМ е оставена без движение, с дадени указания до ищеца, 

изпълнени с молба от 16.09.11 г. На 19.09.11 г. е постановено 



 

 

15 

разпореждане по чл. 131 ГПК, отговори на ИМ са постъпили от 

ответниците на сл. дати: 24.10.11 г.; 25.10.11 г.; 26.10.11 г.; 02.12.11 г.  На 

30.12.11 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

на доклад, делото е насрочено за 09.02.12 г., когато е отложено, поради 

нередовна процедура по призоваване. В с.з. от 20.03.12 г. е даден ход по 

същество, но в срока за произнасяне съдът е констатирал, че спорът е 

останал неизяснен от фактическа страна, поради което с определение от 

10.05.12 г. съдът е отменил определението, с което е даден ход на устните 

състезания и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 10.07.12 г., 

назначена е съдебно-техническа експертиза. С.з. от 10.07.12 г. е отложено, 

с оглед на правилното конституиране на страните в производството. На 

11.10.12 г. е даден ход по същество, решението по допускане на делбата е 

обявено на 05.02.13 г. С разпореждане от 19.03.13 г. делото е насрочено за 

23.05.13 г. /ІІ-ра фаза на делбата/. Към момента на проверката делото е 

висящо. 

    - гр.д.№ 166/2012 г., образувано на 22.03.2012 г., с пр. основание 

чл. 124, ал.1 ГПК, на доклад на съдия Йовка Бъчварова. С разпореждане от 

23.03.12 г. ИМ е оставена без движение, с дадени указания до ищеца. На 

06.04.12 г. по делото е постъпила молба от пълномощника на ищеца, с 

направено искане за удължаване на дадения срок по изпълнение на 

указанията. С определение от същата дата съдът е дал нов двуседмичен 

срок, указанията са изпълнени с молба от 12.04.12 г.  Съдът е констатирал, 

че следва да даде ново указание, поради което с разпореждане от 

23.04.2012 г. е даден нов едноседмичен срок, удължен с нов двуседмичен 

срок с определение от 10.05.12 г. На 18.05.12 г. в изпълнения на указанията 

е депозирана нова искова молба.  На 04.06.12 г. е постановено 

разпореждане по чл. 131 ГПК. На 17.07.12 г. е постъпил писмен отговор на 

ИМ. С разпореждане от 18.07.12 г. ИМ е оставена без движение, с дадени 

указания до ищеца, изпълнени с молба от 27.07.12 г., когато отново е 

депозирана нова искова молба, съобразена с дадените указания. С 

разпореждане от 01.08.12 г. ИМ е оставена без движение, с указания за 

изпълнение, на 02.08.12 г. е представена допълнителна искова молба, 

съобразно указанията. На 10.09.12 г. е постановено разпореждане по чл. 

131 ГПК, на 18.10.12 г. е постъпил отговор на ИМ. На 26.10.12 г. е 

постановено определение по чл. 140 ГПК, с изготвен проект на доклад, 

делото е насрочено за 20.12.12 г., пренасрочено за 15.03.13 г., когато за 

събиране на доказателства е отложено и насрочено за 09.05.13 г. Към 

момента на проверката делото е висящо. 

    - гр.д.№ 404/2012 г., образувано на 14.09.2012 г., установителен 

иск, на доклад на съдия Иван Ченков.  С разпореждане от 11.10.12 г. ИМ е 

оставена без движение, с дадени указания, изпълнени с молба от 29.10.12 г. 

На 31.10.12 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, уведомлението 

до ответника е връчено на 05.11.12 г., в законоустановения срок няма 
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постъпил писмен отговор на исковата молба. На 15.12.12 г. е постановено 

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

насрочено за 13.02.13 г., когато е даден ход по същество, към датата на 

проверката /28.03.13 г./ няма постановен съдебен акт. 

 

   

Като обективни причини за неприключилите в края на 2011 г. и 

съответно в края на 2012 г. производства по делата  могат да се 

посочат: оставяне на ИМ без движение, за отстраняване на 

констатирани нередовности, респ. продължаване на определения от съда 

срок по отстраняване на нередовностите; изпълнение на процедурата по 

назначаване на особен представител на някоя от страните; предмета на 

делата /напр. делба/; отлагане на делата за събиране на доказателства. 

По гр.д.№ 367/2011 г., на доклад на съдия И. Ченков бе 

констатирано, че разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено два 

месеца след образуване на делото. При извършената справка се установи, 

че за периода 08.08.11 г. - 20.09.11 г. съдия Ченков е ползвал платен 

годишен отпуск.  

Първото по делото с.з. най-често е насрочвано до месец и половина, 

максимум два месеца след постановяване на определението по чл. 140 

ГПК /с изкл. на съдебната ваканция/. Постъпващите по делото книжа са 

администрирани своевременно. По всички проверени дела има изготвен 

проект на доклад.  

 

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

първо ГПК. 

  

 От изготвените справки и извършената проверка по срочните 

книги за 2011 г. и за 2012 г. се установи следното: 

 

              През 2011 г. по 44 броя граждански дела решенията са обявени 

извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, от които 5 бр. са на доклад 

на съдия Йовка Бъчварова, а именно: гр. д. № 32/2010 г., вещни искове, 

на 03.02.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на  

14.03.2011 г.; гр. д. № 323/2010 г., облигационни искове, на 12.05.2011 г. е 

даден ход по същество, решението е обявено на 25.07.2011 г.; гр. д. № 

212/2010 г., облигационни искове, на 31.05.2011 г. е даден ход по 

същество, решението е обявено на 25.07.2011 г.; гр. д. № 80/2011 г., вещни 

искове, на 13.09.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 

31.10.2011 г.; гр. д. № 167/2010 г., делба, на 29.09.2011 г. е даден ход по 

същество, решението е обявено на 11.11.2011 г. ;  а 39 бр. са на доклад на 

съдия Иван Ченков, а именно: гр. дело № 164/2010 г., вещни искове, на 

09.03.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 03.05.11 г.; 
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гр. д. № 34/2009, по чл.124,ал.1 от ГПК, на 06.04.2011 г. е даден ход по 

същество, решението е обявено на 26.07.2011 г.; гр. д. № 56/2009, вещни 

искове, на 06.04.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 

26.07.2011 г.; гр. д. № 236/2010 г., вещни искове, на 07.04.2011 г. е даден 

ход по същество, решението е обявено на 25.07.2011 г.; гр. д. № 99/2009 г., 

облигационни искове, на  20.04.2011 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 28.10.2011 г.; гр. дело № 193/2010, облигационни 

искове, на 20.04.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 

21.10.2011 г.; гр.д.№  362/2010 г., облигационни искове, на 20.04.2011 г. е 

даден ход по същество, решението е обявено на 03.08.2011 г.; гр. д. № 

456/2010 г., по чл.19 от ЗГР, по на 20.04.2011 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 01.08.2011 г.; гр. д. № 322/2010 г., облигационни 

искове, на 11.05.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 

05.08.2011 г.; гр. д. № 95/2011 г., изменение на издръжка, на 18.05.2011 г. е 

даден ход по същество, решението е обявено на 02.08.2011 г.; гр. д. № 

96/2011 г., по чл. 30 от ЗЗД, на 19.05.2011 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 01.08.2011 г.; гр. д. № 157/2010 г., вещни искове, 

на 31.05.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 

05.12.2011 г.; гр. д. № 239/2009 г., вещни искове, на 01.06.2011 г. е даден 

ход по същество, решението е обявено на 01.12.2011 г.; гр. д.№ 308/2010, 

облигационни искове, на 01.06.2011 г. е даден ход по същество, решението 

е обявено на 03.08.2011 г; гр. д. № 93/2011 г., облигационни искове, на 

01.06.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 04.08.2011 

г.; гр. д. № 94/2011 г., облигационни искове, на 01.06.2011 г. е даден ход 

по същество, решението е обявено на 03.08.2011 г.; гр. д. № 102/2011 г., 

облигационни искове, на 01.06.2011 г. е даден ход по същество, решението 

е обявено на 03.08.2011 г.; гр. д. № 375/2010 г., отмяна на уволнение, на 

16.06.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 22.12.2011 

г.; гр. д. № 120/2011 г., развод, на 16.06.2011 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 02.08.2011 г.; гр. д. №164/2011 г., по чл.19 от ЗГР, 

на 16.06.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 

01.08.2011 г.; гр. д.№ 189/2011 г., развод по вз. съгласие, на 16.06.2011 г. е 

даден ход по същество, решението е обявено на 02.08.2011 г.; гр. д. № 

246/2011 г., по чл.19 от ЗГР на 24.06.2011 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 01.08.2011 г.; гр. д. № 165/2010 г., вещни искове, 

на 15.06.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 

11.05.2012 г.; гр. д. № 9/2010 г., вещни искове, на 29.06.2011 г. е даден ход 

по същество, решението е обявено на 14.05.2012 г.; гр. д. № 115/2010 г., 

облигационни искове,  на 06.07.2011 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 06.03.2012 г.; гр. д. № 102/2010 г., вещни искове, 

на 21.09.2011 г., е даден ход по същество, решението е обявено на 

01.03.2012 г.; гр. д. № 37/2010 г., вещни искове, на 28.09.2011 г. е даден 

ход по същество, решението е обявено на 22.05.2012 г.; гр. д. № 360/2010 
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г., облигационни искове, на 28.09.2011 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 17.05.2012 г.; гр. д. № 122/2011 г., облигационни 

искове, на 28.09.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 

07.05.2012 г.; гр. д. № 149/2011 г., облигационни искове, на 28.09.2011 г. е 

даден ход по същество, решението е обявено на 09.05.2012 г.; гр.д. № 

152/2011 г., облигационни искове, на 28.09.2011 г. е даден ход по 

същество, решението е обявено на 07.05.2012 г.; гр. д. № 239/2010 г., 

делба, на 05.10.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 

22.06.2012 г.; гр. д. № 161/2011 г., облигационни искове, на 26.10.2011 г. е 

даден ход по същество, решението е обявено на 10.05.2012 г.; гр. д. № 

328/2010 г., вещни искове, на 02.11.2011 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 21.05.2012 г.; гр. д. № 138/2011 г., вещни искове, 

на 02.11.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 

19.05.2012 г.; гр. д. № 360/2011 г., по чл. 38, ал. 4вр. с  чл.54 от ЗГР по реда 

на чл. 542 от ГПК, на 16.11.2011 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 16.01.2012 г.; гр. д. № 393/2011 г., по чл. 19 от ЗГЗ, на 

16.11.2011 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 15.03.2012 

г.; гр. д. № 338/2011 г., развод, на 23.11.2011 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 08.05.2012 г.; гр. д. № 219/2011 г., облигационни 

искове, на 14.12.11 е даден ход по същество, решението е обявено на 

15.03.2012 г.;  

  През 2012 г. по 22 броя граждански дела решенията са обявени 

извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, от които 4 бр. са на доклад 

на съдия Йовка Бъчварова, а именно: гр. д. № 64/2011 г., облигационни 

искове, на 20.03.2012 г. е даден ход по същество, решението е обявено на  

14.05.2012 г.; гр. д№ 166/2010 г., облигационни искове, на 6.10.2012 г. е 

даден ход по същество, решението е обявено на 05.02.2013 г.; гр. д № 

203/2012 г., по чл. 19 ЗГР, на 06.11.2012 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 05.02.2013 г.; гр. дело № 377/2011 г.,  делби, на 

11.10.2012 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 05.02.2013 

г.; а 18 бр. са на доклад на съдия Иван Ченков, а именно: гр. д. № 

409/2011 г., облигационни искове, на 11.01.2012 г. е даден ход по 

същество, решението е обявено на 15.03.2012 г.; гр. д. № 344/2010 г., 

вещни искове, на 19.01.2012 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 22.06.2012 г.; гр. д.№ 394/2011 г., искове по КТ, на 15.02.2012 

г. е даден ход по същество, решението е обявено на 10.05.2012 г.; гр. д. № 

566/2011 г., облигационни искове, на 15.02.2012 г. г. е даден ход по 

същество, решението е обявено на 28.05.2012 г.;  гр. д. № 151/2010 г., 

вещни искове, на 23.02.2012 г. г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 27.06.2012 г.; гр. д. № 506/2011 г., искове по СК, на 23.02.2012 

г. е даден ход по същество, решението е обявено на 09.05.2012 г.; гр. д. № 

99/2011 г., облигационни искове, на 18.04.2012 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 19.07.2012 г.; гр. дело № 103/2011 г., 
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облигационни искове, на 18.04.2012 г. е даден ход по същество, решението 

е обявено на 16.07.2012 г.; гр. д. № 390/2011 г. облигационни искове, на 

18.04.2012 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 04.06.2012 

г.; гр. д. №  522/2011 г.,облигационни искове, на 19.04.2012 г. е даден ход 

по същество, решението е обявено на 31.05.2012г.; гр. д. № 367/2011 г., 

облигационни искове, на 25.04.2012 г. е даден ход по същество, решението 

е обявено на 29.05.2012 г.; гр.д. № 628/2011 г. ,облигационни искове, на 

25.04.2012 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 28.06.2012 

г.; гр.д. № 615/2011 г., вещни искове, на 26.04.2012 г. е даден ход по 

същество, решението е обявено на 24.07.2012 г.; гр. д. № 544/2011, искове 

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

25.07.2012 г.; гр. д. № 613/2011 г., облигационни искове, на 14.06.2012 г. е 

даден ход по същество, решението е обявено на 19.07.2012 г.; гр. д. № 

670/2011 г., искове по КТ, на 19.09.2012 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 25.10.2012 г.; гр.д. № 95/2012 г., вещни искове, на 

31.10.2012 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 13.12.2012 

г.; гр.д. № 143/2012 г., вещни искове, на 31.10.2012 г. е даден ход по 

същество, решението е обявено на 13.12.2012 г.;  

 От цитираните дела е видно, че през 2011 г. решенията по 6 бр. 

дела са постановени шест месеца след изтичане на законоустановения 

месечен срок, а решенията по 9 броя дела са постановени до един месец 

след изтичане на законоустановения срок. Следва да бъде отчетена както 

тенденцията на чувствително намаляване на бройката на решенията, 

постановени извън срока по чл. 235, ал.5 от ГПК, така и тенденцията на 

намаляване на срока, в който се постановява съдебния акт, а именно – през 

2012 г. само едно дело е с решение, постановен над тримесечния срок, като 

преобладават решенията,при чието постановяване забавата е до един 

месец. 

 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните 

дела: 

 - гр.д. № 157/2010 г., образувано на 09.06.2010 г. ; вещен иск; на 

доклад на съдия Йовка Бъчварова, а след това на съдия Иван Ченков; ИМ 

е постъпила на 09.06.2010 г. С Разпореждане № 421от 14.06.2010 г. е 

наредено препис от ИМ да се изпрати на ответника. Съобщението е 

връчено на 16.06.2010 г. Има писм. отговор от 19.07.2010 г. С Определение 

№ 155 от 27.07.2010 г. е изготвен проект на доклад и е насрочено о.с.з. С 

Разпореждане № 833 от 18.10.2010 г. и №145 от 11.02.2011 г. поради 

заболяване на докладчика са отлагани насрочените о.с.з., а с Разпореждане 

№ 389 от 27.04.2011 г. по молба на страните е също е отложено насрочено 

о.с.з. В о.с.з. от 31.05.2011 г. делото е обявено за решаване. Решение № 76 

е обявено на 05.12.2011 г. , пет месеца и пет дни след срока, установен в 

чл. 235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 



 

 

20 

         -  гр.д. 323/2010 г., образувано на 11.10.2010 г., облигационен иск, на 

доклад на съдия Йовка Бъчварова; ИМ е постъпила на 11.10.2010 г. С 

Разпореждане № 847 от 18.10.2010 г. е наредено да се изпрати препис от 

ИМ на ответника. Съобщението е получено на 15.11.2010 г. Има писм. 

отговор от 14.12.2010 г. С Определение № 267 от 27.12.2010 г. е изготвен 

проект на доклад и е насрочено о.с.з. С Разпореждане № 102 от 25.01.2011 

г. е наредено препис да се изпрати на ответника за становище. В о.с.з. от 

10.03.2011 г. делото е отложено за събиране на доказателства, назначена е 

съд.автотехн.е-за. В о.с.з. от 12.05.2011 г. делото е обявено за решаване. 

Решение № 42 е постановено на 25.07.2011 г., 1 м. и 13 дни след срока, 

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

 - гр.д. № 506/2011 г., образувано на 19.10.2011 г., иск по СК, на 

доклад на съдия Йовка Бъчварова, а след това на съдия Иван Ченков. ИМ е 

постъпила на 19.10.2011 г. С Разпореждане № 1148 от 26.10.2011 г. е 

наредено да се изпрати копие от ИМ на ответника. Съобщението е 

получено на 03.11.2011 г. Има писмен отговор от 21.11.2011 г. За събиране 

на доказателства са отложени о.с.з. от 07.12.2011 г. и от 25.01.2012 г. В 

о.с.з. от 23.02.2012 г. делото е обявено за решаване . Решение № 35 е 

постановено на 09.05.2012 г., 1 м. и 16 дни след срока, установен в чл. 

235, ал. 5, изр. 1 от ГПК. 

 

Анализът на данните сочи, че за проверения период - 2011 г. и 2012 
г. и съдия Йовка Бъчварова, и съдия Иван Ченков  са със забава при 
обявяване на решенията. Двамата за в бъдеще следва да положат усилия 
за стрикто спазване на срока по чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК, като 
запазят тенденцията към намаляване на броя на съдебните актове, 
постановени в забава. Прави впечатление, че съдия Иван Ченков е с най-
много дела, по които съдебният акт е постановен извън 
законоустановения срок, но за констатираното просрочие при 
извършената проверка бяха установени обективни причини от 
здравословен характер. 

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

заседание 2011 г. и на 2012 г. 

 

 В Районен съд - Котел има 2 бр.  дела с отменен ход по същество 

пред 2011 г. и  2 бр. такива през 2012 г., като всичките са на доклад на 

съдия Йовка Бъчварова.  

Същите бяха изискани и прегледани, както следва:  

  

  - гр.д. № 223/2010 г., образувано на 11.08.2010 г., иск по чл. 87, ал. 3 

от ЗЗД; на доклад на съдия Йовка Бъчварова; ИМ е постъпила на 
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11.08.2011 г.; ИМ като нередовна е оставяна два пъти без движение. С 

Разпореждане № 780 от 01.10.2010 г. е наредено препис от ИМ да се 

изпрати на ответника. Съобщението е получено на 08.10.2010 г. Има 

писмен отговор от 21.10.2010 г. С Определение № 253 от 12.11.2010 г., на 

осн. чл. 140 от ГПК е изготвен проект на доклад и е насрочено о.с.з. В о.с.з. 

от 03.02.2011 г. делото е обявено за решаване. С Определение № 53 от 

24.02.2011 г., в срока за произнасяне е отменен ходът по същество и за 

събиране на доказателства, делото е върнато във фазата на съдебно дирене.  

В о.с.з. от 31.05.2011 г. делото е обявено за решаване. Решение № 34 от 

27.06.2011 г., е постановено в законоустановения срок.  

  - гр.д. № 372/2010 г., образувано на 10.11.2010 г., иск по чл. 124, ал. 

1 от ГПК вр. с чл. 53 ЗКИР; на доклад на съдия Йовка Бъчварова; ИМ е 

постъпила на 10.11.2010 г.; ИМ като нередовна е оставена без движение, а 

с Разпореждане № 1080 от 09.12.2010 г. е наредено препис от ИМ да се 

изпрати на ответника. Съобщението е получено на 15.12.2010 г. Има 

писмен отговор от 06.01.2011 г. С Определение № 36 от 26.01.2011 г., на 

осн. чл. 140 от ГПК е изготвен проект на доклад и е насрочено о.с.з. В о.с.з. 

от 16.06.2011 г. делото е обявено за решаване. С Определение № 118 от 

14.07.2011 г., в срока за произнасяне е отменен ходът по същество и за 

събиране на доказателства, делото е върнато във фазата на съд. дирене, 

като е назначена съд.- техн. експертизаза. В о.с.з. от 15.09.2011 г. делото е 

обявено за решаване. Решение № 61 от 26.09.2011 г. е постановено в 

законоустановения срок и е потвърдено в цялост, по реда на 

инстанционния контрол. 

  - гр.д. № 203/2011 г., образувано на 26.04.2012 г., иск по чл. 19, ал. 4 

от ЗГр.Р; на доклад на съдия Йовка Бъчварова; ИМ е постъпила на 

26.04.2012 г.; С Определение № 158 от 03.05.2012 г., на осн. чл. 140 от ГПК 

е изготвен проект на доклад и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 19.06.2012 г. 

делото е отложено за събиране на доказателства, а в о.с.з. 20.09.2012 г. 

делото е обявено за решаване. С Определение № 364 от 04.10.2012 г., в 

срока за произнасяне е отменен ходът по същество и за събиране на 

доказателства, делото е върнато във фазата на съд. дирене, като е 

назначена съд.техн. е-за. В о.с.з. от 06.11.2012 г. делото е обявено за 

решаване. Решение № 7 от 05.02.2013 г. е постановено извън 

законоустановения срок. 

 - гр.д. № 377/2011 г. е описано в раздел първи, сред производствата, 

чието разглеждане е продължило над 3 месеца. 

 

  Анализът на делата, по които е постановен отменен ход по 

същество в РС - Котел сочи, че за проверявания период само четири дела 

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

предварителна подготовка на съдията-докладчик по водените дела. 

Причина за отмяна на хода по същество при проверените дела е 
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недостатъчно задълбочената предварителна подготовка поради 

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

тази насока.  
 

 

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

 

 През 2011 г. в Районен съд - Котел за 2011 г. се установи 1 

бр., а през 2012 г. – 10 броя дела по които е постановено спиране на 

производството. 

 Бяха изискани и проверени, следните дела:  

 

 - гр.д. № 332/2010 г., образувано на 15.10.2010 г., пр-во по чл. 

108 от ЗС, на доклад на съдия Йовка Бъчварова; ИМ е постъпила на 

15.10.2010 г., и като нередовна е оставена без движение, има протокол от 

избор на докладчик; С Разпореждане № 901 от 01.11.2010 г. е наредено 

препис от ИМ да се изпрати на ответника. Съобщението, след уточняване 

на адреса е връчено на 10.12.2010 г. Има писмен отговор от 10.01.2011 г. С 

Определение № 7 от 11.01.2011 г., на осн. чл. 140 от ГПК е изготвен проект 

на доклад и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 05.05.2011 г., на осн. чл. 229, ал. 1, 

т. 1 от ГПК, по молба на страните, пр-вото е спряно.  

          С Определение № 206 от 21.11.2011 г., на осн. чл. 231, ал. 1 от ГПК и 

поради липса на молба за възобновяване в шестмесечния срок, пр-вото е 

прекратено.  

 - гр.д. № 167/2010 г., образувано на 24.06.2010 г., пр-во по чл. 

67 от ЗН - делба, на доклад на съдия Йовка Бъчварова; ИМ е постъпила на 

24.06.2010 г., и като нередовна е оставена без движение, има протокол от 

избор на докладчик; Указанията са изпълнени от 20.07.2010 г. и 27.07.2010 

г. С Разпореждане № 560  от 28.07.2010 г. е наредено препис от ИМ да се 

изпрати на ответниците. С Определение № 196 от 15.09.2010 г., на осн. чл. 

140 от ГПК е изготвен проект на доклад и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 

19.10.2010 г., 18.11.2010 г., 03.02.2011 г., 17.03.2011 г., 05.05.2011 г., 

16.06.2011 г., делото е отлагано за събиране на доказателства. В о.с.з. от 

29.09.2011 г. делото е обявено за решаване. Решение № 72, с което се 

допуска делбата е постановено на 11.11.2011 г., извън законоустановения 

срок и е влязло в законна сила на 01.07.2012 г. С Разпореждане № 687 от 

11.07.2012 г. е насрочено о.с.з. и е назначена съдебно-строителна е-за. В 

о.с.з. от 11.10.2012 г., на осн. чл. 229, ал. 1 от ГПК, производството по 

делото е спряно, а страните са предупредени за последиците по чл. 231 от 

ГПК. Към момента не е изтекъл шестмесечния срок, в който страните 

трябва да поискат възобновяване.   

  - гр.д. № 310/2012 г., образувано на 23.07.2012 г., пр-во по чл. 

124, ал. 1 от ГПК, на доклад на съдия Йовка Бъчварова, а след това на 
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съдия Иван Ченков; ИМ е постъпила на 23.07.2012 г. С Разпореждане № 

771  от 25.07.2012 г. е наредено препис от ИМ да се изпрати на ответника. 

 Съобщението е получено на 26.07.2012 г., има писмен отговор от 

27.08.2012 г. С Определение № 382 от 15.10.2012 г., на осн. чл. 140 от ГПК 

е изготвен проект на доклад и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 22.11.2012 г., на 

осн. чл. 229, ал. 1 от ГПК, производството по делото е спряно и страните са 

предупредени за последиците по чл. 231 от ГПК. Към момента не е изтекъл 

шестмесечния срок, в който страните трябва да поискат възобновяване.   

 

Анализът на проверените спрени  граждански дела сочи на извод, че 

същите са системно администрирани, с оглед проверка на 

обстоятелството дали е налична причината за тяхното спиране.  

По 1 дело производството е прекратено през 2012 г.  и по 2 броя 

дела по ІІ фаза на делбата  са започнали съдопроизводствени действия. 

   

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

бъдещ иск  през 2011 г. и 2012 г. 

       

                  - ч.гр.д.№ 124/2011 г., делото е обр. на 30.03.11 г. в същия ден, в 

който е депозирана молбата в съда, на доклад на съдия Иван Ченков. С 

определение от 31.03.11 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 

определена е парична гаранция, няма посочен срок за предявяване на иска. 

Има представено доказателство за внесена по сметка на съда парична 

гаранция, след което е издадена обезпечителна заповед, получена лично от 

молителката на 31.03.11 г.  На 07.06.11 г. по делото е представено копие от 

ИМ в РС - Котел, с ищец молителката. На 15.06.11 г. и на 05.07.11 г. са 

постъпили молби от взискателя по изпълнителното дело, което е спряно, 

поради наложената обезпечителна мярка по настоящото дело, с искане за 

отмяна на същата, поради това, че молителката не е завела иска в 

законоустановения едномесечен срок. С определение от 13.07.11 г. съдът е 

приел „че макар и да не е упоменал срока на действие на издадената 

обезпечителна заповед за спиране на изпълнението, съобразно 

разпоредбата на чл. 390, ал.3 ГПК, най-дългия срок е до един месец”, 

поради което е отменил обезпечението. С молба от 17.04.12 г. молителката 

е поискала връщане на внесената парична гаранция, препис от молбата е 

изпратена на другата страна за възражение на осн. чл. 403, ал.1 ГПК и за 

предявяване в едномесечен срок на иск за причинени вреди. На 04.05.12 г. 

е постъпило възражение срещу връщане на внесената парична гаранция. 

На 23.05.12 г. е постъпило по делото запорно съобщение от ЧСИ;  

        - ч.гр.д.№ 331/2011 г., молбата е постъпила в регистратурата на 

съда на 11.07.2011 г., делото е обр. същия ден, на доклад на съдия Йовка 

Бъчварова. С разпореждане от 12.07.11 г. съдът е дал указание на 

молителката да внесе дължимата д.т., а с разпореждане от 25.07.11 г. съдът 
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е освободил молителката от внасянето й. С определение от 25.07.11 г. 

съдът е допуснал исканата обезпечителна мярка, определен е едномесечен 

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

от пълномощник на молителката на 01.08.11 г. Няма представено 

доказателство за предявен в срок иск, към датата на проверката съдът не е 

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

служебно допуснатото обезпечение; 

    - ч.гр.д.№ 84/2012 г., молбата е постъпила в регистратурата на 

съда на 06.01.2012 г., делото е обр. същия ден, на доклад на съдия Йовка 

Бъчварова. С определение от 09.01.12 г. съдът е допуснал обезпечение на 

бъдещ иск чрез спиране на въвод във владение по посочено изп. дело, по 

описа на ДСИ, при РС-Котел, определена е парична гаранция и е 

определен едномесечен срок за предявяване на иска. На 13.01.12 г. е 

издадена обезпечителна заповед, след представяне на доказателство за 

внесена по сметка на съда парична гаранция. По делото има доказателство 

за предявен в срок иск. На 28.01.13 г. е постъпила молба  за връщане на 

паричната гаранция, препис от която е изпратена на другата страна за 

възражение и в едномесечен срок за предявяване на иск за причинените 

вреди. С разпореждане от 07.03.13 г. е разпоредено освобождаване на 

внесената гаранция; 

- ч.гр.д.№ 545/2012 г., делото е обр. на 30.10.12 г. в същия ден, в 

който е депозирана молбата в съда, на доклад на съдия Иван Ченков. С 

определение от 02.11.12 г. съдът е допуснал исканата обезпечителна мярка 

възбрана върху конкретно посочен недвижим имот, определен е 

едномесечен срок за предявяване на иска, издадена е обезпечителна 

заповед, получена от молителя на 23.11.12 г. С определение от 05.02.13 г. 

съдът, на осн. чл. 390, ал.3, изр. второ ГПК, служебно е отменил 

наложената обезпечителна мярка, поради непредставяне на доказателство 

за предявен в срок иск. 

 

Проверката на делата установи, че съдиите са спазвали 

разпоредбите за родова и местна подсъдност, регламентирани в 

глава тридесет и четвърта от ГПК. 

През проверявания период делата са образувани в деня на 

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

следващия работен ден. 

Обезпечителни заповеди са издавани след представяне на 

доказателство за внесена по сметка на съда парична гаранция, в 

случаите, когато такава е била определена.  

При непредставяне на доказателство за предявен в срок иск, 

съдът служебно е отменял допуснатото обезпечение, на основание 

чл. 390, ал.3, изр. второ ГПК /изкл. ч.гр.д.№ 331/2011 г./.  
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 По молбите за обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на 

изпълнението, съдът е постановявал обезпечителната мярка като 

задължително е определял и представяне на парична гаранция, на 

основание чл. 390, ал.4 ГПК. 

 

 
            

7. Бързи производства по чл. 310 ГПК. 

 

 От изисканите и предоставени ни справки е видно, че в Районен 

съд-Котел през 2011 г. по реда на чл. 310 от ГПК са разгледани общо 11 

броя дела, а през през 2012 г. - 25 броя дела, от които на случаен 

принцип бяха изискани и бяха анализирани следните производства: 

 

    - гр.д. № 507/2011 г., образувано на 21.10.2011 г.; иск по чл. 128 вр. 

с чл. 245, ал. 2 от КТ вр. с чл. 86, ал. 1 от ЗЗД; на доклад на съдия Йовка 

Бъчварова; има протокол от избор на докладчик; ИМ е постъпила на 

21.10.2011 г. и с Разпореждане № 1160 от 27.10.2011 г. е наредено препис 

от ИМ да се изпрати на ответника. Съобщението е получено на 10.11.2011 

г. Няма постъпил писмен отговор. С Определение № 220 от 14.12.2011 г., 

на осн. чл. 312 от ГПК, е изготвен проект на доклад, но не е насрочено 

о.с.з. С отделно Разпореждане № 1451 от 21.12.2011 г., е насрочено о.с.з. за 

19.01.2012 г., като законоустановения триседмичен срок е просрочен с 

няколко дни, съображения за което просрочие съдът е изложил в 

изготвеното определение по чл. 312, ал. 1 от ГПК. В о.с.з. от 19.01.2012 

г. делото е обявено за решаване. Решение № 8 е постановено на 

25.01.2012 г., в законоустановения срок. 

     - гр.д. № 670/2011 г., образувано на 30.12.2011 г.; иск по чл. 344, 

ал. 1, т. 1 от КТ; на доклад на съдия Йовка Бъчварова, след това на съдия 

Иван Ченков; има протокол от избор на докладчик; ИМ е постъпила на 

30.12.2011 г. и с Разпореждане № 108 от 10.01.2012 г. е наредено препис от 

ИМ да се изпрати на ответника. Съобщението е получено на 12.01.2012 г. 

Има постъпил писмен отговор от 14.02.2012 г. С Определение № 96 от 

24.02.2012 г., производството по делото е прекратено и същото е изпратено 

по подсъдност на Адм.С-Сливен. След разглеждане на препирня за 

подсъдност, с Определение № 33 от 15.05.2012 г. на петчленен състав на 

ВАС, делото е върнато по подсъдност за разглеждане на РС-Котел, с 

указание за продължаване на проц. действия.  С Определение № 209 от 

27.06.2012 г., делото е насрочено в о.с.з. и е изготвен проект за доклад, от 

който е видно че се касае за съединяване искове по см. на чл. 310, ал. 2 от 

ГПК. В о.с.з. от 19.09.2012 г. делото е обявено за решаване. Решение № 93 

от 25.10.2012 г., е постановено извън срока, установен в чл. 235, ал. 5, 

изр. 1 от ГПК. 
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      - гр.д. № 170/2012 г., образувано на 23.03.2012 г.; иск по чл. 143, 

ал. 2 от СК; на доклад на съдия Йовка Бъчварова; има протокол от избор на 

докладчик; ИМ е постъпила на 23.03.2012 г. и с Разпореждане № 385 от 

23.03.2012 г. е наредено препис от ИМ да се изпрати на ответника. С 

Определение № 208 от 26.06.2012 г. на осн. чл. 26, ал. 2 от ЗПП е назначен 

особен представител. Съобщението е получено на 28.06.2012 г. от 

назначения процесуален представител. Има постъпил писмен отговор от 

05.07.2012 г. С Определение № 291 от 30.07.2012 г. е изготвен проект на 

доклад и е наредено ДСП да изготви писмен доклад. От 07.08.2012 г. има 

постъпил соц. доклад, които е изпратен на страните за становище. С 

отделно Разпореждане № 792 от 13.08.2012 г. е насрочено о.с.з. за 

20.09.2012 г. В о.с.з. от 20.09.2012 г. делото е обявено за решаване. 

Решение № 81 от 04.10.2012 г., е постановено в срока, установен в чл. 

316 по ГПК. Обективна причина за неспазване на срока по чл. 312, ал. 1 от 

ГПК е отсъствието на страна по делото, необходимостта от изготвяне на 

соц. доклад и от предявяването му на страните за становище. 

      - гр.д. № 546/2012 г., образувано на 30.10.2012 г.; иск по чл. 143, 

ал. 2 от СК; на доклад на съдия Йовка Бъчварова, след това на съдия Иван 

Ченков; има протокол от избор на докладчик; ИМ е постъпила на 

30.10.2012 г. и с Разпореждане № 1227 от 02.11.2012 г. е наредено препис 

от ИМ да се изпрати на ответника. С Определение № 432 от 28.11.2012 г. е 

назначен особен представител, а с Определение № 442 от 10.12.2012 г. е 

назначен процесуален представител на ответника. Съобщението е 

получено на 14.12.2012 г. от назначения процесуален представител. Има 

постъпил писмен отговор от 21.12.2012 г. С Определение № 5 от 

04.01.2013 г. е изготвен проект на доклад и е насрочено о.с.з. за 06.02.2013 

г., извън законоустановения триседмичен срок. В о.с.з. от 06.02.2013 г. 

делото е обявено за решаване. Решение № 11 от 04.03.2013 г., е 

постановено извън срока, установен в чл. 316 по ГПК. 

      - гр.д. № 832/2012 г., образувано на 21.12.2012 г.; иск по чл. 222, 

ал. 3 от КТ; на доклад на съдия Йовка Бъчварова, след това на съдия Иван 

Ченков; има протокол от избор на докладчик; ИМ е постъпила на 

21.12.2012 г. и с Разпореждане № 1831 от 21.12.2012 г. е наредено препис 

от ИМ да се изпрати на ответника. Съобщението е получено на 17.12.2012 

г. от ответника. Няма постъпил писмен отговор. С Определение № 33 от 

28.01.2013 г. е изготвен проект на доклад и е насрочено о.с.з. за 13.02.2013 

г., в законоустановения триседмичен срок. В о.с.з. от 13.02.2013 г. делото е 

обявено за решаване. Решение № 15 от 26.03.2013 г., е постановено извън 

срока, установен в чл. 316 по ГПК. 

 

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

постъпване на ИМ. По повечето делата е съобразен срока, установен в 

чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК, а когато се е насрочвало разглеждане на 
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делото извън законоустановения срок, съдът е излагал аргументи в 

изготвеното Определение по чл. 312 от ГПК. В проверените дела съдия 

Йовка Бъчварова е обявявала решението с мотивите в двуседмичен срок, 

спазвайки  разпоредбата на чл. 316 ГПК, а просрочието при съдия Иван 

Ченков е до 14 дни – същият следва да положи усилия за стриктно 

спазване на законоустановените срокове при изписване на съдебните 

актове.  

  

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

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

Делата за 2011 г. по ЗЗДН са общо 2 бр.: гр.д.№ 226/2011 г. и гр.д.№ 

305/2011 г. /прекратено/. 

Делата по ЗЗДН за 2012 г. са общо 3 бр. / гр. д. № 144/2012 г., гр.д.№ 

214/2012 г. и гр. д. № 374/2012 г./, от които са проверени следните дела:  

      - гр. д. № 144/2012 г., обр. на 06.03.2012 г., жалба по чл. 4, ал.1, 

ЗЗДН, на доклад на съдия Иван Ченков. С разпореждане от 06.03.12 г. 

делото е насрочено за 29.03.12 г., когато е даден ход по същество. 

Решението е обявено на 30.03.12 г., има издадена от същата дата заповед за 

защита; 

     - гр. д. № 374/2012 г., обр. на 05.09.2012 г., молба по чл. 4, ал.1,  

ЗЗДН, на доклад на съдия Йовка Бъчварова. С разпореждане от 10.09.12 г. 

/дните 06.09-09.09.12 г. са неработни/ делото е насрочено за 02.10.12 г., 

пренасрочено за 09.10.12 г., когато е даден ход на делото и същото е 

отложено за събиране на доказателства за 26.10.12 г. На основание на 

постъпила молба от ищцата, делото е пренасрочено за 13.11.12 г., 

впоследствие пренасрочено за 19.02.13 г., когато е отложено за разпит на 

свидетел. В с.з. от 27.02.13 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено веднага, има издадена заповед за защита. Съдия Бъчварова е 

ползвала отпуск по болест за периода 13.11.2012 г. - 31.12.2012 г., което е 

причина за пренасрочване на делото. 

 

Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие, са 
администрирани своевременно. В деня на образуване на делото или на 
следващия работен ден съдът е насрочвал открито съдебно заседание в 
срок не по-късно от един месец, в съответствие с разпоредбата на чл. 
12, ал.1 ЗЗДН. По гр.д.№ 374/2012 г. съдът се е произнесъл веднага с 
решение в с.з., на основание чл. 15, ал.1и ал.2 ЗЗДН.  

 - гр. д. № 224/2012 г., обр. на 16.05.2012 г., искане по чл. 26, ал.1 
ЗЗДет., на доклад на съдия Йовка Бъчварова. С определение от 17.05.2012 
г. е изготвен проект на доклад, делото е насрочено за 21.06.2012 г., когато 
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ход на делото не е даден, поради нередовна процедура по призоваване, 

отложено е за 20.09.12 г., когато е  даден ход по същество, решението е 
обявено на 04.10.2012 г.; 

       - гр. д. № 569/2012 г., обр. на 16.11.2012 г., искане по чл. 26, ал. 
1 ЗЗДет., на доклад на съдия Иван Ченков. С определение от 19.11.2012 г. 
е изготвен проект на доклад, делото е насрочено за 04.12.2012 г., когато 
ход не е даден, поради нередовна процедура по призоваване. На 13.02.13 
г. е даден ход по същество, решението е обявено на 27.03.13 г. 

 Делата по Закона за закрила на детето са своевременно 
администрирани. Констатира се, че за проверявания период има дела /с 
докладчик съдия И. Ченков/, по които не е спазен едномесечния срок за 
произнасяне на решението по чл. 28, ал. 4 ЗЗДетето. 

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

 

                     -ч.гр.д.№ 25/2011 г., образувано на 14.01.2011г., производство 
по реда на чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Йовка Бъчварова. На 
17.01.11 г. е постановено разпореждане за издаване на заповед за 
изпълнение по чл. 410, ал.1, т.1 ГПК, издадена е заповед за изпълнение на 
парично задължение, съобщението за което е връчено на длъжника. В 
законоустановения срок е постъпило възражение, препис от което е 
изпратено на заявителя с указанието, че в едномесечен срок може да 
предяви иск относно вземането. Представено е доказателство за предявен 
в срок установителен иск в РС-Котел. Въз основа на влязлото в сила 
съдебно решение за установяване на вземането е издаден изпълнителен 

лист, получен от пълномощник на заявителя на 03.04.12 г., за което е 
направено и съответното отбелязване върху заповедта; 

      - ч.гр.д.№ 105/2011 г., образувано на 16.03.2011г., производство 

по реда на чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Иван Ченков. На 16.03.11 г. 

е постановено разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по чл. 

410, ал.1, т.1 ГПК, издадена е заповед за изпълнение на парично 

задължение, съобщението за което е връчено на длъжника. Няма 

постъпило възражение в законоустановения срок. Издаден е изпълнителен 

лист, получен от пълномощник на заявителя, за което е направена и 

съответното отбелязване върху заповедта; 

      - ч.гр.д.№ 16/2012 г., образувано на 03.01.2012 г., производство 

по реда на чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Иван Ченков. На 10.01.12 г. 

е постановено разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по чл. 

410 ГПК, издадена е заповед за изпълнение на парично задължение, 
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съобщението за което е връчено на длъжника. Няма постъпило възражение 

в законоустановения срок. Издаден е изпълнителен лист, получен от 

пълномощник на заявителя, за което е направено и съответното 

отбелязване върху заповедта; 

     - ч.гр.д. № 28/2012 г., образувано на 03.01.2012 г., производство 

по реда на чл. 410 от ГПК, на доклад на съдия Йовка Бъчварова. С 

разпореждане от същата дата заявлението е оставено без движение, с 

дадени указания до заявителя, изпълнени на 17.01.12 г. На 23.01.12 г. е 

постановено разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по чл. 

410, ал.1, т.1 ГПК, издадена е заповед за изпълнение на парично 

задължение, съобщението за което е връчено на длъжника. Няма 

постъпило възражение в законоустановения срок. Издаден е изпълнителен 

лист, получен от пълномощник на заявителя, за което е направена и 

съответното отбелязване върху заповедта; 

 

По всички производства е спазена местната подсъдност  по чл. 411, 

ал. 1 ГПК. 

Съдиите не винаги са спазвали стриктно тридневния срок по чл. 

411, ал.1, т.1 ГПК за разглеждане на заявлението в разпоредително 

заседание и издаване на заповед за изпълнение /напр.: ч.гр.д.№ 16/2012 г.; 

ч.гр.д.№ 28/2012 г./. След влизане на заповедта за изпълнение в сила, на 

основание чл. 416 ГПК, съдът е издавал изпълнителен лист, за което е 

правено надлежно отбелязване върху заповедта. 

  При заповедните производства по реда на чл.410 от ГПК проблем 

представлява ненамирането на длъжника на посочения в заявлението 

адрес, което води до забавяне на влизане в сила на издадената заповед за 

изпълнение. В тази връзка председателят на съда изрази категорчното си 

несъгласие с наложилата се практика на други съдилища  заповед за 

изпълнение да се обезсилва, ако длъжникът не се намери на посочения в 

заявлението адрес и ако от изисканата в последствие справка се 

установи, че е посочен адрес не на територията на общината, 

обслужвана от съда, издал заповедта за изпълнение.    

    Председателя на РС-Котел предлага de lege ferenda съдът, издал 

заповедта, който е разполагал с процесуална възможност да приложи 

разпоредбата на чл.411, ал.1 от ГПК преди да издаде заповедта за 

изпълнение, но не и след това- не може да обезсилва издадената заповед 

за изпълнение. Приема, че след като е била издадена заповедта, местната 

подсъдност е стабилизирана и нейното неспазване не води до 

недопустимост на издадения съдебен акт и   веднъж издадена, заповедта 

за изпълнение не може да бъде нито отменена, нито изменена или 

обезсилена от постановилия я съд, освен при условията на чл.415, ал.2 от 

ГПК,  където обаче  е предвидена хипотеза за обезсилване на заповедта 

за изпълнение. Определението за обезсилване и съответно прекратяване 
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на висящността на производството пред съответния съд е от 

категорията на обжалваемите, но при бездействие на заявителя да 

релевира това нарушение по пътя на инстанционния контрол, щом 

определението за обезсилване и прекратяване е влязло в сила, съдът, на 

който е препратено делото, е длъжен да зачете последиците от този 

влязъл в сила съдебен акт и да приеме да разгледа заявлението. 

И проверката на ИВСС установява, че в районните съдилища 

издадените заповеди за изпълнение се обезсилват при драстично 

нарушение на разпоредбата на чл.415, ал.2 от ГПК. 

 В този смисъл и проверяващите и самата председателка на РС-

Котел категорично приемат че този проблем е преодолим чрез 

тълкувателно решение, или чрез законодателна промяна, която да 

разпорежда изготвяне на предварителна справка за адреса на длъжника. 

Такава справка не е проблем да се изготвя, тъй като на всички съдилища е 

даден достъп до Национална база данни „Население”. 

         

          В Районен съд – Котел през 2011 г. по реда на чл. 417 от ГПК са 

били образувани общо 84 броя производства, а през 2012 г. – 103 броя, 

като се наблюдава тенденция към незначително увеличение. 

 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните 

частни граждански дела:  
 

             - ч.гр.д.№ 78/2011 г., обр. на 18.02.2011 г., на доклад на съдия 
Йовка Бъчварова; по чл. 417 от  ГПК. Има Разпореждане № 190 от 
18.02.2011 г. за издаване на заповед. На 18.02.2011 г. е издадена Заповед № 
54 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 
417 от ГПК, както и издаден ИЛ от 21.02.2011 г., получени от 
пълномощник на заявителя на 14.03.11 г. Има надлежно отбелязване за 
изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение и отбелязване върху представения 
документ; 

 - ч.гр.д. № 160/2011 г., образувано на 28.04.2011 г., на доклад на 
съдия Йовка Бъчварова, а след това на съдия Иван Ченков; по чл. 417 от  

ГПК. Има Разпореждане № 400 от 02.05.2011 г. за издаване на заповед. На 
02.05.2011 г. е издадена Заповед № 106 за изпълнение на парично 
задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и издаден ИЛ 
от 02.05.2011 г., получени от пълномощник на заявителя на 03.08.2011 г. 
Има надлежно отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение и 
отбелязване върху представения документ; 

 - ч.гр.д. № 199/2012 г., образувано на 18.04.2012 г., на доклад на 
съдия Йовка Бъчварова, а след това на съдия Иван Ченков; по чл. 417 от  
ГПК. Има Разпореждане № 439 от 19.04.2012 г. за издаване на заповед. На 
19.04.2012 г. е издадена Заповед № 160 за изпълнение на парично 
задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и издаден ИЛ 
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от 19.04.2012 г., получени от пълномощник на заявителя на 19.04.2012 г. 

Има надлежно отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение и 
отбелязване върху представения документ; 

 - ч.гр.д. № 204/2012 г., образувано на 26.04.2012 г., на доклад на 
съдия Йовка Бъчварова; по чл. 417 от  ГПК. Има Разпореждане № 457 от 
27.04.2012 г. за издаване на заповед. На 27.04.2012 г. е издадена Заповед № 
163 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 
417 от ГПК, както и издаден ИЛ от 27.04.2012 г., получени от 
пълномощник на заявителя на 16.05.2012 г. Има надлежно отбелязване за 
изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение и отбелязване върху представения 
документ; 
  

При подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение въз 

основа на извлечение от счетоводни книги, на основание чл. 417, т. 2 от 

ГПК, съдът е издавал Заповедта и Изпълнителният лист на следващия 

ден, след образуване на делото, само по № 160/2011 г. същите са били  

издадени на четвъртия ден като справката с календара посочи като 

обективна причина съвпадение на почивни дни и официален празник. 

 Добро впечатление направи прецизното администриране от 

страна на съда на производството, обективирано в изписването на два 

отделни съдебни  акта, каквито са Разпореждането за издаване на 

заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 и на Заповед за незабавно 

изпълнение. За издадения изпълнителен лист има надлежна бележка върху 

заповедта за изпълнение, както и върху представения документ. 

   

 ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД- 

КОТЕЛ: 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

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

В хода на проверката не се установиха случаи на опити от страните 
за превратно упражняване на процесуални права, изразяващи се в стремеж 

за заобикаляне на принципа на случаен избор на докладчик и намерения 
точно определени съдии от Районен съд – Котел да разгледат и да се 
произнесат по претенциите им. 

Задължението за проверка на редовността на исковите молби е 
осъществявано своевременно от съдиите, разглеждащи гражданските 
дела, които са постановявали разпореждания в този смисъл в рамките 
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между 1 и 3 дни от образуване на производствата, като най-често това е 

ставало още на следващия ден. 

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

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

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

съответното искане /молба, заявление/. 

Тези срокове са характерни и за производствата, образувани по 

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

проучените дела се установява, че делата в Районен съд - гр. Котел се 

образува в деня на постъпване на исковата молба. 

2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 

           При общите  искови производства  проверката установи, че съдиите  

постановяват актове по чл. 131 от ГПК, като ги съобразяват със 
съответните изисквания на правната норма и ги отразяват в самия акт. 
            Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдиите са се  
произнасяли по доказателствените искания на страните и са  насрочвали 
производствата в първо открито съдебно заседание, са постановявани  
своевременно след постъпване на отговор на исковата молба, съответно от 
изтичане на едномесечния срок, предвиден в чл. 131 от ГПК. 
            В много малко случаи по някои дела се установиха и по-големи 
периоди за постановяване на определението по чл. 140 от ГПК, което се 
обяснява с подробните проекти за доклади, изготвяни от докладчиците по 
делата. 

Най-често първо открито съдебно заседание е насрочвано за след   

месец и половина, макс. до два месеца от датата на определението по чл. 
140 от ГПК, като изключения се установяват единствено в периодите, 
съвпадащи със съдебната ваканция. 

В общия случай, при отлагане на делата за събиране на 
доказателства или поради други причини, следващо съдебно заседание е 
насрочвано за след месец и половина. Насрочване на следващо съдебно 
заседание за след 2 до 3 месеца се установява само в случаите на периоди, 
съвпадащи със съдебната ваканция.  

Производства по Закона за защита от домашното насилие 

 

Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилиe са 
администрирани своевременно. В деня на образуване на делото или на 
следващия работен ден съдът е насрочвал открито съдебно заседание в 
срок не по-късно от един месец, в съответствие с разпоредбата на чл. 
12, ал.1 ЗЗДН. 
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 Производства по Закона за закрила на детето.  

Делата по Закона за закрила на детето са своевременно 
администрирани, на следващия работен ден след образуване на делото е 
постановяван съдебен акт /определение/ с изготвен проект на доклад, а 
делото е насрочвано за разглеждане в едномесечен срок. 

 

Производства по Глава двадесет и пета чл. 310 и сл. от ГПК-

„Бързо производство". 

 

Гражданските делата по исковете, визирани в хипотезата на чл. 310 

от ГПК в РС - Котел се образуват в деня на постъпване на ИМ. По 

повечето от тях е съобразен срока, установен в чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК, а 

когато се е насрочвало разглеждане на делото извън законоустановения 

срок, съдът е излагал аргументи в изготвеното определение по чл. 312 от 

ГПК. Поради констатираното просрочие - до 14 дни, при постановяване на 

съдебното решение съдия Иван Ченков следва да положи усилия за 

стриктно спазване на срока, установен в чл. 316 от ГПК за изписване на 

съдебния акт.  

 

Спрени дела 

 

В Районен съд - Котел спрените граждански дела са администрирани 
своевременно и редовно, с оглед проверка на обстоятелството дали е 
налична причината за тяхното спиране. 

  
 
3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Общи искови производства 
Анализът на движението на делата, образувани преди 01.01.2010 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г., сочи като основна причина за техния 

продължителен период на разглеждане, спирането им поради наличие на 

преюдициални спорове, както и поради фактическата и правна сложност 

на делата, която обуславя необходимост от извършване на повече от една 

експертиза или конституиране на нови страни в процеса- при делата за 

делба /първа и втора фаза/.   

В РС - Котел за проверявания период има по две дела с отменен ход 

по същество, съответно за 2011 г. и 2012 г., което сочи на извод за добра 

предварителна подготовка на съдията-докладчик по водените дела. 

Анализът на делата, по които е постановен отменен ход по същество сочи 

като причина за отмяна на хода по същество при проверените дела 

недостатъчно задълбочената предварителна подготовка, поради което 
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за в бъдеще съдията - докладчик трябва да положи усилия в тази 

насока.  

 От справката, предоставена от Районен съд - Котел, отразяваща 

обявяването на съдебни решения, в отклонение от срока по чл. 235, ал. 5, 

изр. 1-во от ГПК, проверката констатира значително подобряване на 

резултатите в работата на съда, касаеща спазването на сроковете при 

обявяването на съдебните актове по делата.  

             Тези по-добри резултати се отчитат при сравнителен анализ на 

справките за 2011 г.  и 2012 г., като през 2012 г. наполовина са намалели 

делата, чиито съдебни актове са постановени и обявени в забава  - отчетена 

бе тенденцията към намаляване на броя на решенията, обявени извън срока 

по чл. 235, ал. 5 от ГПК и намаляване на срока, в който се постановяват 

същите.  

 От справката, предоставена от Районен съд - Котел, отразяваща 

обявяването на съдебни решения в отклонение на срока по чл. 235, ал. 5, 

изр. 1-во от ГПК, се установи, че съдия Иван Ченков е с най-много дела, по 

които съдебният акт е постановен извън законоустановения срок, но за 

констатираното просрочие бяха установени обективни причини от 

здравословен характер и специално при него беше отчетен личният му 

стремеж да обявява в 1-месечен срок решенията по делата, който стремеж 

през 2012 г. е обективирал в намаляване наполовина на броя на делата, 

чиито актове са постановени извън законоустановения срок, така и до 

забава до един месец. 

Съдиите от Районен съд – Котел образуват делата в деня 
постъпване на ИМ. По повечето делата е съобразен срока, установен в чл. 
312, ал. 1, т. 1 от ГПК, а когато се е насрочвало разглеждане на делото 
извън законоустановения срок, съдът е излагал аргументи в изготвеното 
Определение по чл. 312 от ГПК. В проверените дела съдия Йовка 
Бъчварова е обявявала решението с мотивите в двуседмичен срок, 
спазвайки  разпоредбата на чл. 316 ГПК, а просрочието при съдия Ивен 

Ченков е до 14 дни – същият следва да положи усилия за стриктно 
спазване на законоустановените срокове при изписване на съдебните 
актове. 

Заповедни производства  

 

По заповедните производства, инициирани със заявления по чл. 410 
от ГПК, съдът се е произнасял в срок от 1 до 5 дни от образуване на 
делата /най- често е спазван срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК/.  При подадено 
заявление за издаване на заповед за изпълнение въз основа на извлечение 
от счетоводни книги, на основание чл. 417, т. 2 от ГПК, съдът е издавал 
Заповедта и Изпълнителният лист на следващия ден след образуване на 

делото, което налага извод за съобразяване с кратките срокове, 
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установени от законодателя за този вид производство.  Добро впечатление 

направи прецизното администриране от страна на съда на производството, 
обективирало в изписването на два отделни съдебни  акта, каквито са 
Разпореждането за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 
417 и на Заповед за незабавно изпълнение. За издадения изпълнителен 
лист има надлежна бележка върху заповедта за изпълнение,както и върху 
представения документ.                              

   4. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА 
СЪДА. 

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

работата.    
    Всички проверени съдебни книги за 2011 г. и 2012 г. са по 

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

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

    Констатациите за постигнатите добри резултати в 

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

резултати от проверка изх. № 2036/24.09.2008 г. на ИВСС, се потвърждават 

и в хода на настоящата проверка.  

    В РС-Котел е създадена добра организация на административната 

дейност. Тази изключително добра организация на административната 

дейност, позволява и контрол върху образуването, движението и 

приключването на делата, както и върху цялостната работа на съдебната 

администрация.  

      В РС-Котел се води и т.н. „Риск Регистър” – регистър на 

идентифицираните рискове в съда, което е рядко срещано, като 

организирана дейност в други съдилища, но е похвално за 

администрацията и административното ръководство. 

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

                      

1. Председателят на РС - Котел, с оглед на правомощията, визирани 

в чл. 80 ЗСВ, да предприеме необходимите мерки, относно: 

- стриктно спазване на срока по чл. 395, ал.2 ГПК като молбата за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск се разрешава в закрито заседание 

в деня на подаването й в съда. 



 

 

36 

          - стриктно спазване на кратките процесуални срокове по Глава 

двадесет и пета ГПК - „Бързо производство”, както и на процесуалния 
срок по чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК при обявяване на решенията.  
           2. С оглед на направения от проверката извод,  за добрата и 
похвална работа на председателя на РС-Котел, съдия Йовка Бъчварова, 
разглеждаща и граждански дела, за  създадената добра организация на 
административната дейност и за добрата й работа  по  движението и 
приключването на  гражданските дела  в разумен срок и за прецизността,  
пълнотата и мотивирането на актовете,  постановявани в закрито съдебно 
заседание - разпореждания и определения по всички допълнителни 
искания на страните - за продължаване или възстановяване на 
процесуалните срокове, за предоставяне на правна помощ, за приемане 
на насрещен иск, привличане на трети лица и пр..,.съобразени с 

изискването на чл. 254, ал.2 от ГПК, на основание чл. 86 ал.1 т.8 от ЗСВ, 

председателят на ОС-Сливен да създаде административни и 
организационни условия за обсъждане на резултата от проверката, както  
и да предвиди допълнителна професионална квалификация и 
специализация на съдиите от РС-Котел и по-специално на съдия 
Бъчварова, чрез участието й в съвместните срещи със съдии от 
Сливенския съдебен  район, така и чрез участието й в семинарни 
обучения и семинари, организирани от Националния институт на 
правосъдието /НИП/. 
 
                В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, 
ал. 2, във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на PC – Котел да уведоми 

главния инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в 
изпълнение на препоръките. 
 
               Препис от Акта да се изпрати на административния ръководител 
на Районен съд - Котел, на административния ръководител на Окръжен съд 
- Сливен и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

                       

 

 

            

 

                                      ИНСПЕКТОР:  

 

                                      /ДИМАНА ЙОСИФОВА/ 

                                                                

 


