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 Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – ИСПЕРИХ по гражданските дела е 

проведена в изпълнение на Заповед № ПП-01-10/20.02.2014г. на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл.58, ал.1 от Закона 

за съдебната власт и съобразно Плана за провеждане на комплексни планови проверки 

на ИВСС за 2014г. 

Проверката бе извършена в периода 26.02.2014г. – 28.02.2014г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експертите ДИАНА ИВАНОВА и МАРИЯ ТОДОРОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Исперих по 

образуването, движението и приключването на гражданските дела за периодите  

01.01.2012г. - 31.12.2012г., 01.01.2013г. - 31.12.2013г. и 01.01.2014г. – 24.02.2014г. 

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските дела и 

деловодните книги, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Районен съд - Исперих 

справки, съобразно писмо изх. № И-01-1/29.01.2014г. на ИВСС, допълнителна 

информация за дейността на съда, извлечения от електронната деловодна програма, 

заповеди, ненасрочени дела, дела, по които производството е спряно, дела с отменен 

ход по същество, насрочени дела, деловодни книги и регистри, както и др. произволно 

посочени граждански дела.  

 

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

Районен съд – Исперих се помещава на трети, последен етаж от административна 

сграда. Имотът е собственост на Министерство на правосъдието, съгласно Акт за 

публична държавна собственост № 1052  от 10.02.2003г. На първия етаж от сградата са 

разположени помещения на Община - Исперих и офиси на РУСО-гр.Разград, а на 

втория етаж -  Дирекция “Бюро по труда”. 

 Към момента на настаняването на съда в този имот, предоставен безвъзмездно за 

стопанисване и управление на МП с Решение № 444/27.10.1992г. на МС, същият е бил  

функционален за задоволяване на нуждите му. Към настоящия момент площта му се 

явява недостатъчна за нормалното функциониране и правораздаване при силно 

изострена нужда от повече и по-просторни помещения. По сериозно е положението с 

възрастните и инвалидите, за които сградата на съда, с оглед височината на етажа и 

липсата на асансьор, се явява недостапна. Няма и обособени зони за конвоиране и 

изолиране на задържани лица. Не е възможно да бъде направено преустройство в тази 

насока.  
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Необходим е основен ремонт на покрива, тъй като архивът на съда се помещава в 

таванско помещение, нужна е и подмяна на дограмата на целия етаж. Като цяло 

материалните условия са задоволителни. Всички служби и кабинети разполагат с 

необходимото обзавеждане за нормална работа.  

Съдиите работят в самостоятелни кабинети, а съдебните служители ползват 6 

помещения – общо съдебно деловодство за граждански и наказателни дела, съдебни 

секретари /трима в една стая/, счетоводител /в обща стая, заедно със служител на 

Агенцията по вписвания-Имотен регистър/, административен секретар и секретна 

регистратура по ЗЗКИ, в едно помещение са събрани служба Архив, служба СИС и 

системен администратор, заедно са Бюро съдимост и регистратура. Съдът разполага с 2 

съдебни зали, като едната е обособена част от коридора. 

РС-Исперих е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти в 

кабинетите, деловодството и в съдебните зали. Служителите са оборудвани с 

компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и работят в мрежа. 

Администрацията не изпитва недостиг на техника, във връзка със създаването и 

поддържането на електронните папки.  

През периодите на проверката – 2012г., 2013г. и от 01.01.до 17.02.2014г. в РС-

Исперих функционира програмата за управление на съдебните дела САС “Съдебно 

деловодство”,  въведена от  01.07.2008г. 

Разпределението на делата в РС-Исперих се извършва на принципа на случайния 

подбор, съобразно чл.9 от ЗСВ, считано от м. юли 2006г. и към настоящия момент се 

осъществява с програмния продукт за случайно разпределение на делата „Law Choice”, 

разработен от ВСС.  

Председателят на съда със Заповед № 4/14.01.2010г. е утвърдил  правила, с които е  

регламентирал начина за достъп до публикуваните в Интернет страницата съдебни 

актове на РС-Исперих.  

Със Заповед № 101/14.06.2012г. са утвърдени Вътрешни правила за класифициране 

на съдебни дела и работа с материали, съдържащи класифицирана информация. 

В съда са внедрени следните програмни продукти: 

 - “Law Choice” – програма за случайно разпределение на делата, предоставена от 

ВСС, която функционира от м.  юли 2006г.; 

 - САС –съдебно деловодство, която функционира от м. юли 2008г.; 

  -Бюро-съдимост , която функционира от м. декември 2000г.; 

  - ПП JES (СИС), която функционира от м.декември 2003г.; 

 - Омекс 2000-заплати, която функционира от м.септември 1998г.; 

  - Омекс 2000-хонорари, която функционира от м.декември 2004г.; 

  - Правно-информационна система Апис, версия 7. 

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

В РС-Исперих, считано от 01.09.2009г., е утвърден щат от 19 души, от които 3 щ. 

бр. съдии,  1 щ. бр. ДСИ, 1 съдия по вписванията и 14 щ. бр. съдебни служители.  
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Административното ръководство на РС – Исперих се осъществява от 

Административен ръководител – председател на съда – Юлияна Цонева и 

административен секретар. 

Юлияна Василева Цонева е назначена на длъжност “административен ръководител 

– председател” на РС-Исперих с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 26 

от 14.07.2004г. и е встъпила в длъжност на 20.07.2004г. С решение на Висшия съдебен 

съвет по протокол № 32 от 09.07.2009г. съдия Юлияна Цонева е назначена за втори 

мандат на длъжността “административен ръководител – председател” на РС-Исперих. 

Елица Денчева Бояджиева е назначена на длъжност “съдия” в РС-Исперих с 

решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 39 от 29.10.2003г. и е встъпила в 

длъжност на 10.11.2003г. 

Димитринка Емилова Купринджийска е назначена на длъжност “съдия” в РС-

Исперих с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 52 от 11.12.2009г. и е 

встъпил в длъжност на 05.01.2010г. 

  В РС-Исперих няма назначен съдебен администратор.  

Корнелия Александрова Спасова е назначена на длъжност “административен 

секретар”, считано от 01.02.1997г., след проведен конкурс по документи. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ 

 СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

Към 01.01.2014г. в Районен съд-Исперих е утвърдено щатно разписание с 14 бр. 

съдебни служители. Администрацията на РС-Исперих е обща и специализирана. 

Общата администрация се състои от 3 бр. служители: по отдели или сектори и 

длъжности, както следва:  

 "Финансова дейност и снабдяване"- 1 бр.;  

 "Човешки ресурси"- 1 бр., той и “Стопанисване и управление на съдебното 

имущество”, той и “служител по сигурността на информацията”, той и 

“Регистратура КИ”;  

 "Информационно обслужване, статистика и информационни технологии"- 

1бр.  

В специализираната администрация работят общо 9 служители, организирани в 

служби и длъжности, както следва: 

  „Регистратура”-  1 бр., той и съдебен архивар; 

 „Съдебно деловодство”- 3 съдебни деловодители - 1 бр. за граждански дела, 

1бр. за наказателни дела, 1 бр. за изпълнителни дела; 

 „Съдебни секретари” - 3 бр.;  

  „Връчване на призовки и съдебни книжа”- 1 призовкар; 

 Бюро “Съдимост”- 1съдебен деловодител, той и деловодител-регистратура; 

Техническите длъжности са общо 1бр. – една чистачка.  
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Считано от 01.07.2008г. в Районен съд – Исперих е внедрена и функционира 

деловодната програма на САС “Съдебно деловодство” на “Информационно 

обслужване” АД – Варна.   

Книгите по чл. 39 от ПАС се водят на хартиен и на електронен носител по 

деловодната програма САС “Съдебно деловодство” и се разпечатват на хартиен 

носител, съгласно Заповед № 189/24.10.2008г. на Председателя на съда както следва:  

- азбучници – един път годишно, след приключване на календарната година; 

- описни книги - един път годишно, след приключване на календарната година; 

- книга за открити заседания – два пъти годишно / на всяко шестмесечие/; 

- книга за закрити и разпоредителни заседатия – два пъти годишно / на всяко 

шестмесечие/; 

- книга за привеждане  в изпълнение на влезли в сила присъди и определения по 

глава двадесет и девета от НПК- един път годишно, след приключване на календарната 

година; 

- книга за веществените доказателства – един път годишно, след приключване на 

календарната година; 

- книга за приемане и отказ от наследство – един път годишно след приключване на 

календарната година; 

Книгата за получени и върнати призовки и други съдебни книжа  се води само на 

хартиен носител. 

Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води на хартиен носител, считано от м.май 

2008г., както и на електронен носител - в деловодната програма САС “Съдебно 

деловодство”. Регистърът (на хартиен носител) съдържа следните данни: пореден 

номер, вид и номер на делото и дата на произнасяне на акта. Длъжностното лице, 

отговорно за водене на регистърът по чл. 235, ал.5 ГПК, е съдебният деловодител 

гражданско деловодство Румяна Иванова. Необходимо е да се спазват изискванията на 

чл. 50, ал.5 от ПАС, поради което ще бъде направена съответната препоръка 

Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се получават 

автоматично от деловодната програма САС “Съдебно деловодство” на 

“Информационно обслужване” АД  за граждански дела. 

Всички дела, образувани от месец август 2008г. са въведени във функциониращата 

„Съдебна административна система” (САС). 

Книгите и регистрите в РС-Кубрат са: 

- Азбучен указател за образуваните граждански дела – 2012г.-1 том, 2013г.-1 том, 

2014г.-1 том; 

- Описна книга за гр.дела – за  2012г. – 3 тома, за 2013г. – 2 тома, за 2014г. – 1 том; 

- Книга за открити заседания - гр. дела – за  2012г.- 1том, за 2013г. -1том,  за 2014г. 

–1том; 

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – за  2012г. – 1том, за 2013г. – 1том, 

за 2014г. – 1 том; 

- Книга за получените и върнатите призовки и  други съдебни книжа- за периода 

2012-2014г.; 
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- Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК - за периода 07.05.2008г-

31.12.2012г. – 1 том; за 2013г.- 1 том; за 2014г.- 1 том ; 

- Книга за приемане и отказ от наследство - за периода 1985-2014г. на хартиен 

носител и от 2008г. до настоящия момент на електронен носител; 

- Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, 

присъдени в полза на съдебната власт - за периода 1966-2014г. – 1 том /води се от 

съдебните секретари/;  

- Книга на заявленията за достъп до обществена информация – за периода 2010г.-

2014г. – 1 том; 

Със Заповеди № № 84/11.05.2011г. и 131/08.02.2012г. са утвърдени Вътрешни 

правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес и 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация. 

Проверени бяха следните книги и регистри по чл.39, ал.1 от ПАС: 

- Описна книга за гр.дела – Водените за периода на проверката книги са 

номерирани, прошнуровани, подпечатани и подписани от Председателя на съда, но на 

места информацията е написана нечетливо; 

- Книга за открити заседания гр. дела – Книгите са номерирани, подпечатани и 

прошнуровани, на места се водят нечетливо в графа «резултат», която се попълва от 

съдебните секретари. Проверявани са периодично от Председателя на съда; 

- Книга за закрити и разпоредителни заседания –  Водят се от съдебните секретари, 

номерирани са, прошнуровани и подпечатани в края на всяка книга. Книгите на места 

се водят нечетливо в графа резултат; 

- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа - Книгите се 

водят нечетливо на места, номерирани, прошнуровани и подпечатани са. Проверяват се 

периодично, без да се удостоверява с подпис и дата; 

- Книга на заявленията за достъп до обществена информация – Книгата е 

номерирана, подпечатана, прошнурована. Води се от 2010г.  до момента на проверката  

и съдържа общо 5 заявления, в това число 1 заявления от 2104г.; 

- Изходящ дневник – За проверяваните периоди книгите са оформят като класьори, 

в които се съхраняват ежедневни извадки от деловодната програма. Номерирани са, без 

подпис и печат на съда;  

- Входящ дневник 2011г. – Води се в класьор за всяка от годините. Книгите не са 

номерирани, няма подпис и печат на Председателя; 

- Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК за 2011г. – Не е спазена 

разпоредбата на чл. 62,ал.4 ПАРОАВАС (отм.); 

- Регистър за предоставени данни от НБД „ Население” – Води се от 2010г. в папка, 

не е номерирана, прошнурована и подпечатана. Представлява класьор, където се 

съхраняват преписките;  

- Регистър по ЗЗДН – Води се в класьор от 2009г. Не съдържа страници, няма 

подпис и печат на съда.  

 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата, вписана в 

книгата за открити заседания, датата на предаване на делото в канцеларията на съда и 
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акта от Регистъра на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК - решение по гр. дело № 

296/2012г.(датите съвпадат), решение по гр. дело № 637/2013г. (на доклад на съдия 

Бояджиева- решението, съдържащо се в делото е с посочена дата 23.12.2013г., в книгата 

за открити заседания не е посочена дата на съдебния акт, а само диспозитива и в графа 

дата на предаване на делото в деловодството на съда и подпис на служителя е посочена 

дата 30.12.2013г.- или след 7 дни. В регистъра е посочено, че съдебният акт по делото е 

обявен на 23.12.2013г.); решение по гр. дело № 210/2012г. (решението в делото е с дата 

11.05.2012г., в книгата за открити заседания делото е върнато на 15.05.2012г. или след 4 

дни, а в графа решение е вписан диспозитив без дата и номер на акта, в регистърът е 

посочена дата 11.05.2012г.), решение по гр. дело № 603/2013г. (решението има дата 

26.11.2013г., в книгата за открити заседания делото е върнато на 27.11.2013г. и в 

регистъра на решенията е посочена дата 26.11.2013г.); решение по гр. дело № 

288/2012г. (решението има дата 18.06.2012г., в книгата за открити заседания не е 

посочена дата в графа решение, а в графа дата на връщане на делото в деловодството е 

посочена същата дата, както и в съдеибния регистър), решение по гр. дело № 568/2013г. 

(решението по делото е с дата 20.11.2013г., в книгата за открити заседания е посочена 

дата 21.11.2013г., когато същото е върнато в деловодството, а в регистъра решението е 

обявено на 20.11.2013г.), решение по гр. дело № 892/2012г. (решението е от 

18.03.2013г., в книгата за открити закседания не е посочена дата и номер на решението- 

вписан е диспозитивът, а на 19.03.2013г. делото е върнато в деловодството на съда, в 

регистъра е посочена дата 18.03.2013г.), решение по гр. дело № 1/2012г. (решението е с 

посочена дата 04.04.2012г., в книгата за открити заседания е без дата в графа решения, а 

в графа връщане на делото в деловодството на съда е отбелязана дата 05.04.2012г., в 

регистъра на решенията- 04.04.2012г.), решение по гр.дело № 671/2012г. (решението на 

съдия Бояджиева е с дата 13.12.2012г., в книгата за открити заседания е посочено, че на 

15.12.2012г. или след два дни делото е върнато в деловодството, а в регистъра е 

посочена дата 13.12.2012г.), гр.дело № 764/2011г. (решението е от 16.07.2012г., в 

книгата за открити заседания е посочена дата на връщане на делото в канцеларията- 

16.07.2012г., както и в регистъра на съдебните решения), гр.дело № 732/2012г. (на 

доклад на съдия Цонева - решението е с дата 26.03.2013г., делото е върнато в 

деловодството на 28.03.2013г. – след два дни, а в регистъра е посочена дата 26.03.2013г.  

Проверката установи, че има разминаване в посочените дати в книгите, в регистъра 

и в делото. В тази връзка и с оглед констатираните слабости, ще бъдат направени 

съответните изводи и препоръки. 
 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
        ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

В РС-Исперих гражданските дела се образуват в деня на постъпване на книжата в 

съда от съдебния деловодител. Разпределението на делата на принципа на случайния 
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избор, съгласно чл. 9 от ЗСВ, се извършва от месец юли 2006г. и към настоящия момент 

се осъществява чрез програмния продукт за случайно разпределение на делата „Law 

Choice”, разработен от ВСС.  

Председателят на съда е утвърдил със Заповеди №№ 188/28.12.2009г. и 

207/27.12.2013г. Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС – 

Исперих. 

Разпределението се извършва от съдебния деловодител Валентина Минчева и се 

отразява в протокол, подписан от председателя на съда, като един екземпляр се 

съхранява в специална папка за календарната година и един екземпляр се прилага към 

съответното дело. Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100 

% на съдиите, 100% на Председателя на съда, за всички видове дела. 

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за всички видове 

дела с изключение на делата,  които се разпределят „по дежурство”. За постигане на 

равномерна натовареност, съобразно предмета на делата са обособени групи дела: 

“Граждански” /с подгрупи: “Вещни искове”, “Облигационни искове”, “искове по СК”, 

“Делби”, “Заповедни по чл.410 ГПК”, “Заповедни по чл.417 ГПК”  и “Разрешения по 

чл.130, ал.3, чл.165, ал.4 и чл.168, ал.2 от СК”/ и “Наказателни” /с подгрупи: “НОХД”, 

“НЧХД”, “АНД”/ дела. 

Считано от м. януари 2011г., заявления по реда на чл. 410 от ГПК и по реда на чл. 

417 от ГПК се разпределят на случаен принцип, а не по дежурство, както преди това. 

Молбите за обезпечения по чл.390 ГПК и молбите за незабавна защита по ЗЗДН се 

разпределят по дежурство, съгласно график, утвърден със Заповед на Председателя 

на съда.  

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата имат деловодителят 

Валентина Минчева, на която административният ръководител на съда е възложил със 

Заповед № 110/03.08.2009г. работата с програмата за случайно разпределение на дела, а 

в нейно отсъствие с изрична Заповед № 128/09.07.2010г. е определен съдебният 

деловодител Силвия Цонева, който по заместване извършва разпределението на делата.  

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите в съда 

искови молби /молби, до докладване на делото на съдията-докладчик, се извършва в 

следната последователност: след постъпване на книжата в служба „Регистратура”,  

същите се завеждат в деловодната програма и веднага се предават на съдебния 

деловодител,  който образува книжата в съдебно дело, попълва всички необходими 

данни на електронен и хартиен носител и в края на всеки работен ден предава 

новообразуваните дела  на съдебния деловодител Валентина Минчева /оправомощен 

със Заповед № 110/03.08.2009г. на председателя на съда да работи с програмата за 

случайно разпределение на делата/  за разпределение на случаен принцип. Делата по 

дежурство се докладват веднага на дежурен съдия, а в края на работния ден се 

отразяват в програмата за случайно разпределение на делата. 

Дежурствата на съдиите в РС-Исперих е регламентирано със Заповед № 

101/01.06.2011г. на Председателя на съда и се осъществява на ротационен принцип за 

период от по две седмици в определена със заповедта последователност, след което за 

всяка календарна година се изработва графичен файл за дежурствата по дати и съдии . 
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Дежурните съдии, по утвърдения график, се произнасят по постъпилите в  периода 

на съответното дежурство искания, както следва: искания по чл.62, ал.6 от Закона за 

кредитните институции; искове по реда на  Глава ХХV “Бързо производство” от ГПК; 

молбите за обезпечение на предявен и бъдещ иск /чл.389 и 390 от ГПК/; искания по 

чл.29, ал.4 от ГПК; исканията за издаване на заповеди за връщане на дете при 

родителите му чл.126, ал.2 и 3 от СК; искания  за разрешения по чл.6, ал.2 от СК; делата 

по Закона за защита от домашното насилие и по чл. 28 и 30а от Закона за закрила на 

детето, както и други искания, подлежащи на незабавно или в кратки срокове 

разглеждане. 

Председателят на съда, със Заповед № 28/17.02.2010г. е определил служителите: 

Корнелия Спасова - административен секретар и Ангел Ангелов-системен 

администратор, да разполагат с електронен подпис и съобразно разпоредбите на 

Наредба № 14/18.11.2009 г. на МП за реда и начина за предоставяне достъп на органите 

на съдебната власт до Национална база данни „Население”, да извършват справките, за 

което имат предоставен достъп. 

От констатираното в хода на проверката и описано по-горе следва да се отбележи, 

че разпределението на делата не се извършва от съдия, съобразно изискванията на чл. 

46, ал.1 от ПАРОАВАС(отм.) / чл. 35, ал. 4 ПАС, а от деловодител. Съществена част от 

делата, в това число и искове по реда на  Глава ХХV “Бързо производство” от ГПК не 

се разпределят на случаен принцип, а по дежурство. В тази връзка ще бъде направена 

препоръка за спазване на случайния принцип при разпределение на делата, съобразно 

чл. 9 ЗСВ. 
 
2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

Общи данни за РС-ИСПЕРИХ за периода 01.01.2012г.-17.02.2014г. 

 

През 2012г. в РС са постъпили общо 899 бр. дела (в това число 171 бр. гр. дела по 

общия исков ред и  475 бр. частни гр.дела), останали несвършени от минали години – 

163 бр. дела или общо за разглеждане – 1062 бр.  дела (в това число 261 бр. гр.дела по 

общия исков ред и 516 бр. ч.гр.дела). От тях  свършени през 2012г. са 897 бр. дела или 

154 бр. гр. дела и 486 бр. частни гр.дела.  

 

През 2013г. в РС са постъпили общо 809 бр. дела (в това число 198 бр. гр. дела по 

общия исков ред и  372 бр. частни гр.дела), останали несвършени от минали години – 

165 бр. дела или общо за разглеждане – 974 бр.  дела (в това число 307 бр. гр.дела по 

общия исков ред и 401 бр. ч.гр.дела). От тях  свършени през 2013г. са 789 бр. дела или 

163 бр. гр. дела и 379 бр. частни гр.дела.  

 

През периода 01.01.2014г.- 17.02.2014г. в РС са постъпили общо 103 бр. дела, (в 

това число 18 бр. гр. дела по общия исков ред  и 63 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 185 бр. дела или общо за разглеждане – 288 бр.  дела (в 
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това число 162 бр. гр.дела по общия исков ред и 83 бр. ч.гр.дела). От тях  свършени са 

76 бр. дела (в това число 29 бр. гр. дела и 34 бр. частни гр.дела) . 

 

Като материя от гражданските дела по общия исков ред преобладават делата по 

следните закони: Закона за задълженията и договорите, Закона за собствеността, чл.341 

ГПК /делби/, чл.422 от ГПК, Семейния кодекс, а по частните гр. дела  -  по чл.410 ГПК 

и по чл.417 ГПК /заповедни производства/. 

                                     

Съдии, съдебни състави и процентна натовареност  при разпределение на делата: 

 за 2012г. 

Юлияна Цонева           100%  натовареност 

Елица Бояджиева           100% 

Димитринка  

Купринджийска           100% 

 

 за 2013г. 

Юлияна Цонева                                                   100%  натовареност 

Елица Бояджиева            100% 

Димитринка Купринджийска          100% 

 

 за 2014г. 
Юлияна Цонева                     100%  натовареност 

Елица Бояджиева            100% 

Димитринка Купринджийска                             100% 

 

Обобщени данни за гражданските дела 
 

за 2012г. 

съдия-

докладчик 

висящи 

дела към 

01.01.2012г. 

Постъпили 

дела 

Свършени 

граждански дела 

Общо за 

разглеждане 

      
решени прекратени 

  

ОБЩО       163 899 

 

818 

 

79 1062 

Юлияна 

Цонева 

 

30  342 304 26 372 

Елица 

Бояджиева 

  

81 253 263 33 334 

Димитринка 

Купринджийска 

  

 

52 304 251 20 356 
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за 2013г. 

съдия-

докладчик 

висящи 

дела към 

01.01.2013г. 

Постъпили 

дела 

Свършени 

граждански дела 

Общо за 

разглеждане 

      
решени прекратени 

  

ОБЩО       165 809 

 

706 

 

83 974 

Юлияна 

Цонева 

 

42 255 215 31 297 

Елица 

Бояджиева 

 

38 287 238 28 325 

Димитринка 

Купринджийска 

 

85 
267 253 24 352 

 

за 2014г. 

съдия-

докладчик 

висящи 

дела към 

01.01.2014г. 

Постъпили 

дела 

Свършени 

граждански дела 

Общо за 

разглеждане 

      
решени прекратени 

  

ОБЩО 185 103 63 13 288 

Юлияна 

Цонева 
51 35 34 3 86 

Елица 

Бояджиева 
59 42 6 7 101 

Димитринка 

Купринджийска 
75 26 23 3 101 

 

                                                  НАТОВАРЕНОСТ 

 

Общата натовареност по щат и действителна натовареност по граждански дела в 

Районен съд – Исперих е както следва: 

 

 за 2012г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 29,5 % 

Натовареност по щат към свършени дела – 25 % 

Действителна натовареност към дела за разглеждане – 29,5 % 

Действителна натовареност към свършени дела – 25 % 

 

 за 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 27,1 % 

Натовареност по щат към свършени дела – 22 % 
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Действителна натовареност към дела за разглеждане – 27,1 % 

Действителна натовареност към свършени дела – 22 % 

 

 за 2014г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 64 % 

Натовареност по щат към свършени дела – 17 % 

Действителна натовареност към дела за разглеждане – 64 % 

Действителна натовареност към свършени дела – 17 %  

 

НАСРОЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 

 

Бяха изискани и проверени граждански дела, насрочени в открити съдебни 

заседания през м. март 2014г., по съдии както следва:  

 

- на доклад на съдия Цонева: 

От насрочените в о.с.з. на 13.03.2014г. 4 бр. дела, проверени бяха: 

Гр. дело № 519/2013г. е образувано на 10.09.2013г. по иск с правно основание чл. 

45 ЗЗД. Делото е разпределено на съдия Купринджийска. Разпорежданането по чл. 131 

ГПК е от 12.09.2013г. Ответниците са уведомени и на 15.10.2013 г. по делото е 

депозирана насрещна искова молба, а на 06.11.2013г. - писмен отговор по насрещната 

искова молба, както и писмен отговор от ответник – на 15.10.2013г. С определение по 

чл. 140 ГПК от 13.01.2014г. съдът е допуснал и приел като доказателства по делото 

представените с исковата молба  и насрещната искова молба писмени доказателства, 

допуснал е до разпит свидетели, назначил е СМЕ и е насрочил делото в о.с.з. за 

19.02.2013г. С определение от 04.02.2014г. съдия Купринджийска се е отвела от 

разглеждане на спора и делото е преразпределено на съдия Цонева. На 04.02.2014г. е 

даден ход и е отложено по доказателствата за 13.03.2014г.; 

 Гр. дело № 368/2013г. е образувано по иск с правно основание чл. 127,ал.1 СК, на 

27.06.2013г. След уточняване на исковата молба, с разпореждане по 131 ГПК от 

17.07.2013г. препис от исковата молба е изпратена на ответната страна за отговор. 

Правна помощ на ответника е предоставена съгласно разпореждане от 05.11.2013г. и с 

разпореждане от 18.11.2013 г. е назначен адвокат от АК-Разград. Писмен отговор е 

постъпил по делото на 22.11.2013г. С определение от 25.11.2013г. съдът е допуснал 

гласни доказателства, дал е указания и е насрочил делото за 12.12.2013г., с резервни 

дати 24.01.2014г., 21.02.2014г. и 13.03.2014г. С разпореждане от 29.11.2013г. е наредено 

да се изиска становище или социален доклад от компетентната социална служба в гр. 

Майнхайм, осъществяваща функциите по закрила на детето, за установяване и оценка 

на родителските качества и възможности на майката. В о.с.з. на 12.12.2013г. съдът е дал 

ход, приел е доказателствата, приложени към исковата молба и е възложил на ДСП- гр. 

Исперих да изготви социален доклад. На 22.01.2014г. по делото е депозиран социалния 

доклад относно потребностите и интересите на малолетното дето. Съдебното заседание 

на 24.01.2014г. е отложено и насрочено за 21.02.2014г., когато същото е отсрочено, 
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поради това, че не е изпълнена съдебната поръчка за събиране на доказателства до 

компетентния съд в гр. Майнхайм Германия, за следващата резервна дата - 13.03.2014г. 

Гр. дело № 641/2013г. е образувано на 05.11.2013г. по иск с правно основание чл. 

318 ГПК, вр. чл. 49 СК и разпределено на същата дата. С разпореждане едва от 

14.12.2013г. е наредено да се предостави правна помощ. С разпореждане на 23.01.2014г. 

е назначен адвокат на ответника, който е уведомен на 24.01.2014г. и отговор е постъпил 

по делото на 04.02.2014г. С определение по чл. 140 ГПК съдът е приел представените с 

исковата молба доказателства, допуснал е гласни доказателства, наредил е да се 

уведоми Д”СП” – Разград за изготвяне на социален доклад относно интересите на 

непълнолетното дете, дал е указания и е насрочил делото на 13.03.2014г. 

 

- на доклад на съдия Бояджиева: 

От насрочените в о.с.з. на 18.03.2014г. 7 бр. дела, проверени бяха: 

 

Гр. дело № 449/2013 г. е образувано и разпределено на 01.08.2013г. по молба с 

правно основание чл. 19, ал.1 ЗГР. С разпореждане от 14.08.2013г. на основание чл. 131 

ГПК, съдът е указал препис от молбата да се изпрати на община – Исперих и на РП- 

Исперих, които като заинтересовани страни да представят писмен отговор. Същите са 

уведомени на 16.08.2013г. и с определение от 10.01.2014г. – след близо 5 месеца, съдът 

е насрочил делото за 04.02.2014г., допуснал е и е приел представените с исковата молба 

доказателства. Страните са уведомени на 15.01.2014г. и с разпореждане в з.з. от 

10.02.2014г. (след съдебното заседание), съдът е отсрочил о.с.з. от 04.02.2014г. за 

18.03.2014г., поради ползване на отпуск за временна неработоспособност. Страните са 

уведомени за отсроченото с.з. на 12.04.2014г.(след о.с.з. на 04.04.2014г.). 

Гр. дело № 313/2013 г. е образувано и разпределено на 04.06.2013г. по иск за 

делба. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 10.06.2013г. С разпореждане от 26.07.2013г. 

е назначен адвокат на ответната страна, който е уведомен на 29.07.2013г., за 

представяне на писмен отговор в едномесечен срок. С разпореждане едва от 

19.12.2013г. на съдия Купринджийска, е назначен адвокат и на втория ответник. Писмен 

отговор е депозиран на 30.07.2013г. и съответно на 21.12.2013г. С определение от 

10.01.2014г. съдия Бояджиева е допуснала и приела представените с исковата молба 

доказателства, дала е указания и е насрочила делото за 04.02.2014г. С разпореждане в 

з.з. на 10.02.2014г. (след насроченото о.с.з.), съдът е отрочил о.с.з. от 04.02.2014г. за 

18.03.2014г. 

Гр. дело № 524/2013 г. е образувано на 12.09.2013г. и разпределено на същата дата, 

по иск с правно основание чл. 415 ГПК. С разпореждане от 03.10.2013г. исковата молба 

е оставена без движение за отстраняване на нередовности по нея. Молбата с изпълнени 

указания на съда е депозирана на 23.10.2013г. и с разпореждане по чл. 131 ГПК от 

01.11.2013г. е наредено препис от исковата молба да се изпрати на ответника за 

отговор. На 03.12.2013г. по делото е постъпил отговора и с определение от 13.01.2014г. 

съдът е приел приложените към исковата молба доказателства, дал е указания на 

страните и е насрочил делото в о.с.з. за 04.02.2014г. Страните са уведомени на 
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15.01.2014г. и на 20.01.2014г. С разпореждане от 10.02.2014г. (след о.с.з.) съдът е 

отсрочил с.з. от 04.02.2014г. за 18.03.2014г. 

 

- на доклад на съдия Купринджийска: 

От насрочените в о.с.з. на 05.03.2014г. 8 бр. дела, проверени бяха: 

Гр. дело № 45/2013г. е образувано на 25.01.2013г. по иск с правно основание чл. 34 

ЗС. С ръкописно разпореждане от 31.01.2013г. съдът е оставил исковата молба без 

движение с указания за отстраняване на нередовности. На 04.03.2013г. е постъпило и 

допълнение към исковата молба. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 05.03.2013г. 

Ответниците са уведомени на 12.03.2013г. и на 14.03.2013г. Отговори по исковата 

молба са постъпили съответно на 04.04.2013г. и на 10.04.2013г. С определение от 

30.04.2013г. са допуснати и приети доказателствата по делото, представени с исковата 

молба, дадени са указания и е насрочено о.с.з. за 04.06.2013г. Проведени са две о.с.з. по 

доказателствата – на 04.06.2013г. и на 18.09.2013г. Насроченото за 06.11.2013г. е 

отложено по здравословни причини на ищец, насрочено за след два месеца – на 

14.01.2014г. По делото е депозирана молба за отлагане на заседанието от адвоката на 

ответниците, който е общински съветгник и е ангажиран с примане на бюджета на 

община Исперих, като Председател на общинска комисия. С ръкописно разпореждане 

от 14.01.2014г., съдът е отсрочил делото за 19.02.2014г., когато е даден ход и делото е 

отложено по доказателствлата за 05.03.2014г. 

Гр. дело № 178/2013г. е изпратено по подсъдност от ОС-Разград на 29.03.2013г. и е 

разпределено на случаен принцип на съдия Цонева, на 29.03.2013г. С разпореждане по 

чл. 131 ГПК съдът е указал препис от исковата молба да се изпрати на ответника за 

отговор. Същият е уведомен на 16.04.2013г. и на 08.05.2013г. по делото е депозиран 

отговор на исковата молба. С определение от 15.05.2013г. (след изтичането на 

едномесечния срок) съдът е докладвал делото, допуснал е гласни доказателства, дал е 

указания и е насрочил същото за 27.06.2013г., когато съдия Цонева се е отвела, поради 

това, че адвокат на ответника е съпруг на докладчика. На 02.07.2013г. делото е 

преразпределено на съдия Купринджийска, която с ръкописно разпореждане от 

12.07.2013г. е насрочила о.с.з. на 11.10.2013г. (след повече от три месеца). Проведени са 

две о.с.з. по доказателствата, а третото - на 22.01.2014г., е отсрочено по молба на 

вещото лице, с ръкописно разпореждане от 21.01.2014г. за 05.03.2014г. Заключението 

по допуснатата СЕ е депозирано на 24.02.2014г. 

Гр. дело № 192/2013г. е образувано по иск за делба и разпределено на 04.04.2013г. 

на случаен принцип на съдия Купринджийска. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 

05.04.2013г., с което е указано да се впише исковата молба. Указанието е изпълнено, 

ответникът е уведомен на 12.04.2013г., отговор не е постъпил и с определение по чл. 

140 ГПК съдът е допуснал и приел доказателствата, приложени към исковата молба, дал 

е указания и е насрочил делото в о.с.з. за 26.06.2013г. В това о.с.з. съдът е обявил 

устните състезания за приключили и е съобщил, че ще се произнесе с решение до 

26.07.2013г. Датата не е спазена. Решението по допускане на делбата е постановено на 

16.08.2013г. и е влязло в сила (видно от положения печат) на 18.09.2014г. С 

определение от 01.10.2013г. съдът е насрочил производството по извършване на 
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делбата за 13.11.2013г. Проведени са две о.с.з. по доказателствата и делото е насрочено 

в о.с.з. за 05.03.2014г. 

Насрочените дела са образувани, разпределени и администрирани съобразно 

законовите изискванията, с констатираните пропуски, за което ще бъдат направени 

съответните изводи и препоръки.  

 

НЕНАСРОЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

Съгласно изготвена от съда справка, ненасрочените дела към 17.02.2014г. 

граждански дела са общо 39 бр., в т.ч. на доклад на съдия Юлияна Цонева – 9 бр., съдия 

Елица Бояджиева – 16 бр. и на доклад на съдия Димитринка Купринджийска – 14 бр. В 

посочения брой ненасрочени дела не са включени 2 броя спрени производства и 3 броя 

делбени дела в архив. 

Към датата на проверката, 26.02.2014 г. някои от делата вече са насрочени за 

разглеждане в първо о.с.з. 

Разпределените за разглеждане на съдия Юлияна Цонева и ненасрочени 

граждански дела са общо 8 броя, от които три са образувани през м. февруари 2014 г., 

едно – през м. януари 2014 г. и четири - през 2013 г.  Образуваното през м. януари 2014 

г. гр.д. № 19/2014 г., две от образуваните през м. февруари 2014 г. гр.д. №№ 64/2014 г. и 

75/2014 г., са в срока по чл. 131, ал. 1 ГПК. По гр.д. № 82/2014 г., образувано на 

11.02.2014 г., исковата молба е оставена без движение и тече определения за 

отстраняване на нередовностите срок. 

 Ненасрочените, разпределени на съдия Елица Бояджиева граждански дела са общо 

16 броя, от които три са образувани през м. февруари 2014 г., шест – през м. януари 

2014 г. и седем – през 2013 г. Образуваните през м. януари 2014 г. дела и едно от 

образуваните през м. февруари 2014 г. са в срока по чл. 131, ал. 1 ГПК. По образуваните 

на 11.02.2014 г. гр.д. № 76/2014 г. и гр.д. № 77/2014 г. няма произнасяне от съдията-

докладчик към 27.02.2014г. 

Ненасрочените дела с докладчик – съдия Димитринка Купринджийска са общо 13 

броя, от които образувани през м. февруари и м. януари 2014 г. –  по едно и единадесет 

броя дела са образувани през 2013 г. Образуваното на 23.01.2014 г. гр.д. № 44/2014 г. е 

в процедура по връчване на книжата, а по образуваното на 14.02.2014 г. гр.д. № 90/2014 

г. няма произнасяне от съдията-докладчик към 27.02.2014 г. 

 

Проверени са следните дела: 

Съдия Юлияна Цонева: 

Гр.д. № 355/2013 г. е образувано и разпределено на 21.06.2013 г., по постъпила 

същия ден искова молба за делба на недвижими имоти – земеделски земи, между 

единадесет съделители. С разпореждане от 01.07.2013 г. е оставена без движение, с 

указания до ищците да посочат адрес за призоваване на един от ответниците. 

Указанията са изпълнени на 05.07.2013 г., когато с молба са представени удостоверения 

за постоянен и настоящ адрес, както и справка от НБ ”Население”, според която 

ответницата е починала. С разпореждане от 08.07.2013 г. на ищците е определен 
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едноседмичен срок да посочат наследниците на починалата, имена, ЕГН и адреси за 

призоваване и да представят поправена искова молба. Такава е депозирана на 

15.07.2013 г. и с разпореждане от 17.07.2013 г. ищците са задължени да представят 

заверени копия от приложенията за връчване на новоконституираните ответници, 

изпълнено на 29.07.2013 г., когато съдията-докладчик е бил в отпуск. С разпореждане 

от 13.08.2013 г. съдията е наредил връчване на книжата по реда на чл. 131 и сл. ГПК. 

Съобщенията на петимата от ответниците са върнати, връчени на 22.08. и на 02.09.2013 

г. След като на 09.09.2013 г. съобщението до шестия ответник е върнато невръчено, 

лицето ненамерено на адреса, по отношение на него е проведена процедурата по чл. 47, 

ал. 1 – 4 ГПК и на 15.01.2014 г. му е назначен  особен представител, на когото е 

разпоредено да се връчат книжата, съобразно чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 

17.01.2014 г. и в едномесечния срок не е постъпил отговор. От останалите ответници са 

депозирани писмени отговори в срок. С определение от 21.02.2014, по чл. 140 ГПК, 

съдът е насрочил първото с.з. на 13.03.2014 г. Съдържанието на определението е пълно, 

подробно, ясно и изцяло съобразено с изискванията на разпоредбата. 

Гр.д. № 558/2013 г. е образувано на 20.09.2013 г., по постъпила на същата дата 

искова молба, с предявен иск по чл. 422 ГПК. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 

10.10.2013 г. По отношение на ответника се провежда процедурата по чл. 47, ал. 1 – 4 

ГПК с многократно удължаване на срока за изпълнение на задълженията за представяне 

на удостоверения за постоянен и настоящ адрес. Поради установени различия в 

постоянния, настоящия и адреса посочен в искова молба, на 11.02.2014 г. съдията е 

разпоредил съобщението да се изпрати и на постоянния адрес на длъжника, откъдето 

към датата на проверката не е върнато. Приложено е ч.гр.д. № 379/2013 г. по издаване 

на заповед за изпълнение-чл. 410 ГПК. 

Гр.д. № 621/2013 г. е образувано на 22.10.2013 г. Постъпила е искова молба за 

развод – чл. 49, ал. 1 СК. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 23.10.2013 г. На същата 

дата е издадено поисканото от ищеца съдебно удостоверение за установяване на 

адресната регистрация на ответника. Проведена е процедурата по чл. 47, ал. 1-4 ГПК по 

отношение връчване на съобщението на ответника, като двуседмичния срок по чл. 47, 

ал. 2 ГПК е изтекъл на 17.02.2014 г. С разпореждане от 20.02.2014 г., съдът, на 

основание чл. 23, ал. 1, вр. чл. 21, т. 3 ЗПП, вр. чл. 47, ал. 6 ГПК, е предоставил правна 

помощ на ответника и е изпратил искане до САК –Разград за определяне на адвокат и 

възнаграждението му. Уведомителното писмо е постъпило в съда на 20.02.2014 г. и с 

разпореждане от същата дата ищецът е задължен да заплати посоченото 

възнаграждение в едноседмичен срок. Съобщението е връчено на 21.02.2014 г. 

Гр.д. № 757/2013 г. е образувано и разпределено на 28.11.2013 г., по изпратено по 

подсъдност гр.д. № 306/2013 г. по описа на РС – Нови Пазар. С разпореждане от 

19.02.2014 г., около три месеца по-късно, съдията е оставил без движение 

първоначалната и насрещната искови молби, указал е нередовностите и тяхното 

отстраняване, определил е срок за това и е предупредил за последиците от 

неизпълнение – чл. 129, ал. 3 ГПК. 

 

Съдия Елица Бояджиева: 
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Гр.д. № 149/2013 г. е образувано и разпределено на 15.03.2013 г., по постъпила на 

същата дата искова молба. Предявен е иск по чл. 76 ЗНасл.,  за обявяване на договор за 

покупко-продажба на наследство за относително недействителен по отношение на 

ищеца. На 19.04.2013 г. съдията е разпоредил връчване на книжата по реда на чл. 131 

ГПК, като е приел исковата молба за редовна, а предявения иск – за допустим. С писмо 

на кмета, на 10.05.2013 г. две от съобщенията до ответниците са върнати невръчени, тъй 

като лицата са починали. Върху писмото, на 16.05.2013 г. е поставена резолюция “Към 

дело”. На 20.05.2013 г. един от останалите ответници е депозирал писмен отговор и 

насрещна искова молба/НИМ/ с предявен иск по чл. 34 ЗС и чл. 341 и сл. ГПК. На 

10.06.2013 г. е постъпила молба-допълнение към насрещния иск/НИ/ с приложени 

писмени доказателства. На 07.01.2014 г. съдията е разпоредил исковата молба да бъде 

вписана. Разпореждането е ръкописно, върху молбата и е изпълнено на 17.02.2014 г. С 

определение от з.з. на 06.02.2014 г. съдията-докладчик, на основание чл. 211, ал. 1 ГПК 

е приел за съвместно разглеждане предявения насрещен иск за делба и е разпоредил 

препис от НИМ с приложенията да се изпрати на първоначалния ищец-ответник по НИ 

за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Със същото определение първоначалната искова 

молба е оставена без движение и на ищеца е указано да представи доказателства за 

гражданския статус на ответниците, чиито съобщения са върнати със забележки, че са 

починали, да представи удостоверения за наследници, с оглед конституирането им по 

реда на чл. 227 ГПК. Разпоредено е делото да се докладва след изтичане на срока по чл. 

131, ал. 1 ГПК, вкл. срока за изпълнение на указанията за отстраняване на 

нередовностите по първоначалната искова молба. Видно от списъка на лицата с 

изготвени съобщения и от самото съобщение до първоначалния ищец, на него му е 

изпратено и връчено съобщение само по реда на чл. 131 ГПК, не и за изпълнение на 

указанията за отстраняване на нередовностите по първоначалната искова молба.    

Гр.д. № 614/2013 г. е образувано и разпределено на 21.10.2013 г., по постъпила в 

същия ден искова молба. Предявени са искове по чл. 108 ЗС и чл. 537, ал. 2 ГПК. С 

разпореждане от 01.11.2013 г. исковата молба е оставена без движение, посочени са 

нередовностите и е даден едноседмичен срок за отстраняването им, като е указано да се 

представи данъчна оценка, да се посочи цена на иска и се внесе дължимата д.т. Срокът 

за изпълнение е продължен с петнадесет дни. С разпореждане от 25.11.2013 г. исковата 

молба отново е оставена без движение, поради непредставяне на документ за внесената 

дължима д.т. за вписването на исковата молба. Указанията са изпълнени на 28.11.2013 

г., когато е вписана и исковата молба. С разпореждане от 02.12.2013 г. съдът е 

разпоредил връчването на книжата на ответниците по реда на чл. 131 ГПК. По 

отношение на двама от ответниците се изпълнява процедурата по чл. 47, ал. 1-4 ГПК, 

като междувременно на 06.01.2014 г. е получен писменият отговор на третия ответник, 

а на 03.02.2014 г. е постъпил писмен отговор и от името на първите двама ответници, 

подадени от един и същ адвокат. С определение от 25.02.2014 г., по чл. 140 ГПК, 

първото с.з. е насрочено за 08.04.2014 г. Определението е пространно, много подробно 

са изложени тезите на всяка от страните, съдържа доклад по делото. С него съдът е 

допуснал и приел представените от страните писмени доказателства, задължил е трето 
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лице – нотариус да представи нотариална преписка, дал е възможност на страните да 

ангажират допълнителни доказателства, вкл. гласни и ги е приканил към спогодба.  

Гр.д. № 636/2013 г. е образувано на 30.10.2013 г. по изпратеното по подсъдност от 

РС – Провадия гр.д. № 594/2013 г. Приложен е протокол за избор на докладчик от 

31.10.2013 г. С исковата молба/ИМ/ е предявен иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. С разпореждане 

от 01.11.2013 г. съдията е оставил без движение постъпилата в РС–Провадия на 

09.09.2013 г. насрещна искова молба с указания за довнасяне на дължимата д.т. С 

разпореждане от 14.11.2013 г. съдията е наредил връчване на книжата по насрещната 

искова молба на ответната страна – ищците по делото. Второто съобщение е връчено 

редовно на 09.12.2013 г. С разпореждане от 06.02.2014 г. съдът е оставил без движение 

и първоначалната искова молба с указания за довнасяне на дължима д.т. Съобщението е 

връчено на ищеца на 17.02.2014 г. писмените отговори по първоначалната ИМ са 

постъпили на 09.09.2013 г. в РС – Провадия, а писменият отговор на насрещната ИМ- 

на 13.01.2014 г.  

Гр.д. № 642/2013 г. е образувано и разпределено на 05.11.2013 г. по постъпила на 

същата дата искова молба за развод – чл. 49, ал. 1 СК. На 11.11.2013 г. съдът е 

постановил разпореждането по чл. 131 ГПК. На 19.11.2013 г. съобщението до ответника 

е върнато в цялост, със забележка, че от пет години лицето се намира в Германия, след 

което  е проведена процедурата по чл. 47, ал. 1 – 4 ГПК. Във връзка с назначаването на 

особен представител, на ищцата многократно са изпращани съобщения за внасяне на 

възнаграждението. Съобщението е получено едва на 21.01.2014 г. и изпълнено на 

22.01.2014 г. С разпореждане от 23.01.2014 г. особеният представител на ответника е 

назначен и е наредено да му се връчат книжата по реда на чл. 131 ГПК, което е 

извършено със съобщение от 24.01.2014 г. На 04.02.2014 г. е постъпил писменият 

отговор. С определение от з.з. на 17.02.2014 г., по чл. 140 ГПК, съдът е насрочил 

първото о.с.з. на 12.03.2014 г., допуснал и приел  писмените доказателства, наредил да 

се уведоми Д”СП” – гр. Разград. Приканил е страните към спогодба и им е указал 

възможността да сочат гласни доказателства. 

Гр.д. № 643/2013 г. е образувано и разпределено на 07.11.2013 г. по постъпила на 

същата дата искова молба. Предявен е иск по чл. 108 ЗС. На 14.11.2013 г. съдът е 

постановил разпореждането по чл. 131 и сл. ГПК. Съобщенията са връчени на 

ответниците на 18.11.2013 г., писменият им отговор е постъпил в съда на 12.12.2013 г. С 

разпореждане от 06.02.2014 г. исковата молба е оставена без движение за довнасяне на 

д.т., тъй като съдът е преценил, че са предявени два кумулативно съединени иска, 

съответно по чл. 108 ЗС и по чл. 109 ЗС, за всеки от които се дължи отделна д.т. 

Съобщението е получено на 18.02.2014г.  

 

Съдия Димитринка Купринджийска: 

Гр.д. № 480/2013 г. е образувано на 20.08.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен иск по чл. 108 ЗС. Първоначално за докладчик е определена 

съдия Цонева - приложен протокол от 20.08.2013 г. С разпореждане от 09.09.2013 г. 

исковата молба е оставена без движение за доплащане на дължима д.т. С разпореждане 

от 19.09.2013 г. на съдия Купринджийска исковата молба е приета за редовна, а 
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предявения иск – за допустим. Разпоредено е вписване на исковата молба и връчване на 

книжата по реда на чл. 131 ГПК. Съобщенията са връчени на ответниците на 17.10.2013 

г., а писменият им отговор е постъпил на 18.11.2013 г. На 19.11.2013 г. съдия Цонева се 

е отвела от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 2, вр. ал. 1, т. 2 ГПК и на 

същата дата е извършено преразпределение на делото и за докладчик е определена 

съдия Купринджийска. С определение от 07.01.2014 г. съдът е допуснал и конституирал  

по делото в качеството на трети лица помагачи  четири ФЛ. Върху писмения отговор, с 

разпореждане от 07.01.2014 г. съдията е указал на ищците и ответниците да представят  

по още 4 броя от исковата молба и отговора  за връчване на трети лица – помагачи. На 

третите лица са изпратени преписи от отговора и исковата молба и им е дадена 

възможност за становище.  Отговорът на третите лица на исковата молба е постъпил на 

07.02.2014 г. С определение от 24.02.2014 г., по чл. 140 ГПК, съдът е насрочил първото 

с.з. за 19.03.2014 г., допуснал и приел представените с ИМ и отговорите писмени 

доказателства, приканил е страните към спогодба и ги е предупредил за възможността 

от постановяване на неприсъствено решение.  

Гр.д. № 529/2013 г. е образувано и разпределено на 16.09.2013 г. по постъпила на 

същата дата искова молба с предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. На 23.09.2013 

г. исковата молба е оставена без движение с указания за довнасяне на дължима д.т., 

което е изпълнено на 21.10.2013 г. С разпореждане от 22.10.2013 г. е наредено 

връчването на книжата по реда на чл. 131 ГПК. След многократно търсене на ответника 

и установяване на адресната му регистрация, на 06.12.2013 г. съобщението му е връчено 

лично. Писменият му отговор е депозиран в съда на 03.01.2014 г. С определение от 

24.02.2014 г., по чл. 140 ГПК, съдът е насрочил първо с.з. на 26.03.2014 г., допуснал е 

представените с исковата молба доказателства, назначил е съдебно-икономическа 

експертиза. 

Гр.д. № 530/2013 г. е образувано и разпределено на 16.09.2013 г. по постъпила на 

същата дата искова молба с предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. На 23.09.2013 

г. исковата молба е оставена без движение с указания за довнасяне на дължима д.т., 

които, след удължаване на срока, са изпълнени на 23.10.2013 г. На 24.10.2013 г. е 

постановено разпореждането по чл. 131 ГПК. По отношение на ответника е проведена 

процедурата по чл. 47, ал. 1 – 4 ГПК, като на 10.02.2014 г. е приета  редовност на 

връчването, а на отсъстващия ответник е предоставена правна помощ. Изпратено е 

искане до САК- Разград за определяне на адвокат и посочване на размера на 

възнаграждението. Уведомителното писмо от САК-Разград е постъпило на 13.02.2014 г. 

и на 14.02.2014 г. съдът е разпоредил на ищеца да се укаже да заплати посочената сума 

за възнаграждение. Съобщението е връчено редовно на 20.02.2014 г. 

Гр.д. № 590/2013 г.  е образувано на 11.10.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявени  облигационни искове във връзка с неизпълнение на наемен 

договор. На 11.10.2013 г. делото е разпределено на съдия Цонева, видно от приложения 

протокол за избор на докладчик. На 29.10.2013 г. съдия Цонева се е отвела от 

разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 2, вр. ал. 1, т. 6 ГПК и на същата дата то 

е преразпределено на съдия Купринджийска. С разпореждане от 11.11.2013 г. е 

наредено връчването на книжата по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 
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13.11.2013 г. и писменият отговор е депозиран на 13.12.2013 г. С определение от 

21.02.2014 г., по чл. 140 ГПК, съдията е насрочил първото с.з. на 19.03.2014 г.  

 

                                                СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Спрени производства към 17.02.2014г. - 2 броя:  

гр.д.№ 19/2006г. със съдия-докладчик Юл.Цонева /съединено с гр.д.№ 106/2009г. и 

с гр.д.№ 127/2013г./ - спряно до решаване на гр.д.№ 241/2009г. на РС-гр.Исперих със 

съдия-докладчик Ел.Бояджиева; 

гр.д.№ 134/2013г. със съдия-докладчик Д.Купринджийска – спряно до решаване на 

гр.д.№241/2009г и гр.д. № 127/2013г., двете по описа на РС – гр.Исперих. 

Проверката установи следното: 

Гр.д. № 134/2013 г. е образувано на 07.03.2013 г.. Не е насрочвано. С определение 

от з.з. на 06.12.2013 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 

4 ГПК, до приключване с влезли в сила съдебни актове на гр.д. № 241/2009 г. и гр.д. № 

127/2013 г., двете по описа на РС – Исперих. Разпоредено е делото да се докладва след 

приключване на преюдициалните дела. По подадена на 02.01.2014 г. частна въззивна 

жалба срещу определението за спиране, делото е изпратено по компетентност на ОС – 

Разград на 05.02.2014г. и към датата на проверката не е върнато. 

Гр.д. № 19/2006 г. е образувано на 02.02.2006 г. по искова молба, с която е 

предявен иск с правно основание чл. 34 ЗС – делба на съсобствени недвижими имоти – 

четири гаража, находящи се в гр. Исперих. В с.з. на 11.05.2006 г. делото е обявено за 

решаване, а с определение от з.з. на 09.06.2006 г. протоколното определение за даване 

ход по същество е отменено и производството по делото е спряно на основание чл. 182, 

ал. 1, б. „г” ГПК/отм./ до решаване на гр.д. № 13/2006 г. по описа на РС – Исперих. С 

определение от з.з. на 13.03.2009 г. производството е възобновено и делото е насрочено 

в о.с.з. на 16.04.2009 г., когато производството по гр.д. № 106/2009 г. е присъединено 

към производството по  гр.д. № 19/2006 г. С определение от о.с.з. на 04.12.2009 г. 

производството по делото е спряно до решаване с влязъл в сила съдебен акт на гр.д. № 

241/2009г. по описа на РС – Исперих. Съдебният акт е влязъл в сила. С определение от 

з.з. на 18.02.2014 г., постановено по гр.д. № 127/2013 г. по описа на РС – Исперих, 

производството по същото дело е присъединено към производството по гр.д. № 19/2006 

г. Гр.д. № 19/2006 г. е приложено към гр.д. № 241/2009 г., което е висящо. 

 

ВИСЯЩИ, НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 01.10.2013г. производства, образувани 

преди 01.01.2013г.  
Според предварителната информация от съда делата са общо 17 броя, разпределени 

по докладчици, съответно: съдия Цонева – едно, съдия Бояджиева – девет и съдия 

Купринджийска – седем. 

Проверени са следните дела: 

Съдия Цонева: 
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Гр.д. № 721/2011 г. е образувано и разпределено на 04.10.2011 г. по постъпила на 

същата дата искова молба за делба на недвижими имоти – земеделски земи, между 

девет съделители. С разпореждане от 06.10.2011 г. исковата молба е оставена без 

движение с указания да се представят писмени доказателства има ли жив съпруг 

починалата след общия наследодател негова дъщеря и ако има – да се посочат имена и 

адреси за призоваване. Върху представеното удостоверение за наследници, издадено на 

14.10.2011 г., съдът ръкописно е разпоредил на 17.10.2011 г. на ответниците да се 

връчат преписи от исковата молба/ИМ/ и приложенията. Някои от съобщенията са 

връчени на ответниците при отказ. С определение от з.з. на 29.02.2012 г., по чл. 140 

ГПК, съдът е насрочил първото о.с.з. на 30.03.2012 г., когато делото е обявено за 

решаване.  Решението по допускане на делбата е постановено на 17.04.2012 г. и е влязло 

в сила на 12.11.2012 г., след въззивен контрол. С определение от 20.11.2012г. съдията е 

насрочил първото о.с.з. по извършване на делбата на 07.12.2012г., пренасрочено с 

разпореждане от 06.12.2012 г. за 25.01.2013 г., тъй като поради невнесен изцяло 

депозит, заключението по допуснатата експертиза не е било изготвено.  С.з. от 

25.01.2013 г. е пренасрочено за 14.02.2013 г., тъй като в.л по обективни причини не е 

успяло да изготви заключението. Заключението е депозирано на 28.01.2013 г. На 

14.02.2013 г. ход на делото е даден, прието е заключението, приети са за разглеждане 

претенции по сметките, допуснати са гласни доказателства и допълнителна задача на 

експертизата, като  за събиране на доказателства  е отложено за 12.04.2013 г., когато е 

допусната нова допълнителна задача към в.л.. Насроченото за 13.06.2013 г. с.з. е 

пренасрочено за 04.07.2013 г., поради невнасяне на определения за експертизата 

депозит от страните. На 04.07.2013 г. отново са поставени допълнителни задачи по 

експертизите, приети са писмени доказателства. На 17.10.2013 г. са приети 

допълнителните заключения, писмени доказателства, изслушани са свидетели. 

разпоредено е делото да се изпрати на СГКК-Разград за изготвяне на проект за делба с 

определяне на идентификационните номера на имотите и изработване на проекто-

скици, съобразно заключението. С.з. за 07.11.2013 г. е пренасрочено за 05.12.2013 г., 

което пък е пренасрочено за 07.02.2014 г., поради невнесени средства за услугата по 

сметка на СГКК-Разград. В с.з. на 07.02.2014 г. съдът е  дал ход на делото, съставил е 

предварителен проект на разделителен протокол, допуснал е изменение по претенциите 

за сметките, дал е ход на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение в 

срок. 

 

Съдия Бояджиева: 

Гр.д. № 245/2011 г. е образувано и разпределено на 06.04.2011 г. по постъпила на 

същата дата искова молба за делба на недвижими имоти – земеделски земи, в 

землището на с. Свещари. С разпореждане от 07.04.2011 г. исковата молба е оставена 

без движение с указания до ищците да посочат адресите за призоваване на двама от 

ответниците. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 29.04.2011 г. На двама от 

отсъстващите ответници е назначен особен представител, съобразно чл. 47, ал. 6 ГПК. 

На 19.08.2011 г. е постъпил писменият отговор от особения представител на двамата 

ответници, при връчено на 17.08.2011 г. съобщение. С определение по чл. 140 ГПК, от 
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02.12.2011 г. съдът е насрочил първо с.з. на 20.12.2011 г. С това определение съдията е 

допуснал и приел представените от ищеца писмени доказателства. На 20.12.2011 г. 

делото е обявено за решаване, но с определение от з.з. на 21.08.2012г.  протоколното 

определение за даване ход по същество е отменено, конституиран е още един съделител 

и исковата молба е оставена без движение с указания да бъде представена поправена 

такава, с включване на новоконституирания ответник. На 06.12.2012 г., с определение 

от з.з. производството по делото е било спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до 

приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр.д. № 834/2012 г. по описа на РС – 

Исперих, по молба по чл. 14 ЗЛС, вр. чл. 549 и сл. ГПК / за обявяване   смъртта на 

новоконституирания ответник по делбеното дело/. С влязло в сила на 21.06.2013 г. 

решение, постановено на 23.05.2013 г. по гр.д. № 834/2012 г. на РС – Исперих, е прието 

за установено, че съделителката е починала на 11.07.1987 г. / по делото е приложено 

копие/. Производството е възобновено с определение от 24.06.2013 г. и с.з. е насрочено 

за 17.07.2013 г., когато е даден ход на делото, прието е удостоверение за наследници на 

съделителката, чиято смърт е установена със съдебно решение, които са и ищци по 

исковата молба. Приключени са съдебното дирене и устните състезания и съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 17.08.2013 г. Решението по допускане на 

делбата е постановено на 01.11.2013 г. и на 04.11.2013 г. са изпратени съобщенията до 

страните. С определение от 09.01.2014 г. съдът е насрочил първото с.з. във втората 

фаза, по извършване на делбата, за 11.02.2014 г., когато е даден ход на делото, прието е 

заключението на вещото лице и за изслушване на заключението по допуснати 

допълнителни задачи, е отложено за 25.03.2014 г. 

Гр.д. № 294/2004 г. е образувано на 03.11.2004 г. по постъпила на същата дата 

вписана искова молба за делба на наследство. С разпореждане от з.з. на 05.11.2004 г. 

първото с.з. е насрочено за 09.12.2004 г., отложено за доказателства на 03.02.2005 г., 

след това - за 17.03.2005 г., отсрочено за 31.03.2005 г., когато е отложено без дата. На 

07.10.2005 г. е насрочено  с.з. на 24.11.2005 г., отложено за доказателства на 19.01.2006 

г., когато не е даден ход по молба на процесуален представител и е отложено за 

16.02.2006 г., пак отложено без даване на ход на делото и с оглед евентуална спогодба 

за 23.03.2006 г. На тази дата, без явяване на призованите страни, съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение в срок.  С недатирано определение протоколното определение 

за даване ход по същество е отменено и исковата молба е оставена без движение с 

указание да се отстранят различията в имената на наследодателя. На 28.06.2006 г. е 

насрочено с.з. за 21.09.2006 г., когато съдът отново е обявил делото за решаване. С 

определение без дата протоколното определение за даване ход по същество отново е 

отменено и следващо с.з. е насрочено за 07.12.2006 г., отложено по доказателства за 

26.01.2007 г., отложено по молба на процесуален представител без даване на ход за 

15.02.2007 г. На тази дата делото за трети път е обявено за решаване. Решението по 

допускане на делбата е постановено на 23.04.2007 г. По постъпила на 08.05.2007 г. 

въззивна жалба, на 27.06.2007 г. делото е изпратено по компетентност на ОС – Разград. 

С решение от 19.11.2010 г. по гр.д. № 338/2010 г. обжалваното решение е изменено 

отчасти.  Делото е върнато в РС – Исперих на 24.11.2011 г. С определение от 

06.03.2012г. първото с.з. във втората фаза, по извършване на делбата, е насрочено за 
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10.04.2012 г., когато е даден ход, приети са за разглеждане претенциите по сметки на 

страните, на в.л. по съдебно-техническата и оценъчна експертиза е поставена 

допълнителна задача, допусната е съдебно –счетоводна експертиза. На 15.05.2012 г. са 

приети заключенията-основно и допълнително по съдебно-техническата експертиза, 

разпитани са свидетели и делото е отложено заради неизготвеното заключение по 

съдебно-счетоводната експертиза и поставената нова допълнителна задача към в.л. по 

приетите заключения. По молба на в.л. с.з. за 19.06.2012г. е пренасрочено за 10.07.2012 

г. Заседание не е проведено и с разпореждане от 16.07.2012 г., с оглед отпуск поради 

временна нетрудоспособност – гледане на малко дете, “делото е служебно 

пренасрочено” за 11.09.2012 г. По делото липсва протокол от с.з. на 11.09.2012 г., 

призовки до страните са изпратени за явяване в с.з. на 18.09.2012 г. На 17.09.2012 г. 

съдията е пренасрочил с.з. за 23.10.23012 г. С разпореждане от 22.10.2012 г., предвид 

непредставено заключение по съдебно-техническата експертиза, делото е отново 

отсрочено – за 27.11.2012 г. От в.л.е постъпила молба на 26.11.2012 г., отново с искане 

за отлагане, тъй като не е изготвило заключението си. С разпореждане от 06.12.2012 г. 

с.з. от 26.11.2012 г., непроведено, е отсрочено за 18.01.2013 г., предвид ползване на 

отпуск за временна нетрудоспособност от съдията-докладчик, отново отсрочено с 

разпореждане от 14.01.2013 г., с което е уважена молба на процесуален представител, за 

12.02.2013 г. На 12.02.2013 г.  съдът без да дава ход на делото, го е отложил, наложил е 

глоба на неявилото се и неизготвило заключението си в.л.. Другото в.л. се е явило и е 

депозирало заключението си в срок. Всички страни са били редовно призовани и някои 

от тях са се явили. На 12.03.2013г. е даден ход на делото, приети са заключенията на 

вещите лица и делото е отложено, с допускане на нова съдебно-техническа експертиза, 

която да даде заключение за пазарната стойност на допуснатите до делба имоти към 

настоящия момент и да оцени претендирани подобрения. С определение от з.з. на 

20.03.2013г. , по молба на страните, съдът е спрял производството по делото на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, а не по ГПК /отм./. Молба за възобновяване на 

производството е подадена на 10.09.2013г. и с определение от 20.11.2013 г. съдът е 

възобновил производството и е насрочил с.з. за 28.01.2014 г., което не е проведено. С 

разпореждане от 10.02.2014 г. на съдията-докладчик, поради ползван отпуск за 

временна нетрудоспособност на датата, за която е било насрочено за разглеждане 

делото, с.з. е пренасрочено за 11.03.2014 г. 

Гр.д. № 715/2012 г. е образувано на 08.10.2012 г. по искова молба за делба на 

недвижими имоти – прекратена СИО. На 09.10.2012 г. съдът е постановил 

разпореждането си по чл. 131 ГПК. Връчването на съобщението на ответника е станало 

по реда на чл. 47, ал. 1 – 4 ГПК и с разпореждане от 12.12.2012 г. му е назначен  особен 

представител за всички съдебни инстанции. Съобщението по чл. 131 ГПК е връчено на 

особения представител на 14.12.2012 г. и от него на 03.01.2013 г. е постъпил писмен 

отговор. Определението по чл. 140 ГПК е от 24.06.2013 г. и първото о.с.з. е насрочено 

за 17.07.2013г., като са приети и писмените доказателства. На тази дата съдът е дал ход 

на делото, изслушал е обясненията на страните по фактическите обстоятелства, 

направил е доклад, приет без възражения и е обявил съдебното дирене и устните 

състезания за приключени, както и че ще се произнесе с решение до 17.08.2013 г. 
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Решението по допускане на делбата е постановено на 15.10.2013 г., не е обжалвано и е 

влязло в сила на 05.11.2013 г. С определение от з.з. на 10.01.2014 г. първото с.з. по 

извършване на делбата е насрочено за 11.02.2014 г., когато не е даден ход и делото е 

отложено за 25.03.2014 г., като е уважена молбата за отлагане на с.з. на процесуалния 

представител на ищцата и поради неизготвено заключение  по съдебно-оценъчната 

експертиза. 

 Гр. дело № 241/2009 год.  е образувано на 09.07.2009 год. по  искова молба от 

тази дата с обективно съединени искове по чл. 33, ал. 2 ЗС, чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 26, ал. 

1 ЗЗД и чл. 108 ЗС, относно искане за закупуване и разпореждане със съсобствен 

недвижим имот в гр. Исперих. За докладчик при образуването е била определена съдия 

Цонева, допуснала с определение от 09.07.2009 год. обезпечение на предявените от 

ищеца искове с налагане на възбрана върху спорния имот, въз основа на което е 

издадена заповед от същата дата. Отговори по поправената и допълнена искова молба, 

(въз основа на ръкописни разпореждания на съда върху цялата искова молба и по други 

документи), са депозирани на 27.08.2009г. и на 07.09.2009г., след което, с подробно 

определение от 17.09.2009 г. по чл. 140 ГПК, съдия Цонева е насрочила о.с.з. за 

04.12.2009 год., дала е указания към страните и е назначила СТЕ, указвайки на вещото 

лице да представи заключението седмица преди датата на с.з., в което страните са 

изразили становищата си и съдът им е дал възможност да водят преговори с цел 

сключване на спогодба, с дата за с.з. 18.01.2010г. В последното представителят на 

ищеца е заявил непостигнато споразумение, а и е навел данни за заведено още едно 

дело № 605/2009 г. на РС Исперих, за което е поискано присъединяване към 

настоящето. Съдът е отложил с.з. за 09.04.2010г., като е наредил да се приложи 

цитираното дело. По искането за съединяване на двете дела съдът се е произнесъл с 

определение от 24.02.2010г., приемайки, че предпоставките на чл. 213 ГПК не са 

налице, с оглед което е оставил без уважение искането.  На 13.04.2010г. съдия Цонева е 

изготвила отвода си по делото, след като е установила, че с определение от предходния 

ден съдията – докладчик по гр.д. № 605/2009г. -  Бояджиева, е обединила двете дела. 

Последвало е преразпределение на делото (л.89) с изключване на съдия Цонева и за 

докладчик е определена съдия Бояджиева. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 

14.04.2010г. отново е разпоредено изпращането на препис от исковата и уточняващата  

молба на единия ответник, а на другия – само от уточняващата искова молба, с указания 

към тях и разяснения по правото на отговор и съдържанието му. Съобщенията до 

двамата ответници са получени на 21 и 23.04.2010 г., но до 27.10.2010г. не са 

предприети каквито и да било действия по делото, когато исковата молба е оставена без 

движение с указания за допълнителна ДТ в р-р на 107.84 лв., внесена с молба от 

22.11.2010г. Следващият акт на съда е от з.з. на 17.01.2011г., по чл. 140 ГПК, когато 

съдът е изготвил проект за доклад по делото, допуснал е и приел доказателствата, 

страните пак са приканени за спогодба, отново е задължен ищецът да довнася държавни 

такси и о.с.з. е насрочено за 08.02.2011г., в което от ищцовата страна е направено 

искане за спиране на делото, тъй като в ИРС е заведено гр.д. № 70/2011г. - отрицателен 

установителен иск за неистинност на протокола за спогодба по гр.д. № 187/1976г., въз 

основа на който се твърди съсобственост. На 11.02.2011г., след извършена служебна 
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справка, с определение от з.з. производството по делото е спряно, до приключването на 

гр.д. № 70/2011г. на РС-Исперих с влязъл в сила акт. Видно от приложеното дело, 

решението по гр.д. № 70/2011г., с което искът е отхвърлен, е от 24.01.2012г. 

Потвърдено е с решение от 17.07.2012г. на ОС-Разград по гр.д. № 122/2012г., а с 

определение № 701/31.05.2013г. по гр.д. № 1387/2012г., ВКС не е допуснал касационно 

обжалване. Делото е върнато в настоящия съд с писмо от 04.06.2013г., получено е на 

07.06.2013г. По него липсват данни за изискана информация по движението на 

преюдициалното дело, е след връщането му в съда, на съдията – докладчик са били 

необходими повече от шест месеца, преди постановяването на определението от 

13.02.2014г., с което служебно е възобновено производството по делото и е насрочено 

о.с.з. за 01.04.2014г. 

 

Съдия Купринджийска: 

Гр.д. № 291/2011 г. е образувано на 21.04.2011 г. въз основа на определение на ОС 

– Разград по ч.в.гр. д. № 93/2011 г., с което гр.д. № 629/2010 г. по описа на РС – Кубрат 

е изпратено за разглеждане в РС – Исперих, предвид отводите на съдиите в РС – 

Кубрат. Производството е за делба на недвижими имоти - прекратена семейна 

имуществена общност. С определение от 16.05.2011 г., по чл. 140 ГПК, съдът е 

насрочил с.з. на 08.06.2011 г. и едновременно е допуснал и приел писмените 

доказателства.  В о.с.з. съдът е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр.д. № 354/2011 г. по описа на РС 

– Кубрат. По частна жалба срещу определението, делото е изпратено на ОС – Разград на 

04.07.2011 г. С влязло в сила на 11.08.2011 г. определение от 13.07.2011 г. по ч.в.гр.д. № 

187/2011 г. по описа на ОС – Разград първоинстанционното определение е оставено в 

сила. По делото са приложени две писма по направена справка по движението на 

преюдициалното дело през м. октомври 2011 г. След тях е приложено копие от решение 

от 20.11.2012 г. по в.гр.д. № 258/2012 г. на ОС – Разград, с което е потвърдено 

решението по гр.д. № 718/2011 г. по описа на РС – Исперих /гр.д. № 354/2011 г. на РС –

Кубрат/. С определение от 26.11.2012 г. съдията-докладчик е възобновил спряното 

производство и е насрочил с.з. на 23.01.2013 г., когато е обявил делото за решаване. 

Решението по допускане на делбата е постановено на 22.02.2013 г., не е обжалвано и е 

влязло в сила на 18.03.2013 г. С определение от 03.04.2013 г. съдията е насрочил 

първото с.з. по извършване на делбата за 29.05.2013 г. На тази дата не е даден ход на 

делото, с оглед предстояща спогодба между страните и направено искане за отвод на 

назначеното в.л. В следващото с.з. на 18.09.2013 г. ход на делото отново не е даден, 

като на ищцата е предоставена възможност да внесе депозит за в.л., тъй като не е 

постигната спогодба. На 30.10.2013 г. съдът е дал ход на делото, приел е за разглеждане 

искания по сметките и във връзка с тях е поставил и допълнителни задачи на в.л., 

допуснал е гласни доказателства. По молба на ответника с приложен болничен лист, с 

разпореждане от 10.01.2014 г. с.з. на 14.01.2014 г. е отсрочено за 12.02.2014 г., когато 

съдът не е дал ход на делото, поради неявяване на в.л., непредставило заключение по 

делото, като е приел за  редовно призовани страните и в.л. Призовките, обаче са  за с.з.  
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на 14.02.1014 г. Делото е насрочено за 05.03.2014 г., за когато призовките на страните и 

в.л. са връчени и върнати по делото. 

Гр.д. № 348/2012 г. е образувано на 28.05.2012 г. по ревандикационен иск за 

собственост – чл. 108 ЗС. С разпореждане от 31.05.2012 г. исковата молба е оставена без 

движение и са дадени указания за внасяне на дължими д.т. На 14.06.2012 г. съдията е 

постановил разпореждането по чл. 131 ГПК. С друго отделно разпореждане от същата 

дата е указано исковата молба да бъде вписана, наредено е издаването на съдебни 

удостоверения и други. Постъпилата на 22.06.2012 г. допълнителна искова молба е 

изпратена също за отговор на ответника. Съобщението е връчено на 11.07.2012 г. С 

определение по чл. 140 ГПК, от 05.09.2012 г., съдът е насрочил първо с.з. на 07.11.2012 

г., едновременно е допуснал и приел писмените доказателства, произнесъл се е по  

някои  доказателствени искания. В о.с.з. на 07.11.2012 г. делото е отложено с цел 

постигане на спогодба между страните. На 12.12.2012 г.  съдът е дал ход на делото, 

изслушал е страните, направил е доклад, приет без възражения и е отложил заседанието 

за 06.02.2013 г., за изслушване на свидетели. Тогава е допусната поискана по-рано 

експертиза и делото отново е отложено за 20.03.2013 г., когато заключението е прието, 

допусната е допълнителна задача към в.л., дадена е възможност за уточняване на 

доказателствено искане. На 15.05.2013 г. съдът е приел допълнителното заключение, 

във връзка с което е констатирана нередовност на ИМ и тя е оставена без движение с 

указание за отстраняване на нередовностите. След изпълнение на указанията, в с.з. на 

30.05.2013 г. съдът е приел и допуснал нови доказателства, вкл. съдебно-

графологическа експертиза, като се е мотивирал по правилата на преклузията. На 

18.09.2013 г. съдът не е дал ход на делото и го е отложил за 30.10.2013 г., когато 

заключението е прието и са разпитани  свидетели. За събиране на доказателства делото 

е отлагано за 16.01.2014 г., за 19.02.2014 г.  и за 05.03.2014 г. 

Гр.д. № 95/2012 г. е образувано на 16.02.2012 г. по искова молба, с предявен иск по 

чл. 127, ал. 2 СК. Делото е било разпределено на съдия Цонева, чието разпореждането 

по чл. 131 ГПК е от 17.02.2012г. Съобщението до ответницата е връчено на 01.03.2012 

г. на посочения в исковата молба адрес, чрез  брат. Писмен отговор от нейно име, чрез 

адвокат, е постъпил на 28.03.2012 г. На 29.03.2012 г. съдия Цонева се е отвела от 

разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК и с протокол от същата дата 

делото е преразпределено на съдия Купринджийска. С определение от 30.03.2012 г. 

съдията-докладчк е дал възможност на ответницата в едноседмичен срок да направи 

уточнение по направените в писмения отговор претенции, носещи характеристиките на 

насрещен иск по см. на чл. 211 ГПК и при подаване на насрещната искова молба да 

внесе дължимите д.т. Насрещната искова молба е депозирана на 09.04.2012 г. и с 

разпореждане от 11.04.2012 г. е оставена без движение, с указания за внасяне на 

посочена д.т. След внасяне на таксата, с разпореждане от 23.04.2012 г. съдията е 

разпоредил връчване на книжата по НИМ на първоначалния ищец, който е получил 

съобщението на 24.04.2012 г. и отговорът му е постъпил на 22.05.2012 г. С определение 

по чл. 140 ГПК,  от 06.07.2012 г., съдът е насрочил  първо с.з. на 17.10.2012 г., допуснал 

е писмените доказателства, произнесъл се е по доказателствени искания, разпоредил е 

уведомяване на Д”СП” – гр. Исперих  по местоживеене на детето и бащата, вкл. за 
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осигуряване на представител за изслушване на детето. На основание чл. 614 ГПК и по 

реда на Регламент /ЕО/ № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно 

сътрудничеството между съдилищата на държавите–членки при събиране на 

доказателства по граждански или търговски дела,  е отправил искане до компетентната 

социална служба в гр. Ротердам, Холандия, за изготвяне на становище или социален 

доклад по отношение родителските качества и възможностите на майката за отглеждане 

на детето. За целта е изготвено и разпореждане от  06.07.2012 г. На 08.08.2012 г. е 

направено искане за извършване на превод от български на нидерландски език на 

книжата. На 04.09.2012 г. е постъпил социалният доклад на Д”СП” - Исперих. На 

06.09.2012 г. поръчката е получена в замоления съд в Холандия. В с.з. на 17.10.2012 г. 

ход на делото не е даден, поради неизпълнение на съдебната поръчка. По същия начин е 

процедирано и в с.з. на 07.11.2012 г. и 05.12.2012 г./определените резервни дати/. На 

14.01.2013 г. до съда в Ротердам е изпратено запитване във връзка с изпълнението на 

съдебната поръчка. На 18.01.2013 г. е постъпил отговор от Ротердам. Преводът е 

извършен и депозиран на 05.02.2013 г. В с.з. на 06.02.2013 г. ход на делото е даден, 

въпреки че, според отговора на съда в Ротердам, поръчката не е изпълнена, съдът е 

изслушал страните, извършил е доклад, приет без възражения, изслушал е детето в 

присъствие на социален работник, разпитал е свидетели и е отложил за 08.05.2013г., 

заради социалния доклад от Холандия. На 11.06.2013 г. майката на ответницата е 

представила със заявление документи, за които твърди,  че са социален доклад от 

Холандия, като в с.з. на 26.06.2013 г. е представила и превод на български. Делото е 

отложено за запознаване с документите от ищеца и с оглед сключване на спогодба 

между страните. На 11.10.2013 г., след разпит на свидетели, делото е отложено за 

11.12.2013 г., за да се изиска от съда в Холандия официалния доклад от социалните 

служби в Ротердам. На 11.12.2013 г. делото отново е отложено заради официалния 

доклад, който е постъпил на 24.01.2014 г.  С.з. на 19.02.2014 г. е отложено, тъй като 

докладът не е бил преведен, поради невнесени от страните средства за това. Към датата 

на проверката превод  на документите не е депозиран. 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ в открито съдебно заседание, 

производствата по които следва да се движат и приключат в кратки процесуални 

срокове:  

 по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство; 

2012г. – общо 19бр. 

В т.ч.: 

Юлияна Цонева – 4бр. 

Елица Бояджиева – 5бр. 

Димитринка Купринджийска – 3бр. 

     2013г. – общо 5 бр. 

      В т.ч.: 

     Юлияна Цонева – 1бр. 

      Елица Бояджиева – 1бр. 

     Димитринка Купринджийска – 3 бр.  
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 по Закона за закрила на детето; 

 2012г. общо 46 бр. 

В т.ч.: 

Юлияна Цонева – 19 бр. 

Елица Бояджиева – 14 бр. 

Димитринка Купринджийска – 13 бр. 

2013г. общо 55 бр. 

В т.ч.: 

Юлияна Цонева – 26 бр. 

Елица Бояджиева – 17 бр. 

Димитринка Купринджийска – 12 бр. 

 

 по Закона за защита от домашното насилие. 

2012г. общо 11бр. 

В т.ч.: 

Юлияна Цонева – 3бр. 

Елица Бояджиева – 4бр. 

Димитринка Купринджйска – 4бр. 

 

2013г. общо 7 бр. 

В т.ч.: 

Юлияна Цонева – 2бр. 

Елица Бояджиева – 2бр. 

Димитринка Купринджийска – 3бр. 

 

 по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство; 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на 

бързото производство – искове по СК за издръжки и изменение на издръжки:  

 

- на доклад на съдия Ю. Цонева: 

Гр. дело № 732/2012 г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в деня на 

подаване на исковата молба, образуване и разпределение на делото (17.10.2012г.). 

Протоколът за случаен избор е приложен след исковата молба и съдържа дата, подпис 

на Председателя на съда, извършил разпределението и съдията докладчик, на който 

делото е разпределено по дежурство. Спазена е разпоредбата на чл. 311 ГПК - съдът е 

извършил проверка по редовността и допустимостта на иска в деня на подаване на 

исковата молба. Ответникът е уведомен  по реда на чл. 47, ал.6 ГПК и с разпореждане 

от 05.12.2012г. е наредено да се предостави правна помощ на ответника. С последващо 

разпореждане от 21.01.2013г. е назначен  особен представител, който е уведомен на 

21.01.2013г. и на 20.02.2013г. е депозирал писмен отговор. С разпореждане от 

25.02.2013г. съдът е докладвал делото, допуснал е и е приел приложените към исковата 
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молба доказателства, дал е указания за страните, наредил е да се уведоми ДСП, с оглед 

защита правата и законните интереси на малолотното дете, за което е предявен искът за 

издръжка и е насрочил делото за 12.03.2013г., при спазване на триседмичния срок по 

чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. В исковата молба изрично е посочено, на основание чл. 15,ал.6 

ЗЗДт да бъде уведомена Д”СП”-гр. Варна. Социален доклад е постъпил по делото на 

07.03.2013г. Проведено е едно съдебно заседание (на 12.03.2013г.), на което са приети 

представените с исковата молба и допълнително представените доказателства, разпитан 

е един свидетел, даден е ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение до 26.03.2013г. Решението е постановено на посочената дата, не е 

обжалвано и е влязло в законна сила. Върху него има отбелязване за издаден 

изпълнителен лист. Спазена е разпоредбата на чл. 15, ал.6 ЗЗДт.; 

Гр. дело № 218/2012г. – С ръкописно разпореждане по чл. 131 ГПК от 

16.03.2012г., постановено в деня на постъпване на исковата молба по чл. 150 СК и 

образуване на делото, съдът е наредил да се изпрати за отговор на ответника. Върху 

исковата молба не е положен печат за образуване на делото. От протокола за случаен 

избор е видно, че делото е разпределено по дежурство на съдия Цонева. Ответникът е 

уведомен на 26.03.2012г., а на 26.04.2012г. е представено възражение. С разпореждане 

от 26.04.2012г., при спазване нормата на чл. 312, ал.1 ГПК, съдът е докладвал делото, 

допуснал е гласни доказателства, приел е приложените към исковата молба писмени 

доказателства, дал е указания на страните, наредил е да се уведоми ДСП- гр. Исперих и 

е насрочил о.с.з. за 17.05.2012г., при спазване на триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 

ГПК. На 15.05.2012г. е депозиран социален доклад. Проведено е едно с.з., на което е 

постигната спогодба, одобрена от съда. Върху акта има печат за влизането му в сила; 

 

- на доклад на съдия Е. Бояджиева: 

Гр. дело № 764/2011г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено в деня на 

постъпване на исковата молба, образуване и разпределение на делото – на 19.10.2011г. 

Протоколът за случаен избор съдържа името на съдията докладчик и разпределеното по 

дежурство дело, с подпис на разпределящия. Ответникът е уведомен по реда на чл. 47 

ГПК. С разпореждане от 27.03.2012г. е назначен адвокат, който е уведомен на 

29.03.2012г. и на 09.04.2012г. е депозирал отговора на исковата молба. С определение 

от 18.04.2012г. (не е спазено изискването по чл. 312,ал.1 ГПК), съдът е докладвал 

делото, приел е писмени доказателства, дал е указания на страните, наредил е да се 

уведоми ДСП – с. Самуил и е насрочил о.с.з. на 07.05.2012г., при спазване на 

триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Проведени са две с.з. – на 07.05.2012г. и 

на 22.05.2012г., когато са приети представените доказателства, съдебното дирене е 

приключило, даден е ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение до 05.06.2012г. Съдебният акт е постановен на 16.07.2012г. – не е спазено 

изискването по чл. 316 ГПК. Върху решението е положен печат за влизането му в сила. 

По подадена на 04.12.2012г. молба, е издаден изпълнителен лист на същата дата, който 

в оригинал се съдържа по делото; 

Гр. дело № 671/2012г. – С ръкописно разпореждане по чл. 131 ГПК от 

17.09.2012г., постановено ден след постъпване на исковата молба по чл. 150 СК и 
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образуване на делото, съдът е наредил да се изпрати препис на нея с приложенията за 

отговор на ответника. Върху исковата молба не е положен печат за образуване на 

делото. От протокола за случаен избор е видно, че делото е разпределено по дежурство 

на съдия Бояджиева. Ответникът е уведомен на 24.09.2012г., а на 22.10.2012г. е 

представен отговор на исковата молба. С определение от 25.10.2012г. (след изтичане на 

едномесечния срок по чл. 312, ал.1 ГПК), съдът е докладвал делото, приел е 

представените с исковата молба доказателства, дал е указания на страните, наредил е да 

се уведоми ДСП- с. Самуил и е насрочил о.с.з. за 15.11.2012г., при спазване на 

триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. На 12.11.2012г. е депозиран социален 

доклад. Проведено е едно с.з., на което съдът е приключил съдебното дирене, дал е ход 

на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение до 30.11.2012г. Датата 

не е спазена. Решението, с което е отхвърлена исковата молба, е постановено на 

13.12.2012г. и върху него е положен печат за влизането му в сила. Не е спазен срока по 

чл. 316 ГПК; 

 

- на доклад на съдия Д. Купринджийска:  

Гр. дело № 1/2012 г. – С ръкописно разпореждане по чл. 131 ГПК от 06.01.2012г., 

постановено 2 дни след образуване и разпределение на делото, съдът е указал препис от 

исковата молба да се изпрати за отговор на ответника. От протокола за случаен избор е 

видно, че делото е разпределено по дежурство на съдия Купринджийска. Ответникът е 

уведомен по реда на чл. 47 ГПК и с разпореждане от 31.01.2012г. е наредено да му се 

предостави правна помощ. Впоследствие, с разпореждане на 06.02.2012г. е назначен 

адвокат от АК- гр. Разград, който е уведомен на 10.02.2012г., а писмен отговор е 

постъпил на 27.02.2012г. С разпореждане от 29.02.2012г. съдът е допуснал 

приложените към исковата молба доказателства, дал е указания за страните, наредил е 

да се уведоми ДСП-гр. Исперих и е насрочил делото за 20.03.2012г., в рамките на 

триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Социалният доклад е депозиран по делото 

на 15.03.2012г. Проведено е едно с.з., в което е разпитан свидетел, както и навършилото 

13 годишна възраст дете, в присъствието на социален работник Д.Д., приет е като 

доказателства по делото социалният доклад и съдебното дирене е обявено за 

приключено. Съдът е съобщил, че ще се произнесе с решение в срок до 04.04.2012г. 

Решението е постановено на посочената дата, при спазване на срока по чл. 316 ГПК. 

Върху решението е положен печат за влизането му в сила и е направена надлежна 

бележка за издаден изпълнителен лист. Спазени са изискванията на ЗЗДт и на чл. 

315,ал.2, чл. 316 и чл. 406,ал.3 ГПК; 

Гр. дело № 892/2012г. е образувано и разпределено на 20.12.2012г. С 

разпореждане по чл. 131 ГПК  от 07.01.2013г. (не е спазен чл. 311, ал.1 ГПК), е 

наредено да се връчи препис от исковата молба на ответника за отговор. Същият е 

уведомен на 08.01.2013г., а отговорът е постъпил по делото на 01.02.2013г. С 

разпореждане от 04.02.2013г. съдът е докладвал делото, допуснал е писмени и устни 

доказателства, наредил е да се уведоми ДСП – гр. Исперих за изготвяне на социален 

доклад и е насрочил о.с.з. за 27.02.2012г., при спазване на триседмичния срок по чл. 

312, ал.1, т.1 ГПК. Социален доклад е постъпил по делото на 21.02.2013г. Проведено е 
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едно с.з., в което съдебното дирене е приключило и съдът е обявил, че ще се произнесе 

с решение в срок до 14.03.2013г. Датата не е спазена. Решението е постановено на 

18.03.2013г., след двуседмичния срок по чл. 316 ГПК. Видно от положения дечат, 

решението е влязло в сила на 24.04.2013г. 

С оглед констатираното в хода на проверката по този вид дела, ще бъдат направени 

съответните изводи и препоръки.  

 

 по Закона за закрила на детето; 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на ЗЗДт:  

- гр.дело № 288 /2012г. (решението е постановено в едномесечен срок),  гр. дело 

№ 603/2013г. (решението е постановено в едномесечен срок)  - двете на доклад на 

съдия Цонева; 

- гр.дело № 210/2012г. (постановено със забава от 20 дни), гр.дело № 637/2013г. 

(решението е постановено с 18- дневна забава след изтичане на едномесечния срок) – 

двете на доклад на съдия Бояджиева; 

- гр.дело № 296/2012г. (решението е постановено повече от месец след изтичане на 

законоустановения срок),  гр. дело № 568/2013г. (решението е постановено в 

едномесечен срок) - двете на доклад на съдия Купринджийска. 

 

При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДт бе установено следното:  

Към делата са приложени протоколи за случаен избор на съдията-докладчик, 

подписани от разпределящия съдия, от които е видно, че делата са разпределени не на 

случаен принцип, а по дежурство (гр.дело № 637/2013г., гр.дело № 210/2012г., гр.дело 

№ 603/2013г., гр.дело № 288/2012г.). Спазват се разпоредбите на чл.28 от ЗЗДт, 

съгласно които съдът разглежда искането за настаняване на дете в семейство на 

роднини или близки, в приемно семейство или в специализирана институция и се 

произнася с решение, което се обявява на страните и се изпълнява незабавно. Част от 

съдебните актове са постановявани след изтичане на едномесечния срок, което не 

следва да се допуска.  

 

 по Закона за защита срещу домашното насилие. 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на ЗЗДН:  

-  гр.дело № 625/2012г., гр. дело № 109/2013г. – двете на доклад на съдия Цонева; 

- гр.дело № 463/2012г., гр. дело № 554/2013г. – двете на доклад на съдия 

Бояджиева; 

- гр.дело № 700/2012г., гр. дело № 7/2013г. – двете на доклад на съдия 

Купринджийска. 

 

По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДН, не бяха констатирани 

пропуски и нарушения на производството. Спазва се едномесечния срок за насрочване 

на открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН, като по някои дела, о.с.з. е 
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насрочвано в по-кратък срок (пр.- гр.дело № 625/2012г., гр. дело № 7/2013г.). Делата са 

разпределени по дежурство. 

Когато молбата е съдържала данни за пряка и непосредствена, последваща 

опасност за живота или здравето на пострадалото лице, съдът на основание чл. 18, ал.1 

от ЗЗДН в закрито заседание без призоваване на страните, е издавал заповед за 

незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на съответната молба (гр.дело № 

554/2013г., гр.дело № 700/2012г., гр. дело № 625/2012г. и пр.). В тези случаи, на 

основание чл.18, ал.2 от ЗЗДН заповедта за незабавна защита е връчвана на страните и е 

изпращана служебно до районното полицейско управление.  

По гр.дело № 554/2013г. е уведомена компетентната Д”СП”, когато са били 

засегнати права и законни интереси на дете (актът на насилие е бил извършен в тяхно 

присъствие), съобразно изискванията на чл. 15 ЗЗДт. По делото е депозиран социален 

доклад. По гр.дело № 109/2013г., обаче, не е уведомена компетентната ДСП, въпреки, 

че са засегнати интересите на дете. 

Всички съдебните актове са постановени същия ден, котато в о.с.з. съдът е обявил 

съдебното дирене за приключило. По този вид дела, съдът се е произнасял с решение в 

открито съдебно заседание, съгласно изискването по чл. 15, ал.1 от ЗЗДН. 

Нечетливо - на ръка са изготвяни някои от съдебните актове (примерно по гр. дело 

№ 625/2012г. съдът е насрочил делото и е дал указания с ръкописно, трудночетливо 

разпореждане, в празните полета на молбата по чл. 4 от ЗЗДН). 

По проверените дела не е извършван инстанционен контрол. 

 

ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 
за 2012г. 

съдия-докладчик № на дело 
правно 

основание 

дата на 

образуване 

дата на 

с.з. по 

същество 

дата на 

определението 

за отменяне 

хода по 

същество 

дата на 

постановяване 

на съд.акт  

Д.Купринджийска 421/2011 чл.341 

ГПК 

27.05.2011 23.02.2012 06.04.2012 02.07.2012 

Д.Купринджийска 289/2011 чл.58 ЗК 19.04.2011 28.03.2012 04.06.2012 29.03.2013 

Юлияна Цонева 74/2012 чл.341 

ГПК 

26.01.2012 06.04.2012 17.04.2012 11.05.2012 

Юлияна Цонева 686/2011 чл.341 

ГПК 

14.09.2011 29.06.2012 31.08.2012 08.11.2012 

Юлияна Цонева 110/2012 чл.341 

ГПК 

22.02.2012 05.10.2012 05.11.2012 

 

14.01.2013 

Юлияна Цонева 542/2012 чл.19 ЗЗД 07.08.2012 26.10.2012 12.11.2012 07.01.2013 

Елица Бояджиева 455/2012 издръжка 20.06.2012 13.11.2012 13.12.2012 14.01.2013-

прекратено 

Д.Купринджийска 989/2011 чл.341 

ГПК 

06.12.2011 21.11.2012 20.12.2012 17.01.2014 
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 за 2013г. 

 

съдия-докладчик 
№ на 

дело 

правно 

основание 

дата на 

образуване 

дата на 

с.з. по 

същество 

дата на 

определението 

за отменяне 

хода по 

същество 

дата на 

постановяване 

на съд.акт  

Юлияна Цонева 
731/2012 

чл.124 

ГПК 16.10.2012 

 

11.04.2013 10.05.2013 28.08.2013 

Юлияна Цонева 
758/2012 иск 02.11.2012  

16.05.2013 

    14.06.2013    15.11.2013 

Юлияна Цонева 
534/2012 

чл.341 

ГПК 01.08.2012 17.05.2013 26.06.2013 05.09.2013 

Юлияна Цонева 
191/2013 

чл.341 

ГПК 04.04.2013 04.07.2013 22.08.2013 10.01.2014 

Елица Бояджиева 
899/2012 

чл.124 

ГПК 28.12.2012 24.09.2012 09.12.2013 

насрочено за 

28.01.2014 

Юлияна Цонева 191/2013 

чл.341 

ГПК 04.04.2013 10.10.2013 07.11.2013 10.01.2014 

Д.Купринджийска 31/2013 

чл.341 

ГПК 16.01.2013 23.10.2013 04.12.2013 24.01.2014 

       

 

 

 За периода на 2014г. няма дела с отменен ход по същество. 

 

Видно от приложената справка, за проверявания период тези дела са 14 на брой, 

разпределени по съдии както следва: Ю.Цонева – 8 бр., Е.Бояджиева – 2 бр. и 

Д.Купринджийска – 4 бр. 

Бяха проверени всички дела, по докладчици, без делбеното гр. дело № 534/2012г., 

изпратено по въззивна жалба в ОС- Разград на 22.10.2013г. 

 

Съдия Цонева 

Гр. дело № 686/2011г. е било образувано и разпределено на 14.09.2011г. по 

постъпил в същия ден иск за делба, на доклад на съдия Цонева. След отстраняване на 

нередовности, с подробно определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за първо 

о.с.з. на 16.12.2011г., отложено по молба и при неизготвена експертиза за 17.02.2012г., 

когато е прието заключението, разпитани са свидетели и е възложена допълнителна 

задача на експерта. След проведени още две с.з. през месеците април и  май 2012г., в 

с.з. на 29.06.2012г. съдът е обявил съдебното дирене за приключено и е дал ход на 

устните състезания, като е обявил, че ще се произнесе с решение в срок до 27.07.2012г. 

С определение от 31.08.2012 г. актът за ход по същество е бил отменен и е поправен 

пропуск – конституирана е страна - съделител, неучаствала в процеса до момента. След 

проведено о.с.з. на 26.10.2012г., е постановено решението по допускането на делбата – 

на 08.11.2012г., влязло в сила (отбелязано на нарочен печат), на 19.05.2013г., след 

потвърждаването му с решение на ОС-Разград по в.гр.д. № 402/2012г. След връщането 
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на делото, с определение от 10.06.2013г., делото е насрочено в о.с.з. за втора фаза, на 

04.07.2013г., приключено е в с.з. на 10.10.2013г. Решението по възлагателните 

претенции е от 08.11.2013г., влязло в сила на 04.12.2013г. 

Гр. дело № 110/2012г. е образувано на 22.02.2012 г. по искова молба за делба от 

същия ден, разпределено пак на 22.02.2012г. заедно с още две дела, на доклад на съдия 

Цонева. Писмен отговор от ответника е постъпил на 02.04.2012г., а на 24.04.2012г. с 

определение съдът е оставил исковата молба без движение, дал е подробни указания за 

поправянето й, конституирал е страна. Определението по чл. 140 ГПК е от 06.06.2012г., 

в което  съдът е изготвил много подробен проект за доклад по делото, произнесъл се е 

по доказателствените искания, приел е писмените доказателства и е насрочил делото в 

о.с.з. на 06.07.2012г. След две проведени заседания, в с.з. на 05.10.2012г., е прието 

заключението по съдебно-графичната експертиза и съдебното дирене е обявено за 

приключено, като съдът е обявил, че ще се произнесе с решение  в месечен срок.  С 

определение от  05.11.2012г. определението с даден ход по същество е отменено, с 

оглед открит пропуск в конституирането на страните – неучастие в процеса на 

съпругата на ищеца, за отстраняване на който на последния са дадени указания. В с.з. 

на 14.12.2012г. съдебното дирене е приключено, а решението по допускането на делбата 

е изготвено на 14.01.2013г., частично изменено с решение № 68/12.06.2013г. по в.гр.д. 

№ 105/2013г. на ОС-Разград. Към момента на проверката, на 17.01.2014 г. е 

постановено и решението по извършването на делбата, което се съобщава на страните и 

тече срок за оспорването му. 

Гр. дело № 74/2012г. е образувано на 26.01.2012г. по иск за делба от същата дата, 

срещу лице с неизвестен адрес, разпределено в този ден на доклад на съдия Цонева, 

заедно с още три дела, без изключване на съдии от разпределението. След обявление в 

ДВ, с разпореждане от 08.02.2012г., на основание чл. 25, ал. 1 ЗПП, на ответника е 

предоставена правна помощ във вид на процесуално представителство. В с.з. на 

09.03.2012г. е даден ход на делото за връчване на съдебни книжа на ответника и е  

назначен посоченият адвокат за особен представител. Определението по чл. 140 ГПК е 

от 15.03.2012г., с насрочване на о.с.з. за 06.04.2012г., в което съдебното дирене е 

обявено за приключено. С определение от 17.04.2012 г. ходът по същество е бил 

отменен поради неизясненост от фактическа страна и са дадени указания към ищеца за 

представяне на скици за един от делбените имоти. Производството е приключено в 

заседание на 11.05.2012г. а решението за допускането на делбата е постановено на 

04.06.2012г., влязло в сила на 22.06.2012г. Комплексна експертиза по извършването на 

делбата е назначена с определение от з.з. на 29.06.2012г., на 03.09.2012г. е постановен и 

съдебният акт по съставянето и обявяването на разделителния протокол. С изготвянето 

на решение № 157 от   05.11.2012 г., влязло в сила на 23.11.2012г. като неоспорено, с 

което съобразно проведения жребий в с.з. на 26.10.2012г. са поставени в дял имотите, 

делбата е била приключена.  

Гр. дело № 191/2013 г. е образувано на 04.04.2013г., в деня на получаване на иска 

за съдебна делба на съсобствен наследствен имот и разпределено на тази дата, видно от 

приложения протокол, заедно с още три дела. След като ответната страна не е 

представила отговор по исковата молба в указания й срок, съдът, със старателно 
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изготвено определение по чл. 140 ГПК, е изготвил доклад и е насрочил делото в о.с.з. за 

27.06.2013г. , а в с.з. на 04.07.2013г. съдебното дирене е било  приключено и съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение до 02.08. 2013г. С определение от 22.08.2013г. 

ходът по същество е бил отменен, след като са констатирани спорни обстоятелства от 

фактическа страна, за изясняването на които съдът е поставил допълнителна задача на 

в.л. по СТЕ. В с.з. от 10.10.2013г. съдебното дирене отново е било приключено, но с 

определение от 07.11.2013г. ходът по същество отново е бил отменен и са изискани 

доказателства досежно семейното положение на ответника К.К.Х., като с.з. е насрочено 

за 18.11.2013г., когато отново е отложено и са изискани още доказателства, а следващо 

заседание е определено за 25.11.2013г., когато е приключена І фаза. Решението по 

допускането на делбата е постановено на 10.01.2014г. 

Гр. дело № 542/2012г. е образувано на 07.08.2012г. по постъпила в същия ден 

искова молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, разпределено на доклад на съдия Цонева, с 

изключване на съдия Бояджиева, на която не са се разпределяли дела съгласно заповед 

№ 118/13.07.2012г. на Председателя на ИРС. С изготвено ръкописно разпореждане от 

09.08.2012г., е наредено изпращането на копие от исковата молба на ответниците, от 

които е постъпил отговор на 31.08.2012г. С подробно определение по чл. 140 ГПК, от 

19.09.2012г. делото е насрочено за първо о.с.з. на 26.10.2012г., в което съдът е обявил 

съдебното дирене за приключено и е дал ход на устните състезания, като е обявил, че 

ще се произнесе с решение в срок до 26.11.2012г. С определение от 12.11.2012г. 

определението за ход по същество е било отменено, с констатацията за неизясненост на 

спора от фактическа страна- страните не са изпълнили дадено от съда указание и не са 

приобщени към доказателствения материал изискани справки от ТД на НАП. След 

изпълнение на дадените указания в с.з. на 14.12.2012г. съдебното дирене е приключено, 

а решението е постановено на 07.01.2013г. влязло в сила на 25.01.2013г. 

Гр. дело № 731/2012г. е образувано и разпределено на 16.10.2012г. (протоколът 

приложен на л. 58 по делото) по искова молба, входирана в този ден, с правно 

основание чл. 124, ал.1, вр. чл. 415, ал. 1 ГПК. Делото е на доклад на съдия Цонева, 

определена като конкретен докладчик, произнесъл се по заповедното производство – 

приложено. С определение по чл. 140 ГПК от 06.03.2013г., са изискани доказателства, 

назначена е комплексна експертиза с посочена задача и размер на депозит и о.с.з. е 

насрочено за 11.04.2013г., в което съдебното дирене е било обявено за приключено. С 

определение от 10.05.2013г., ходът е бил отменен и е поставена допълнителна задача на 

в.л. по  ССчЕ. В с.з. от 27.06.2013г. делото отново е било приключено. Решение № 108 е 

постановено на 28.08.2013г., влязло в сила на 25.09.2013г. (печат), отбелязано е и 

издаването на изпълнителен лист на 03.12.2013г. с попълнена сума и имената на лицето, 

в полза на което е. 

Гр. дело № 758/2012г. е било образувано на  02.11.2012г., по иск от същия ден на 

АД, с претенция за 654 лв. срещу физическо лице. Разпределено е било също на 

02.11.2012г., на конкретен докладчик, произнесъл се по приложеното заповедно 

производство. Съдебното дирене е приключено в с.з. на 16.05.2013г., а отмяната на хода 

по същество е постановена с определение от 14.06.2013г., след констатация за 

недоизясненост от фактическа страна. След поставена  допълнителна задача на вещото 
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лице, съдебното дирене е приключено в о.с.з. на 17.10.2013г. На 15.11.2013г. е било 

постановено решение № 163, с което искът е бил уважен. Последното е влязло в сила на 

18.12.2013г. 

 

Съдия Купринджийска  

Гр. д. № 289/2011г.  е образувано на 19.04.2011г., по искова молба от същата 

дата, с правно основание чл. 58 ЗК, разпределено в същия ден, оставяно без движение с 

разпореждания от 14.06.2011г. и с ръкописно такова от 27.09.2011г. С подробно и 

старателно изготвено определение по чл.140 ГПК, е насрочено с.з. за 12.01.2012г. Ход 

на устните състезания е даден в с.з. на 28.03.2012г., а с определение от з.з. на 

04.06.2012г., с преценката за неизясненост на факти от съществено значение за 

правилното решаване на спора определението за ход по същество е отменено и е 

назначена ССчЕ. На 18.07.2012г. ход на делото не е даден поради неизготвена 

експертиза и невнесен депозит. По същите причини ход не е даден и в с.з. на 24.10. 

2012г. Отложено е и заседанието от 06.02.2013г., тъй като вещото лице не е отговорило 

точно на един от поставените въпроси. Съдебното дирене е приключено в с.з. на 

27.02.2013г., решението е изготвено на 29.03.2013г., влязло в сила на 18.04.2013г.  

Гр. дело № 31/2013г. е образувано на 16.01.2013г., по иск за делба от същия ден, 

разпределено (л.14), на тази дата с още две дела на доклад на съдия Купринджийска.  

След предоставена правна помощ и проведени две заседания по доказателствата, 

производството по първа фаза е обявено за приключено в с.з. на 15.05.2013г., а 

решението по допускането на делбата е изготвено на 21.06.2013г., влязло в сила на 

10.07.2013г., с данни в положения печат. С определение от 06.08.2013г. е било 

насрочено о.с.з. за втората фаза на делбата, за 11.09.2013г. и е назначена СТЕ и 

оценъчна експертиза, представена по делото на 09.09.2013г. В с.з. страни и 

представители не са се явили, от пълномощника на ответника е депозирана молба да се 

даде ход в негово отсъствие и съдът е приел заключението, отлагайки делото за 

23.10.2013г, когато е обявил съдебното дирене за приключено. Ходът по същество е 

отменен с изготвен на ръка акт, неименован и немотивиран, с посочена дата 

11.11.2013г. и дадени указания към ОСЗ-Исперих за посочване на нови идентификатори 

и граници на новообразуваните два имота. На 18.12.2013 г. съдебното дирене е било 

приключено и решението е постановено на 24.01.2014г. В електронната разпечатка 

решението е посочено с № 21, в делото то носи № 209. 

Гр. дело № 421/2011г., също за делба, е образувано на 27.05.2011г. по искова 

молба от тази дата, с правно основание чл. 34 ЗС. Разпределено е в същия ден с още 

четири наказателни дела. След получен писмен отговор от ответниците, с подробно 

определение от  29.07.2011г. е насрочено с.з. за 29.09.2011г., в което е приета 

изготвената експертиза и делото във първа фаза е обявено за решаване. Съдебният акт 

по допускането на делбата е от 19.10.2011г. След проведените две с.з. по втората фаза, 

съдебното дирене е приключено на 23.02.2012г. и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение на 23.03.2012г. Вместо това на 06.04.2012г. е постановено определение за 

отмяна на хода по същество, поради допусната очевидна фактическа грешка при 

цифровото изписване на квотите на съделителите, с оглед което е насрочено с.з. за 
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поправка. На 02.07.2012г. е постановено и решението, след което, с определение от 

06.08.2012г. е насрочено о.с.з. за 03.10.2012г., в което е изслушано вещото лице и е 

коригирало заключението си във връзка с поправката на решението по правата на 

съделителите. Съдебното дирене е приключено в това заседание и решението по чл. 

349, ал. 2 ГПК е постановено на 02.11.2012г., изменено в частта за разноските, 

обезсилено по право с решение № 151/24.10.2013г. и имотът е изнесен на публична 

продан. 

Гр. дело № 989/2011г. е образувано на 06.12.2011г.,  за делба, срещу 14 

ответници, разпределено (протокол на л.9) заедно с още 5 бр. дела. След неколкократно 

оставяне на исковата молба без движение, удължаване на срока за отстраняване на 

нередовности и за представяне на доказателства, след проведени шест съдебни 

заседания, на 21.11.2012 г. съдебното дирене по допускането на делбата е било 

приключено. С подробно мотивирано определение от 20.12.2012г., съдържащо данни за 

неконституирани наследници и непълнота на доказателствата по относими факти,  

съдът е отменил ходът по същество и е дал указания за отстраняването им, с насрочване 

на о.с.з. за 20.02.2013г.  

 

Съдия Елица Бояджиева   

Гр. дело №  899/2012г.  е образувано по искова молба от 28.12.2012г., с посочено 

правно основание чл. 124, ал. 1 и чл. 415 ГПК, от АД срещу физическо лице. Видно от 

протокола на л. 35 по делото, същото е разпределено на конкретен докладчик, 

произнесъл се по приложеното заповедно производство. След отлагане и отсрочване по 

молба на съдебни заседания, замяна на назначеното вещо лице по делото, съдебното 

дирене е било обявено за приключено в с.з. на 24.09.2013г. С определение от з.з. на 

09.12.2013г., след преценката за допуснат пропуск и неизясненост от фактическа 

страна, производството е било възобновено, с конкретни указания по доказателствата и 

направените с отговора на исковата молба оспорвания на такива. След пренасрочване 

на с.з. по молба, такова е определено да се проведе на 11.03.2014г.  

Гр. дело №  455/2012г.  е образувано на 20.06.2012г., по искова молба от същата 

дата, с предявени искове по СК - за упражняване на родителски права и за заплащане на 

издръжка, занапред и  за минало време, разпределено заедно с още седем дела. На 

22.06.2012г. в з.з. са дадени указания по оставената без движение искова молба. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 28.06.2012г., като отговор не е депозиран от 

ответницата. С определение по чл. 140 ГПК от 23.08.2012 г., съдът е допуснал и приел 

доказателствата, насрочил е о.с.з. за 11.09.2012г., представен е бил и социален доклад, 

съдът е докладвал делото – обективно съедини искове по чл. 146, ал. 2 вр. ал. 1 и чл. 149 

СК, отложил го е с възможност за събиране на гласни доказателства,  а в с.з. на 

13.11.2012г. е обявил съдебното дирене за приключено и е обявил, че ще се произнесе с 

решение  „до 13.12.2012г.”  С определение от 13.12.2012 г., с мотиви, че исковете са 

различни, протичащи по различен ред и с различни страни,  съдът е възобновил 

производството, оставил е исковата молба без движение и е дал указания за изготвяне 

на коректна искова молба, в едноседмичен срок. С определение от 14.01.2013 г.  е 
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разпоредено връщането на исковата молба, тъй като полученото съобщение на 

17.12.2012г. не е било изпълнено и производството по делото е било прекратено. 

 

Пет от делата на доклад на съдия Цонева и три от тези на доклад на съдия 

Купринджийска, по които са постановени определения за отмяна на хода по същество, 

са делбени производства, по които е констатирана непълнота на относими за 

правилното решаване на спора доказателства, или не е била конституирана страна-

съделител. С оглед характера на тези производства, сложността им, участието на повече 

страни, необходимостта от експертизи и пр. и като гаранция срещу евентуалното 

допускане и извършване на нищожна делба по арг. от чл. 75, ал. 2 ЗН, естествено е при 

констатиран пропуск и непълнота, същите да бъдат отстранени, каквато процесуална 

възможност е предвидил законодателят именно с отмяна и възобновяване хода на 

производството. Следва обаче тази възможност да се използва по изключение, като 

занапред се обърне внимание на по-задълбоченото предварително проучване на 

доказателствения материал преди приключването на съдебното дирене. Анализът на 

проверените дела налага това – освен казаното, прави впечатление и, че по гр.д. № 

191/2013г. ходът по същество е бил отменян два пъти, гр.д. № 289/2011г. е приключено 

с акт по съществото на спора почти година след като първоначално е бил обявен за 

решаване, (а самият му предмет е предполагал използването на специални знания и 

исковата молба е била оставяна двукратно без движение), по гр.д. № 31/2013г. съдът не 

е проследил своевременно изпълнението на собственото си разпореждане, вследствие 

на което се е наложило връщане на делото в ОСЗ-Исперих с нови указания. Не може да 

не се споменат и процесуалните действия на съда по прекратеното гр.д. № 455/2012г., 

образувано през м. юни 2012г., в което са засегнати интереси на седем деца. 

Първоначално исковата молба е била оставена без движение с указания, впоследствие 

делото е насрочено, провеждани са о.с.з., представен е социален доклад, съдебното 

дирене е обявено за приключено и едва в срока за произнасяне съдът е констатирал 

различия в хода на производствата и страните и е дал указания за изготвяне на 

„коректна” искова молба…Затова и в тази част от проверката се налага даването на 

препоръка.  

 

                    ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

а. заповедни производства – 

Съдия-

докладчик 
Брой дела за 2012г. Брой дела за 2013г. 

Брой дела за периода 

на 2014г. 

  
образувани свършени образувани свършени образувани свършени 

Юлияна Цонева 196 196 111 105 23 11 

Елица 

Бояджиева 
150 146 141 136 23  
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Димитринка 

Купринджийска 
153 127 132 123 17 4 

Общо за РС 499 469 384 364 63 15 

 

Проверени бяха ч.гр.дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, образувани по заявления за 

издаване на заповед за изпълнение:  

- ч. гр.дело № 481/2012г., гр. дело № 177/2013 и ч.гр.дело 337/2013г. – трите на 

доклад на съдия Цонева; 

- гр. дело № 438/2012г., ч.гр.дело № 421/2012 и гр. дело № 77/2013г. – трите на 

доклад на съдия Бояджиева; 

- гр. дело № 551/2012г.,  гр. дело № 156/2013г. и ч. гр. дело № 454/2013г.  - двете 

на доклад на съдия Купринджийска; 

 

По делата, образувани по реда на Глава тридесет и седма Заповедно производство 

на ГПК, е спазена нормата на чл. 46, ал.1 ПАРОАВАС (отм.)  – делата са образувани в 

деня на постъпване на заявленията в съда, без изключение, без изричен акт за 

образуването им. 

Констатирано бе, че по този вид дела не е спазван законоустановения тридневен 

срок: ч.гр.дело № 337/2013г., (заявлението е от 07.06.2013г., а заповедта по чл. 410 ГПК 

е издадена на 03.07.2013г.), ч.гр.дело № 177/2013г. (заявлението е от 29.03.2013г., а 

разпореждането и заповедта по чл. 417 ГПК са издадени от 05.04.2013г.), ч.гр.дело № 

454/2013г. (заявлението е от 02.08.2013г., а заповедта по чл. 410 ГПК е от 15.08.2013г.), 

ч.гр.дело № 156/2013г. (заявлението е от 19.03.2013г., а заповедта по чл. 410 ГПК е от 

23.03.2013г.), ч.гр.дело № 454/2013г. (заявление от 02.08.2013г., а заповедта по чл. 410 

ГПК е от 15.08.2013г.), ч.гр.дело № 438/2012г. (заявлението е от 18.06.2012г., а 

заповедта по чл. 410 е от 19.07.2012г.), ч.гр.дело № 421/2012г. (заявлението е от 

12.06.2012г., а заповедта по чл. 410 е от 19.07.2012г.), ч.гр.дело № 77/2013г. (заявление 

от 11.02.2013г., а заповедта по чл. 417 ГПК е от 22.03.2013г.) 

По ч. гр. дело № 481/2012г. заявлението е постъпило на 05.07.2012г., а 

разпореждането и заповедта по чл. 417 ГПК за незабавно изпълнение са от 09.07.2012г. 

Спазвана е разпоредбата на чл. 418, ал.2 от ГПК, според която съдът издава 

изпълнителен лист, след като провери дали документът е редовен от външна страна и 

удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. За издаването на 

изпълнителен лист е правена надлежна бележка върху актовете, според чл. 406, ал.3 

ГПК. Част от изпълнителните листове се съдържат по делата, неполучени от заявителя. 

По всички дела са издадени изпълнителни листове и издаването е отбелязвано 

върху съответните заповеди по чл. 410 и чл. 417 ГПК, а по делата, по които е издадена 

заповед за незабавно изпълнение, отбелязване е извършено и върху документа.  

Издадените изпълнителни листове са връчвани на изрично упълномощени лица. 

 

б. Обезпечения по чл.390 от ГПК 
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За 2012г. няма образувани дела, а за 2013г. – едно дело:  

ч.гр. дело № 372/2013г. - Делото е на доклад на съдия Бояджиева, разпределено по 

дежурство в деня на подаване на молбата по чл. 390 ГПК. С определение, постановено 

ден след постъпване на молбата в РС- Исперих, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ 

иск чрез спиране изпълнението на заповед на Кмета на община Самуил досежно 

насрочена продажба на недвижим имот. Определена е гаранция в размер на 5748 лв., 

вносима от молителите в едноседмичен срок, след внасянето на която делото да се 

докладва за издаване на обезпечителна заповед. Даден е едномесечен срок за 

предявяване на иск, без да е посочено от кой момент тече този срок. Гаранция не е 

внесена и обезпечителна заповед не е издадена. 

 

За периода на 2014г. няма образувани дела по реда на чл. 390 ГПК. 

 

С оглед констатираното по единственото дело, образувано по чл. 390 ГПК, 

проверяващият екип счита за уместно да препоръча на съдиите да обсъдят (наред с 

другите констатации, изводи и препоръки на настоящия акт) съдебна практиката по 

отношение определянето на началния момент, от който започва да тече срок за 

предявяване на бъдещия иск.  

                           

                    ОТСРОЧЕНИ ЦЕЛИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  
 

за 2012г. 

съдия-докладчик № на дело 
Правно 

основание 

Дата на 

съдебното 

заседание 

Причини за 

отсрочване 

Дата на 

следващо 

с.з. 

Д. 

Купринджийска 184/2009 чл.422 ГПК 08.02.2012  

лоши 

метеорологични 

условия  21.03.2012  

 Юлияна Цонева 
361/2009 чл.341 ГПК 06.04.2012 

по молба на страна 

в процеса 31.05.2012 

Д.Купринджийска 

104/2011 чл.128 КТ 20.09.2012 

поради служебен 

ангажимент на 

съдията 

за 

допълнително 

насрочване 

Д.Купринджийска 

109/2011 чл.341 ГПК 18.01.2012 

по молба на 

проц.представител 

на ищците 23.02.2012 

Д.Купринджийска 
289/2011 чл.58 ЗК 05.12.2012 

получен сигнал за 

бомба 13.12.2012 

 

  13.12.2012 

лоши 

метеорологични 

условия 06.02.2013 

Ел.Бояджиева 

493/2011 чл.127 ГПК 14.02.2012 

неизготвено 

заключение от 

вещото лице  13.03.2012 
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Ел.Бояджиева 
506/2011 чл.108 ЗС 14.02.2012 

по молба на една от 

страните 06.03.2012 

Д.Купринджийска 
517/2011 Обл. иск 28.11.2012 

по молба на една от 

страните 20.12.2012 

Д.Купринджийска 
615/2011 чл.45 ЗЗД 07.03.2012 

по молба на вещото 

лице 18.04.2012 

Д.Купринджийска 

620/2011 чл.123 СК 21.09.2012 

служебен 

ангажимент на 

съдията-докладчик 27.09.2012 

   27.09.2012 по молба на ищеца 28.09.2012 

Ел. Бояджиева 
627/2011 чл.55 ЗЗД 14.02.2012 

по молба на 

ответника 13.03.2012 

 
  17.04.2012 

прекратено поради 

оттегляне на иска  

Д.Купринджийска 

674/2011 чл.344 КТ 05.04.2012 

поради обективна 

невъзможност на 

вещото лице да 

представи 

заключение в срок 16.05.2012 

Д.Купринджийска 

677/2011 чл.7 ЗОДОВ 08.02.2012 

по молба на 

проц.представител 

на ищеца 21.03.2012 

Юлияна Цонева 

686/2011 чл.341 ГПК 06.04.2012 

неизготвено 

заключение от 

вещото лице 18.05.2011 

Д.Купринджийска 

731/2011 чл.55 ЗЗД 08.02.2012 

лоши метеор. 

условия и 

невъзможност на 

страните да се 

придвижат до РС 21.03.2012 

 
  09.05.2012 

по молба на страна 

в процеса 28.06.2012 

Д.Купринджийска 

833/2011 чл.49 СК 14.02.2012 

по молба на 

проц.представител 

на  страна в процеса 28.03.2012 

 

  28.03.2012 

по молба на 

проц.представител 

на  страна в процеса 18.04.2012 

Елица Бояджиева 

836/2011 чл.542 ГПК 03.04.2012 

по молба на 

проц.представител 

на  страна в процеса 23.04.2012 

Д.Купринджийска 

1050/2011 чл.150 ГПК 07.02.2012 

лоши 

метеорологични 

условия 07.03.2012 

Д.Купринджийска 

1070/2011 чл.422 ГПК 13.06.2012 

по молба на 

проц.представител 

на страна в процеса 13.09.2012 

 
1076/2011 чл.45 ЗЗД 04.04.2012 

по молба на 

адвоката на страна 18.04.2012 
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  11.07.2012 

по молба на 

проц.представител 

на страна в процеса 10.10.2012 

Д.Купринджийска 
56/2012 чл.422 ГПК 06.06.2012 

по молба на страна 

в процеса 04.07.2012 

Елица Бояджиева 

79/2012 чл.49 СК 02.10.2012 

поради неотложен 

семеен ангажимент 

на съдията-

докладчик 13.11.2012 

Д.Купринджийска 

94/2012 чл.45 ЗЗД 10.10.2012 

по молба на 

проц.представител 

на страна в процеса 

и невъзможност на 

вещото лице да се 

яви 28.11.2012 

Елица Бояджиева 

108/2012 чл.45 ЗЗД 02.10.2012 

неотложен семеен 

ангажимент на 

съдията-докладчик 13.11.2012 

Юлияна Цонева 
112/2012 делба 26.10.2012 

новоконституирани 

страни в процеса 23.11.2012 

Д.Купринджийска 

149/2012 иск 23.05.2012 

по молба на 

проц.представител 

на страна в процеса 13.06.2012 

 

  20.09.2012 

поради служебен 

ангажимент на 

съдията-докладчик 16.11.2012 

Елица 

Бояджиева  

222/2012 чл.45 ЗЗД 02.10.2012 

поради неотложен 

семеен ангажимент 

на съдята-

докладчик 13.11.2012 

Елица 

Бояджиева  
255/2012 чл.108 ЗС 24.07.2012 

по молба на 

проц.представител 

на страна в процеса 18.09.2012 

Д.Купринджийска 

267/2012 чл.49 СК 01.08.2012 

по молба на 

проц.представител 

на страна в процеса 20.09.2012 

 

  20.09.2012 

служебен 

ангажимент на 

съдията-докладчик 17.10.2012 

 

  17.10.2012 

по молба на 

проц.представител 

на страна в процеса 07.11.2012 

Д.Купринджийска 

278/2012 чл.549 ГПК 20.09.2012 

служебен 

ангажимент на 

съдията-докладчик 24.10.2012 

 
  05.12.2012 

получен сигнал за 

бомба 30.01.2013 

 

Елица Бояджиева 320/2012 чл.344 КТ 27.11.2012 

временна 

неработоспособност 18.01.2013 
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на съдията-

докладчик 

Д.Купринджийска 

347/2012 дом.насилие 20.09.2012 

служебен 

ангажимент на 

съдията-докладчик 27.09.2012 

 

  27.09.2012 

дублиране графика 

на съдията-

докладчик на дата 

27.09. 28.09.2012 

Елица Бояджиева 

375/2012 чл.49 СК 02.10.2012 

неотложен семеен 

ангажимент на 

съдията-докладчик 13.11.2012 

Елица Бояджиева 

425/2012 чл.49 СК 02.10.2012 

неотложен семеен 

ангажимент на 

съдията-докладчик 13.11.2012 

Елица Бояджиева 

455/2012 издръжка 02.10.2012 

неотложен семеен 

ангажимент на 

съдията-докладчик 13.11.2012 

Д.Купринджийска 

519/2012 иск 13.12.2012 

лоши 

метеорологични 

условия 06.02.2012 

Д.Купринджийска 

643/2012 чл.422 ГПК 13.12.2012 

лоши 

метеорологични 

условия 13.02.2013 

Елица Бояджиева 

679/2012 

чл.26 от 

ЗЗДетето 30.10.2012 

личен ангажимент 

на докладчика, 

поради медицински 

причини налагащи 

отсъствие 06.11.2012 

Юлияна Цонева 

716/2012 чл.49 СК 19.12.2012 

поради влошени 

метеорологични 

условия 01.02.2013 

Д.Купринджийска 

840/2012 чл.30 ЗЗдетето 13.12.2012 

поради влошени 

метеорологични 

условия 31.01.2013 

 

за 2013г. 

съдия-докладчик № на дело 
Правно 

основание 

Дата на 

съдебното 

заседание 

Причини за 

отсрочване 

Дата на 

следващо 

с.з. 

Елица Бояджиева 294/2004 чл.341 ГПК 18.01.2013 

по молба на 

проц.представител 

на страна в процеса 11.02.2013 

 

  15.05.2013 

делото е спряно по 

молба на 

ответниците  

Д. 

Купринджийска 615/2011 чл.45 ЗЗД 23.01.2013 

по молба на 

страните и в. лице 13.03.2013 
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Юлияна Цонева 7212011 чл.341 ГПК 25.01.2013 по молба на в. лице 14.02.2013 

 

  13.06.2013 

не е внесен в цялост 

депозита за 

експертизата 04.07.2013 

 

  07.11.2013 

поради заболяване 

проц.представител 

на ищците  05.12.2013 

 

  05.12.2013 

невнесена ДТ от 

страните по с/ка на 

СГКК Разград и 

неизготвени 

идентификатори на 

новообразуваните 

имоти 07.02.2014 

Юлияна Цонева 

640/2012 чл.341 ГПК 30.05.2013 

липса на фирма-

изпълнител към 

ОСЗ Исперих  27.06.2013 

 

  27.06.2013 

липса на фирма-

изпълнител към 

ОСЗ Исперих 18.07.2013 

 

  18.07.2013 

няма изготвени 

идентификатори на 

новообразуваните 

имоти 17.10.2013 

Д. 

Купринджийска 
643/2012 чл.422 ГПК 03.04.2013 

по молба на 

проц.представител 

на ответниците 08.05.2013 

Елица Бояджиева 

684/2012 чл.124 ГПК 29.01.2013 

временна 

неработоспособност 

на съдията-

докладчик 19.02.2013 

 

  19.02.2013 

временна 

неработоспособност 

на съдията-

докладчик 22.02.2013 

Д. 

Купринджийска 

691/2012 чл.341 ГПК 23.10.2013 

по молба от вещото 

лице във връзка с 

невъзможността да 

се яви по делото 30.10.2013 

 

  30.10.2013 

по молба от вещото 

лице във връзка с 

невъзможността да 

се яви по делото 14.11.2013 

Юлияна Цонева 

705/2012 чл.341 ГПК 16.05.2013 

невнесен депозит от 

ищците по 

назначената 

експертиза 31.05.2013 

 

Юлияна Цонева 758/2012 чл.422 ГПК 11.07.2013 

по молба на вещото 

лице поради 16.08.2013 
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ползване на 

годишен отпуск 

 

  16.08.2013 

нередовно 

призоваване на 

страните 17.10.2013 

Д. 

Купринджийска 
891/2012 чл.124 ГПК 26.06.2013 

по молба на 

проц.представител 

на ищците 25.09.2013 

Юлияна Цонева 

718/2012 чл.127 СК 07.03.2013 

по молба на 

проц.представител 

на ищците 17.05.2013 

Юлияна Цонева 390/2013 чл.45 ЗЗД 30.01.2013 заменено вещо лице 27.02.2014 

Юлияна Цонева 

453/2013 чл.124 ГПК 15.11.2013 

невъзможност на в. 

лице да изготви 

експертизата, 

поради късно 

внесен депозит 13.12.2013 

Елица Бояджиева 

35/2013 

чл.30 от 

ЗЗДетето 29.01.2013 

временна 

нетрудоспособност 

на съдията-

докладчик 12.02.2013 

Юлияна Цонева 
141/2013 чл.341 ГПК 01.11.2013 

по молба на вещото 

лице 14.11.2013 

Юлияна Цонева 

151/2013 чл.341 ГПК 05.12.2013 

невнесена ДТ за 

изготвяне на 

проекто-скици 19.12.2013 

 

  19.12.2013 

по молба на 

проц.представител 

на страна в процеса 24.01.2014 

Д.Купринджийска 

198/2013 чл.341 ГПК 25.09.2013 

по молба на 

проц.представител 

на ответника 30.10.2013 

Юлияна Цонева 

220/2013 чл.45 ЗЗД 04.07.2013 

отказ на вещото 

лице да изготви 

експертизата 

поради влошено 

здравословно 

състояние 18.07.2013 

 
  18.07.2013 

отвод на съдията-

докладчик 01.10.2013 

 

за периода на 2014г. 

 

съдия-докладчик № на дело 
Правно 

основание 

Дата на 

съдебното 

заседание 

Причини за 

отсрочване 

Дата на 

следващо 

с.з. 

Елица Бояджиева 294/2004 чл.341 ГПК 28.01.2014 

временна 

неработоспособност 11.03.2014 
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на съдията-

докладчик 

Д.Купринджийска 
502/2012 чл.341 ГПК 22.01.2014 

по молба на вещото 

лице 05.03.2014 

Д.Купринджийска 

841/2012 чл.341 ГПК 29.01.2014 

лоши 

метеорологични 

условия 26.02.2014 

Елица Бояджиева 

899/2012 чл.422 ГПК 28.01.2014 

временна 

неработоспособност 

на съдията-

докладчик 11.03.2014 

Д.Купринджийска 

45/2013 чл.341 ГПК 14.01.2014 

по молба на 

проц.представител 

на ответника 19.02.2014 

Д.Купринджийска 

178/2013 чл.108 ЗС 21.01.2014 

по молба на вещото 

лице –неизготвено 

заключение 05.03.2014 

Елица Бояджиева 

223/2013 чл.49 СК 04.02.2014 

временна 

неработоспособност 

на съдията-

докладчик 18.03.2014 

Елица Бояджиева 

313/2013 чл.341 ГПК 04.02.2014 

временна 

неработоспособност 

на докладчика 18.03.2014 

Елица Бояджиева 

324/2013 чл.422 ГПК 04.02.2014 

временна 

неработоспособност 

на съдията-

докладчик 18.03.2014 

Д.Купринджийска 

338/2013 чл.341 ГПК 29.01.2014 

влошена 

метеорологична 

обстановка 26.02.2014 

Юлияна Цонева 
390/2013 чл.45 ЗЗД 30.01.2014 

неизготвена 

експертиза 27.02.2014 

Елица Бояджиева 

445/2013 чл.422 ГПК 04.02.2014 

временна 

неработоспособност 

на съдията-

докладчик 18.03.2014 

Елица Бояджиева 

449/2013 чл.19 ЗГР 04.02.2014 

временна 

неработоспособност 

на съдията-

докладчик 18.03.2014 

Елица Бояджиева 

524/2013 чл.422 ГПК 04.02.2014 

временна 

неработоспособност 

на съдията-

докладчик 18.03.2014 

Д.Купринджийска 

576/2013 чл.344 КТ 21.01.2014 

влошена 

метеорологична 

обстановка 26.02.2014 

Елица Бояджиева 634/2013 чл.341 ГПК 04.02.2014 временна 18.03.2014 



 

 47 

неработоспособност 

на съдията-

докладчик 

Елица Бояджиева 

640/2013 чл.49 СК 28.01.2014 

временна 

неработоспособност 

на съдията 11.03.2014 

 

Проверката констатира сравнително честа практика на отсрочване на цели съдебни 

заседания. Делата са отсрочени главно поради отпуск по болест, личен ангажимент, 

молби на страни и вещи лица и лоши метерологични условия. Допуснато е и отсрочване 

на съдебни заседания по дела, разглеждани по реда на бързото производство, поради 

неотложен семеен ангажимент на съдията-докладчик. В хода на проверката по дела на 

доклад на съдия Бояджиева се установи, че някои дела (описани по-горе) са отсрочвани 

дори след датата на насроченото о.с.з., което е недопустимо. Препоръчително е в 

бъдеще съдебните заседания да не се отсрочват при отсъствия на съдията-докладчик, 

като при възможност се разглеждат от друг състав, в интерес на страните в процеса, 

каквата е практиката в редица съдилища в страната, включително и в гр. София. 

Удачно е също, съдът да предприема необходимите и допустими от закона 

процесуални мерки за дисциплиниране на страните, отговорни за честото, 

неоснователно отсрочване и отлагане на съдебните заседания, което води до забавяне 

на съдопроизводството. 

 

ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 
  

за 2012г. 

 

 

  РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

съдия-

докладчик 

Обжалван

и 

съд.актов

е 

потвърден

и 

изменен

и 

отменен

и 

Обжалван

и 

съд.актов

е 

потвърден

и 

изменен

и 

отменен

и 

Юлияна 

Цонева  13 8   3 2  11  9  1  1  

Елица 

Бояджиева  13 4   4 5   6 3  3    

Димитринка 

Купринджийс

ка  11 7  2  2   3 2    1  
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за 2013г. 

  РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

съдия-

докладчик 

Обжалван

и 

съд.актове 

потвърден

и 

изменен

и 

отменен

и 

Обжалван

и 

съд.актове 

потвър-

дени 

изменен

и 

отменен

и 

Юлияна 

Цонева 
3 2  1 2 2   

Елица 

Бояджиева 
7 5 2  5 4  1 

Димитринка 

Купринджи

йска 

13 6 4 1 1 1   

 

 

за периода на 2014г. 

  РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

съдия-

докладчик 

Обжалван

и 

съд.актове 

потвърден

и 

изменен

и 

отменен

и 

Обжалван

и 

съд.актове 

потвър-

дени 

изменен

и 

отменен

и 

Юлияна 

Цонева                 

Елица 

Бояджиева 
2 2 

            

Димитринка 

Купринджи

йска                 

 

Констатирано бе, с оглед и на предоставената справка относно проверка на 

съдебните актове по реда на инстанционния контрол, че съществена част от тях не са 

обжалвани. От обжалваните съдебни актове, изцяло отменени от въззивната инстанция 

са минимален брой. Големият брой са потвърдените актове, което е показател за много 

добро професионално ниво и стремеж за повишаване качеството на 

правораздавателната дейност в Районен съд-Исперих.  
 

   ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

Общ брой постановени съдебни решения: 
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за 2012г. 

 

съдия-докладчик брой постановени 

решения 

Юлияна Цонева 108 

Елица Бояджиева 118 

Димитринка 

Купринджийска 

118 

Общо 344 

 

 

за 2013г. 

 

съдия-докладчик брой постановени 

решения 

Юлияна Цонева 112 

Елица Бояджиева 103 

Димитринка 

Купринджийска 

127 

Общо 342 

 

 

за периода на 2014г. 

 

съдия-докладчик брой постановени 

решения 

Юлияна Цонева 11 

Елица Бояджиева   5 

Димитринка 

Купринджийска 

16 

Общо 32 

 

 

Постановени съдебни решения след едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК и 

след двуседмичния срок по чл.316 ГПК 
за 2012г. 

съдия-

докладчик 
№ на дело 

правно 

основани

е 

дата на 

която 

делото е 

обявено 

за 

решаван

е 

дата на 

обявява

не на 

акта в 

книгата 

за 

открити 

заседан

ия 

забава/

в дни и 

месеци/ 

след 

едноме

сечния 

срок по 

чл.235,

ал.5 

ГПК 

Забава /в 

дни и 

месеци/ 

след 

двуседми

чния 

срок по 

чл.316 

ГПК 

Общ 

брой 

просроч

ени дела 

по 

съдии 

 Д.Купринджи

йска 
1059/2011 

чл.26 

ЗЗДет.   06.01.12 10.02.12  
     4д. 

   42 бр. 
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 1057/2011     „ 13.01.12  23.02.12       10д.     

  
860/2010 

чл.108 

ЗС  25.01.12  04.05.12  
2м.6д. 

    

  
220/2011 

чл.123 

СК  01.02.12  23.03.12  
     19д. 

    

  
236/2011 

чл.45 

ЗЗД  01.02.12  03.04.12  
    1м. 

    

  
466/2011 

чл.422 

ГПК  15.02.12  04.04.12  
    17д. 

    

  772/2011 чл.49 СК  29.02.12  03.04.12       5д.     

 
109/2011 

чл.341 

ГПК 01.03.12 24.04.12     23д.   

 116/2011 чл.108 ЗС 14.03.12 31.05.12 1м.15д.   

 965/2011 чл.49 СК 14.03.12 24.04.12      9д.   

    4/2012       „ 14.03.12 24.04.12      9д.   

 
718/2011 

чл.124 

ГПК 28.03.12 13.06.12 1м.9д.   

    7/2012 чл.49 СК 04.04.12 15.05.12      9д.   

 150/2012 

чл.26 

ЗЗДетето 06.04.12 15.05.12     9д.   

 63/2011 

чл.124 

ГПК 02.05.12 26.07.12 1м.22д.   

 786/2011 чл.108 ЗС 02.05.12 13.07.12 1м.11д.   

 
979/2011 

чл.341 

ГПК 02.05.12 24.07.12 1м.20д.   

  51/2012 иск 09.05.12 31.07.12 1м.22д.   

  
677/2011 

чл.7 от 

ЗОДОВ 09.05.12 30.07.12 
1м.21д. 

  

 
296/2012 

чл.30 

ЗЗДетето 11.05.12 16.07.12 

    1м. 

5д.   

 
291/2012 

чл.50 СК 16.05.12 22.06.12 

           

4д.   

 
 54/2012 

чл.124 

ГПК 16.05.12 29.09.12 

    

3м.9д.   

 
334/2012 

чл.30 от 

ЗЗДетето 23.05.12 09.07.12 14д.   

 
341/2012 

чл.30 

ЗЗДетето 23.05.12 09.07.12 14д.   

 
354/2012 

чл.34 

ЗСПЗЗ 13.09.12 07.11.12 23д.   

 
80/2012 

чл.422 

ГПК 13.09.12 29.10.12 14д.   

 
697/2012 

чл.26 

ЗЗДетето 04.10.12 09.11.12 4д.   

 
184/2009 

чл.422 

ГПК 17.10.12 26.11.12 7д.   

 769/2011 чл.108 ЗС 24.10.12 04.12.12 8д.   

 755/2012 

чл.26 

ЗЗДетето 05.11.12 10.12.12 5д.   
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 754/2012       „ 05.11.12 11.12.12 6д.   

 752/2012       „ 05.11.12 10.12.12 5д.   

 753/2012       „ 05.11.12 11.12.12 6д.   

 511/2012 

чл.124 

ГПК 21.11.12 11.01.13 21д.   

 231/2012 чл.82 ЗЗД 28.11.12 14.01.13 17д.   

 670/2012 чл.49 СК 05.12.12 22.01.13 15д.   

 361/2012 чл.19 ЗЗД 05.12.12 17.01.13 10д.   

   65/2011 делба 05.12.12 29.01.13 22д.   

 833/2011 чл.49 СК 12.12.12 25.01.13 11д.   

 
979/2011 

чл.341 

ГПК 12.12.12 28.01.13 14д.   

  225/2012 

чл.227 

ЗЗД 12.12.12 22.02.13 1м.8д.   

  489/2012 

чл.124 

ГПК 12.12.12 22.01.13         8д.   

 

 Ел.Бояджиева  429/2011  чл.49 СК  17.01.12  07.05.12  

 

2м.18д.     19 бр. 

       6/2012 

чл.26 от 

ЗЗДетето  19.01.12  27.02.12  8д.     

       3/2012        „  21.01.12  27.02.12   7д.     

     15/2012        „ 21.01.12  27.02.12   7д.     

   450/2011 

чл.79 

ЗЗД  24.01.12  28.05.12  
   3м. 

    

   525/2011 чл.49 СК  31.01.12  30.03.12     1м.     

   579/2011      „  28.02.12  07.05.12     1м.9д.     

    763/2011 ЗЗДН  06.03.12  

16.05.12 

/мотиви/

  

   

1м.10д. 
    

    210/2012 

чл.26 

ЗЗДетето  22.03.12  15.05.12  
23д. 

    

    211/2012       „  22.03.12  15.05.12  23д.     

   667/2011 чл.87 ЗЗД 10.04.12 17.07.12    2м.7д.   

     616/2011 

чл.422 

ГПК  17.04.12  04.06.12  
17д. 

    

   1069/2011 чл.9 ЗПК  17.04.12 28.05.12  11д.     

    836/2011 

чл.542 

ГПК 23.04.12 15.08.12 
 2м.23д. 

  

    506/2011 чл.108 ЗС 24.04.12 27.08.12  3м. 3д.   

    764/2011 

чл.146 

ГПК 22.05.12 16.07.12   1м. 11д.  

    236/2012 

чл.344 

КТ 05.06.12 20.07.12   1м.  

    232/2012 чл.49 СК 19.06.12 13.08.12       24д.   

    253/2012 ЗЗДН 21.06.12 

16.08.12 

/мотиви/       26д.   

 Юлияна 

Цонева 

 

1071/2011  

чл.344 

КТ   09.04.12 06.06.12     1м.14д.  11 бр. 
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  1072/2011      „  09.04.12  28.05.12     1м.  4д.    

      8/2012 

чл.341 

ГПК 20.04.12 04.06.12 
14д. 

  

   831/2011 чл.87 ЗЗД 20.04.12 14.06.12 24д.   

   978/2011 чл.45 ЗЗД 31.05.12 03.07.12  3д.   

   316/2008 

чл.341 

ГПК 01.06.12 23.07.12 
23д. 

  

   112/2012 

чл.341 

ГПК 29.06.12 08.08.12 
10д. 

  

   765/2011 

чл.422 

ГПК 29.06.12 06.08.12 
 8д. 

  

   361/2009 

чл.341 

ГПК 13.07.12 05.09.12 
23д. 

  

   295/2012 

чл.422 

ГПК 22.11.12 27.12.12 
 5д. 

  

   736/2012 

чл.14 

ЗСПЗЗ 07.12.12 25.01.13 
18д. 

  

            

        

 

 

за 2013г. 

съдия-

докладчик 

№ на 

дело 

правно 

основани

е 

дата на 

която 

делото е 

обявено 

за 

решава

не 

дата на 

обявява

не на 

акта в 

книгата 

за 

открити 

заседани

я 

забава/в 

дни и 

месеци/ след 

едномесечн

ия срок по 

чл.235,ал.5 

ГПК 

Забава /в 

дни и 

месеци/ след 

двуседмичн

ия срок по 

чл.316 ГПК 

Общ брой 

просрочен

и дела по 

съдии 

 Ел.Бояджиева 

654/201

2   чл.49 СК  15.01.13 08.04.13  
1м.22д. 

   49 бр. 

  

 667/201

2 

чл.422 

ГПК  15.01.13  08.04.13  
1м.22д. 

    

  

 434/201

2 ЗЗДН  15.01.13  

27.03.13 

/мотиви/  
1м.12д. 

    

  

 364/201

2 

чл.45 

ЗЗД  15.01.13  08.04.13  
1м.23д. 

    

  

    

1/2013 

чл.30 

ЗЗДетето  21.01.13  11.03.13  
17д. 

    

  

    

6/2013      „  21.01.13  11.03.13  
17д. 

    

  

 255/201

2 

чл.108 

ЗС  22.01.13  25.03.13  
1м. 

    

 

 

682/201

2 чл.19 ЗГР 22.01.13 07.03.13 

12д. 

  

  чл.344 08.02.13 11.06.13  3м.20д.  
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320/201

2 

КТ 

 

 

472/201

2 чл.49 СК 12.02.13 27.03.13 

15д. 

  

 

  

35/2013 

чл.30 

ЗЗДетето 12.02.13 01.04.13 
17д. 

  

 

809/201

2 

чл.26 от 

ЗЗДетето 12.02.13 01.04.13 
17д. 

  

 

279/201

2 

чл.124 

ГПК 01.03.13 14.08.13 
4м.13д. 

  

 

684/201

2 

чл.124 

ГПК 12.03.13 29.07.13 
3м.17д. 

  

 

183/201

3 

чл.30 от 

ЗЗДетето 09.04.13 28.06.13 
1м.19д. 

  

 

182/201

3 

чл.30 от 

ЗЗДетето 09.04.13 28.06.13 
1м.19д. 

  

 

180/201

3 

чл.30 от 

ЗЗДетето 09.04.13 08.07.13 
2м. 

  

 

429/201

2 чл.26 ЗЗД 16.04.13 22.07.13 
2м.6д. 

  

 

743/201

2 

чл.341 

ГПК 30.04.13 08.07.13 
1м.8д. 

  

 

222/201

3 

чл.30 от 

ЗЗДетето 07.05.13 08.07.13 
1м. 

  

 

898/201

2 

чл.341 

ГПК 21.05.13 16.10.13 
3м.24д. 

  

  62/2013 чл.19 ЗГР 21.05.13 29.07.13 1м.8д.   

 

820/201

2 

чл.341 

ГПК 25.06.13 12.08.13 
17д. 

  

 

737/201

2 

чл.422 

ГПК 16.07.13 21.11.13 
3м.10д. 

  

 

225/201

3 

чл.422 

ГПК 16.07.13 27.08.13 
11д. 

  

  12/2013 

чл.124 

ГПК 16.07.13 22.11.13 
3м.6д. 

  

 

214/201

3 

чл.124 

ГПК 16.07.13 02.12.13 
3м.15д. 

  

 

245/201

1 

чл.341 

ГПК 17.07.13 04.11.13 
2м.18д. 

  

 

715/201

2 

чл.341 

ГПК 17.07.13 15.10.13 
1м.28д. 

  

 

894/201

2 чл.19 ЗЗД 17.07.13 27.08.13 
10д. 

  

 

  

94/2013 чл.79 ЗЗД  17.07.13 27.08.13 
10д. 

  

 

215/201

3 

чл.221 

КТ 17.07.13 29.11.13 
3м.12д. 

  

 227/201 чл.422 17.07.13 27.08.13 10д.   
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3 ГПК 

 

785/201

2 

чл.341 

ГПК 17.07.13 18.11.13 
3м. 

  

 

  

39/2013 

чл.127 

СК 17.07.13 27.08.13 
10д. 

  

 

217/201

3 

чл.341 

ГПК 17.07.13 04.11.13 
2м.18д. 

  

 

383/201

3 чл.51 ЗН 17.09.13 30.12.13 
2м.13д. 

  

 

528/201

3 

чл.26 

ЗЗДетето 23.09.13 30.12.13 
2м.7д. 

  

 

750/201

2 

чл.124 

ГПК 24.09.13 10.12.13 
1м.16д. 

  

 

665/201

2 

чл.341 

ГПК 01.10.13 30.12.13 
1м.29д. 

  

 

782/201

2 чл.79 ЗЗД 01.10.13 30.12.13 
1м.29д. 

  

 

622/201

3 чл.26 ЗЗД 05.11.13 30.12.13 
25д. 

  

 

623/201

3       „ 05.11.13 30.12.13 
25д. 

  

 

637/201

3       „ 05.11.13 30.12.13 
25д. 

  

 

  

30/2013 

чл.341 

ГПК 12.11.13 17.01.14 
1м.5д. 

  

 

584/201

3 

чл.30 

ЗЗДетето 12.11.13 30.12.13 
18д. 

  

 

373/201

3 

чл.341 

ГПК 19.11.13 17.01.14 
28д. 

  

 

451/201

3 

чл.415 

ГПК 26.11.13 17.01.14 
23д. 

  

 

552/201

3 чл.49 СК 26.11.13 16.01.14 
22д. 

  

 

 Д.Купринджийс

ка 

  

94/2012 

чл.45 

ЗЗД  16.01.13  12.03.13  

24д. 

   41бр. 

  

 

645/201

2 

чл.328 

КТ  13.02.13  02.04.13  

18д. 

    

  

 680/201

2 чл.49 СК  20.02.13  27.03.13  
5д. 

    

  

 149/201

2 иск  27.02.13  11.04.13  
13д. 

    

  

 

646/201

2 

чл.124 

ГПК 06.03.13 27.05.13 

1м.21д. 

    

  

 807/201

2 

чл.64 

ЗОС  13.03.13  14.05.13  
1м. 

    

   865/201 чл.440 20.03.13  27.05.13  1м.7д.     
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2 ГПК  

  

 837/201

2 

чл.341 

ГПК  20.03.13  29.04.13  
9д. 

    

  

 836/201

2 

чл.341 

ГПК  20.03.13  29.04.13  
9д. 

    

  

     

5/2013 чл.49 СК  03.04.13  27.05.13  
24д. 

    

  

 517/201

1 иск  10.04.13  18.06.13  
1м.8д. 

    

 

181/201

3 

чл.30 

ЗЗДетето 11.04.13 13.06.13 
1м. 

  

 

 

615/201

1 чл.45 ЗЗД 24.04.13 12.08.13 

2м.18д. 

  

 

   

31/2013 

чл.341 

ГПК 15.05.13 21.06.13 
6д. 

  

 

    

878/201

2 

чл.341 

ГПК 15.05.13 21.06.13 

6д. 

  

 

761/201

2 

чл.422 

ГПК 22.05.13 28.06.13 
4д. 

  

 

589/201

1 

чл.124 

ГПК 29.05.13 07.10.13 
3м.7д. 

  

  49/2013 

чл.124 

ГПК 29.05.13 09.07.13 
9д. 

  

  34/2013 

чл.228 

ЗЕС 12.06.13 12.09.13 
2м. 

  

 

326/201

3 

чл.30 

ЗЗДетето 20.06.13 20.08.13 
1м. 

  

 

  

29/2013 

чл.341 

ГПК 26.06.13 20.08.13 
23д. 

  

 

128/201

3 иск 26.06.13 20.08.13 
23д. 

  

 

192/201

3 

чл.341 

ГПК 26.06.13 20.08.13 
23д. 

  

 

521/201

3 ЗЗДН 01.10.13 

13.11.13 

/мотиви/ 
13д. 

  

 

140/201

2 

регресен 

иск 01.10.13 19.11.13 
18д. 

  

 

989/201

1 

чл.341 

ГПК 23.10.13 17.01.14 
1м.26д. 

  

 

459/201

3 

чл.341 

ГПК 06.11.13 20.12.13 
14д. 

  

 

465/201

2 

чл.344 

КТ 06.11.13 10.02.14 
 

2м.20д.  

 

300/201

3 

чл.199 

КТ 06.11.13 10.01.14 
1м.4д. 

  

 

153/201

3 

чл.124ГП

К 13.11.13 28.01.14 
1м.15д. 
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571/201

3 

чл.26 от 

ЗЗДетето 13.11.13 30.12.13 
17д. 

  

 

198/201

3 

чл.341 

ГПК 19.11.13 24.01.14 
1м.3д. 

  

 

638/201

3 

чл.30 

ЗЗДетето 25.11.13 07.01.14 
12д. 

  

 

837/201

2 

чл.341 

ГПК 11.12.13 05.02.14 
24д. 

  

 

836/201

2 

чл.341 

ГПК 11.12.13 05.02.14 
24д. 

  

 

488/201

2 

чл.341 

ГПК 11.12.13 05.02.14 
24д. 

  

 

520/201

3 

чл.341 

ГПК 11.12.13 28.01.14 
16д. 

  

 

651/201

3 ЗЗДН 13.12.13 

05.02.14 

/мотиви/ 
23д. 

  

 

  

31/2013 

чл.341 

ГПК 18.12.13 28.01.14 
10д. 

 

 

 

 

800/201

3 

чл.26 

ЗЗДетето 19.12.13 05.02.14 
17д. 

  

 

457/201

2 чл.108 ЗС 03.12.13 14.02.14 
1м.11д. 

  

 Юл. Цонева 

109/201

3  ЗЗДН  25.03.13  

23.05.13 

/мотиви/  
28д. 

   8бр. 

  

  

40/2013 

чл.14 от 

ЗСПЗЗ  12.04.13  24.06.13  1м.12д.     

 

 102/201

3 ЗЗДН  25.04.13  

05.07.13  

/мотиви/ 1м.10д.   

 

 

802/201

2 чл.79 ЗЗД 26.04.13 12.06.13 

17д. 

  

 

  

21/2013 чл.19 ЗГР 17.05.13 26.06.13 
9д. 

  

 

495/201

2 иск 04.07.13 26.08.13 
22д. 

  

 

191/201

3 

чл.341 

ГПК 25.11.13 13.01.14 18д.   

  

527/201

3 108 ЗС 06.12.13 17.02.14   1м.11д.     

 

 

За периода на 2014г. – няма дела с просрочени съдебни актове. 

 

От предоставената справка и извършената на място проверка относно приключване 

на съдебните актове за проверяваните периоди, се установи следното: 

Констатирано бе, че част от актовете са постановявани в законоустановените 

срокове по чл. 235, ал.5 ГПК и  чл. 316 ГПК или в разумен срок. Наред с това, обаче, и 

тримата съдии са допуснати просрочени съдебни актове, като в някои случаи дори над 



 

 57 

два месеца за бързите производства и над три месеца – за останалите. Съдия Бояджиева 

по 8 бр. дела е просрочила постановяването на съдебния акт с над три месеца след 

законоустановения едномесечен срок по чл. 235,ал.5 ГПК и по едно дело с 3 месеца и 20 

дни след законоустановения двуседмичен срок по чл. 316 ГПК. По гр.дело № 279/2012г. 

на неин доклад, забавата дори надвишава  4 месеца (4 м. 13 дни). 

 

В тази връзка и предвид факта, че натовареността по гражданските дела на 

съдебните състави не е висока, то проверяващият екип счита за наложително да 

препоръча административният ръководител да предприеме необходимите мерки за 

преодоляване на допуснатите нарушения. Същевременно, намира за уместно да направи 

препоръка за стриктно спазване на определените в процесуалните закони срокове, 

които според чл. 12, ал.2 ГПК, са задължителни, както и да изиска справки в тази 

насока, в началото на 2015г. за постановените съдебни актове през 2014г. 
                                                      

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

В РС-Исперих гражданските дела са администрирани, движени и приключвани в 

разумни срокове, без тежки нарушения и пропуски, съобразно изискванията на 

ПАРОАВАС (отм.) и ГПК, с констатираните в Акта отклонения.  

Наред с изводите и препоръките, направени заедно с констатациите по отделните 

дела и съдебни състави, може да се направи следното обобщение:  

Организацията на административната дейност на Районен съд – Исперих по 

гражданските дела е добра и това се дължи на усилията на 

Административнияръководител на съда - съдия Ю. Цонева – Председател втори 

мандат. 

Гражданските дела се образуват в деня на постъпването или най-късно на 

следващия ден, след постъпване на книжата в съда. Делата са разпределяни от 

деловодител (не от съдия), а протоколът за случайно разпределение се подписва от 

Председателя на съда. Не е спазено изискването на чл. 46, ал.1 от ПАРОАВАС(отм.) / 

чл. 35, ал. 4 ПАС. Препоръчително е делата, в това число и образуваните по искове по 

реда на Глава ХХV “Бързо производство” от ГПК да се разпределят на случаен 

принцип, а не по дежурство, съобразно чл. 9 ЗСВ. Протоколите за случайното 

разпределение да се подреждат в началото (преди или след исковата молба), а не както 

например по гр. д. № 7312012г. – протоколът е на лист № 58. Констатирани бяха и 

неточности в деловодните разпечатки за движението на делата (пр. по гр.д. № 

31/2013г.). Не всички съдържат подробна и ясна информация за движението и 

приключването на гражданските дела, а по някои, конкретно цитирани в 

обстоятелствената част на акта, се установиха неверни данни. В тази връзка, следва да 

се подобри работата на съдебното деловодство, за осигуряване на съответствие между 

наличното в делото и отразеното в деловодната програма - регистриране на подробна 

информация за постъпващите в съда документи за образуване на делата, такива, 
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съпровождащи съдебното производство, както и документи, във връзка с обжалване на 

съдебните актове – въззивни жалби, частни жалби, молби за отмяна и пр. 

Регистратурата и деловодството работят добре. Постъпващите книжа 

своевременно се вписват, обработват, подготвят за доклад и се докладват на съдията. 

Своевременно се изготвят и се изпращат на страните призовките и съобщенията. 

Върнатите отрязъци се проверяват и докладват без забава. Не бяха констатирани 

отложени съдебни заседания заради невръчени или лошо връчени (в нарушение на 

ГПК) призовки на страните.  

Новообразуваните дела се вписват, комплектоват и докладват също своевременно.  

Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно. Постъпващите по 

делата книжа са прикрепвани последователно и са номерирани от съдебните 

служители. Не бе установено забавено изпълнение на разпорежданията, определенията 

и резолюциите на съда от страна на деловодителите.  

При проверката на деловодните книги и регистри бяха констатирани някои 

слабости. Установи се, че има разминаване в посочените дати, на които са обявени 

съдебните актове в Книгите за открити заседания, в Регистъра на съдебните решения  и 

в акта по делото. Пълно съответствие между датата на акта, съдържащ се по делото, 

датата на акта, обявен в Книга за открити заседания гр.дела и датата на акта в съдебния 

регистър има само по две решения.  Констатира се различие от ден, два, четири, до 7 

дни (по гр.дело № 637/2013г.), което показва, че е решението не е обявено на датата, 

посочена в съдебния регистър и съдържаща се в него, а след една седмица, когато 

делото е върнато в канцеларията на съда. Това навежда на съмнения за антидатиране 

при обявяване на съдебните решения по част от делата. 

Препоръчително е Председетелят на съда спешно да предприеме необходимите 

мерки за недопускане на антидатиране на съдебните решения и пълно съответствие на 

посочените дати: датата в съдебното решение, датата в книгата за открити заседания, 

датата, когато делото е върнато в деловодството на съда и датата, посочена в регистъра 

на съдебните решения. Да се извършват периодични проверки на всички деловодни 

книги и регистри от страна на упълномощено от Председателя длъжностно лице (или 

лично), като проверките се удостоверяват с дата и подпис, а допуснатите пропуски да се 

отстранят. Съдебните служители да полагат по-голямо старание при водене на 

деловодните книги и регистър, с оглед недопускане на пропуски в бъдеще. Описната 

книга да се води по-четливо, а книгата за открити заседания и за закрити заседания да 

се попълва четливо и пълно - с диспозитива на съдебния акт, дата и номер на акта.  

Съдебният регистър по чл. 235, ал.5 ГПК да се води  съобразно изискванията на 

ПАС от изрично упълномощено за целта длъжностно лице, както е в редица съдилища в 

и извън съдебния окръг, като се спазват изискванията на чл. 50, ал.5 от ПАС. В тази 

връзка е необходимо Председателят със заповед да възложи на определено длъжностно 

лице да отговаря за воденето и поддържането на Регистъра. Същият следва да 

осигурява публичност и право на достъп на всеки до съдебните решения, при спазване 

на разпоредбите на Закона за защита на личните денни и в регистъра да се отбелязват 

номерът на делото, датата на обявяването на решението и номерът на решението. 
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Съобразно разпоредбите на чл. 9, ал.2 и § 4 от ПЗР на влезлия в сила Правиник за 

администрацията в съдилищата (обн. ДВ, бр. 8 от 28.01.2014г.), би следвало в 

посочения двумесечен срок административният ръководител да приведе трудовото 

правоотношение на назначената от 1997 г. на длъжност “административен секретар” 

Корнелия Спасова в съответствие с новите изисквания, тъй като тя няма придобито 

висше образование, с образователна степен „бакалавър”.  

Проверката констатира, че гражданските дела, включително и делата, образувани 

по реда на бързото производство, са администрирани своевременно при постъпването 

на исковите молби/молби в съда, с констатираните в Акта отклонения от сроковете по 

чл. 311 и сл. ГПК. 

Част от исковите молби са оставяни без движение за отстраняване на допуснати 

нередовности. Не бе констатирана съществуващата слабост, установена в редица 

съдилища като честа практика (а по-скоро като изключение) - многократно оставяне на 

исковите молби/молби без движение, поради различни нередовности.  

Съдебните заседания са насрочвани в рамките на едномесечен и двумесечен срок, а 

по изключение и след три месеца. Делата, образувани по реда на бързото производство, 

са насрочвани в триседмичен срок. 

От проверените насрочени дела е видно, че процесуалните действия се движат 

съобразно предвидените правила, с констатираните слабости. Делата се образуват в 

деня на постъпването на исковите молби в съда, разпределят се по номер на 

съответното дело, а не по вх. номер на постъпилите книжа. Няма изричен акт за 

образуване на делата, а печат за образуване на дело не се ползва в РС-Исперих. Към 

кориците им се съдържат протоколи за случаен избор на докладчик. Първоначално 

исковите молби са администитрани своевременно. Допусната е забава особено по едно 

от проверените насрочени дела, по което определението за насрочване на делото е 

постановено близо 5 месеца след постъпване отговор от ответника, което не 

кореспондира с изискването по чл. 13 ГПК делата да се разглеждат и решават в разумен 

срок. Констатирано бе, че едно от делата е отложено и насрочено след три месеца, 

което с оглед на невисоката натовареност на съдебните състави, е неприемливо. От 

проверените дела на доклад на съдия Бояджиева освен, че е допусната забава от близо 5 

месеца за насрочване на о.с.з. с определението по чл. 140 ГПК, се констатира и, че 

съдебните заседания се отсрочвани след датата на насроченото съдебно заседание, 

което е неправилно. 

С определението по чл. 140 ГПК са допускани и приемани доказателствата, 

представени с исковата молба. Законодателят е предвидил в чл. 140, ал.1 ГПК съдът да 

се произнася по допустимостта на доказателствата, за да се даде възможност на 

страните да се информират за наличните доказателства, да посочат възраженията си, 

ако има такива, след което, в тяхно присъствие или на пълномощниците им, същите да 

се приемат в открито съдебно заседание.  

Препоръчително е всички съдии от РС-Исперих да изготвят съдебните актове с 

предоставената им техника и софтуерни продукти, а не ръкописно, в някои случаи- 

нечетливо,  за яснота, прегледност и пълнота на деловодната система, за улеснение на 

изпълняващите указанията служители, както и за прецизност в случаите на 
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инстанционен контрол. Например, по гр.д. № 31/2013г. е налице неименован акт за 

оставяне на исковата молба без движение, изписан по цялото налично празно 

пространство върху нея с четири на брой указания, само с дата, без името на съдията. 

Прави впечатление сравнително големия брой отсрочени о.с.з. по граждански дела. 

В тази връзка е желателно, в интерес на страните и срочно приключване на делата, да 

не се отсрочват заседания, а съдиите взаимно да се заместват, при възможност, в 

интерес на страните в процеса, каквато е практиката в редица съдилища в страната, 

включително и в гр. София. Когато това се налага по внезапно възникнали причини, 

разпорежданията следва да се мотивират, при това своевременно, а не да се отсрочват 

впоследствие, след датата на насроченото открито съдебно заседание, каквато порочна 

практика бе констатирана по дела на доклад на съдия Бояджиева. 
Би било удачно и съдът да използва предвидените в ГПК процесуални средства за 

дисциплиниране на страните и на вещите лица, отговорни за отсрочване и отлагане на 

съдебните заседания, което води до забавяне на съдопроизводството. 

Проверката на ненасрочените дела установи, че същите са образувани в деня на 

постъпване на книжата в съда, съобразно изискванията на разпоредбата на чл. 46, ал. 1 

ПАРОАВАС/отм./, но за образуването не се издава изричен акт, нито се поставя 

нарочен печат. Разпределението на делата се осъществява съгласно разпоредбите на чл. 

9 ЗСВ и чл. 46, ал. 1 ПАРОАВАС/отм./. Към всяко дело е приложено копие от 

протокола за избор на докладчик, което се поставя след исковата 

молба/молбата/жалбата и приложенията. Причините, поради които към датата на 

проверката се установяват ненасрочени граждански дела, са както обективни, така и 

субективни.  По гр.д. №№ 355/2013 г., 621/2013 г., 642/2013 г. и 530/2013 г., образувани 

от м. юни 2013 г. до м. ноември 2013г., съдиите –докладчици са администрирали и са се 

произнасяли със съответните актове своевременно.  Делата са докладвани незабавно 

след образуването им и постановяването на актовете по реда на чл. 129 и чл. 131 ГПК е 

извършвано същия ден, на следващия или в разумни срокове – от три до десет дни. В 

същите срокове са издадени и актовете, касаещи връчването на проблемните  

съобщения или  назначаването на особените представители. Към датата на проверката 

гр.д. № № 355/2013 г. и 642/2013 г. са вече насрочени, с определения по чл. 140 ГПК, 

които са подробни, изчерпателни, ясни и със изискуемото от закона съдържание. По 

тези дела основните причини за продължителните периоди за процедурата по размяна 

на книжата, са в отсъствието на ответници и необходимостта от изпълнение на 

изискванията на чл. 47, ал. 1-4 ГПК, както и по назначаване на особени представители в 

хипотезата на чл. 47, ал. 6 ГПК.  

По останалите девет проверени дела се констатираха и субективни причини за 

продължителността на срока от образуването им до насрочването им. От тях са 

насрочени гр.д. №№ 61482013 г., 480/2013 г., 529/2013 г. и 590/2013 г. 

По гр.д. №№ 558/2013 г., 757/2013 г., 149/2013 г. и 480/2013 г. произнасянето на 

актовете по чл. 129 или чл. 131 ГПК е отнело на съдиите-докладчици време между 

двадесет дни и два месеца и половина.  
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По гр.д. №№ 529/2013 г. и 590/2013 г. срокът между постъпване на писмения 

отговор, респ. изтичане на срока по чл. 131 ГПК и постановяване на определението по 

чл. 140 ГПК е съответно 1 месец и 18 дни и 1 месец и 8 дни. 

По гр.д. №№ 614/2013 г., 636/2013 г. и 643/2013 г. несвоевременно са постановени 

актовете по оставяне на исковата молба без движение. По първото дело исковата молба 

е оставена без движение на два пъти, поради констатирани различни нередовности, 

които е следвало да се посочат изчерпателно още в първия акт по чл. 129 ГПК. По 

второто дело насрещната искова молба и първоначалната искова молба са оставени без 

движение с два различни акта, единия от 01.11.2013 г., а втория – от 06.02.2014 г., като 

и в двата случая става дума за довнасяне на дължима д.т. Исковата молба по третото 

дело е оставена без движение след осъществяване на процедурата по чл. 131 ГПК, като 

разпореждането е постановено месец и половина след изтичане на срока по чл. 131, ал. 

1 ГПК и нередовността е невнесена изцяло дължима д.т. 

По гр.д. № 149/2013 г., по постъпили на 10.05.2013 г. писмо с върнати невръчени на 

починали лица съобщения, на 20.05.2013 г. - насрещна искова молба и на 10.06.2013г. – 

допълнение към искова молба, съдията е извършил дължимите процесуални действия 

едва на 07.01.2014 г., т.е. седем месеца по-късно, което е извън всякакви разумни 

срокове. Освен това, по делото не са изпълнени всички разпореждания на съдията-

докладчик, дадени с определението от 06.02.2014 г., което също би могло да доведе до 

забавяне на производството. 

По гр.д. № 480/2013 г. съдията е конституирал трети лица помагачи и е разпоредил 

връчване на книжата на тези страни за становище месец и двадесет дни след изтичане 

на срока по чл. 131, ал. 1 ГПК. 

Следва да се отбележи, че актовете на съда по размяна на книжата и по насрочване 

на делото са с изискуемото от закона съдържание, предвид разпоредбите на чл. 254, чл. 

131 и чл. 140 ГПК. 

Препоръчително е и да бъдат обсъдени на общо събрание и приети времеви 

стандарти относно движението на гражданските дела, извън изрично предвидените в 

ГПК процесуални срокове, с оглед преодоляване на допуснатата забава по някои от 

делата. В тази връзка, ще бъде направена съответната препоръка. 

Гражданските делата, разглеждани по реда на бързото производство са образувани, 

администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 311, чл. 312, чл. 315 и чл. 316 

ГПК, с някои изключения, цитирани в настоящия Акт. Изискването по чл. 92, ал.5 

ПАРОАВАС(отм.) и чл. 78,ал.5 ПАС  делата, чието разглеждане е свързано с кратки 

процесуални срокове, да се  обозначават с жълт етикет, винаги е спазвано. Бързите 

производства се разпределят не на случаен избор, а по дежурство. 

Разпорежданията на съдията - докладчик за изпращане на исковите молби до 

ответниците за отговор в едномесечен срок, на основание чл. 131 ГПК, са 

постановявани своевременно, с някои отклонения. По някои дела изискването по чл. 

311, ал.1 от ГПК за разглеждане на исковата молба в деня на постъпването й не е 

спазвано.  

Съдиите имат различна практика при насрочване на делата в първото о.с.з. – съдия 

Бояджиева насрочва делата с определение, а съдия Цонева и съдия Купринджийска - с 
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разпореждане. Такава различна практика бе установени и в други проверени от екипа 

районни съдилища (примерно в Апелативен район Велико Търново). 

Установи се нееднаква практика по отношение на: моментът на постановяване на 

акта за насрочване на делото в о.с.з. (някои съдии постановяват акта след постъпване на 

отговор от ответника, а други след изтичане на едномесечния срок, както алтернативно 

е предвидено в чл. 312, ал.1 ГПК, а в трети случаи – без да е спазено изискването по 

цитираната разпоредба. Според проверяващите, целесъобразно е да се изчака 

изтичането на срока, с оглед постъпване на допълнителни становища, съображения и 

пр., след което да се определи дата за о.с.з. 

С акта за насрочване на делото съдиите са съобщавали доклада на страните. 

Различна практика бе установена по отношение на доказателствата – документите, 

представяни с исковите молби. Съдия Купринджийска допуска представените с 

исковата молба доказателства с определението за насрочване на делото, докато съдия 

Цонева и съдия Бояджиева приемат представените с исковата молба доказателства с 

разпореждането/определението за насрочване на делото в о.с.з. и впоследствие ги 

приемат отново в о.с.з. 

Триседмичният срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК се спазва по правило, с 

констатираните изключения. Съдебното дирене е приключвало в едно съдебно 

заседание, по-рядко в две и повече о.с.з. Съдът, съобразно изискването на чл. 315, ал.2 

ГПК, е посочвал дата, до която ще обяви решението си, но не винаги е спазвана тази 

дата. За разлика от констатираното в други РС (където съдиите отменят с нарочно 

определение /или разпореждане/ протоколното определение за определяне на дата на 

постановяване на съдебният акт и постановяват ново, като указват да се изпрати на 

страните препис от това определение, то в РС-Исперих, когато не е спазена сочената 

дата за обявяване на съдебното решение, съдът не е постановявал изричен съдебен акт в 

тази връзка, а на страните са изпращани съобщения за изготвеното решение. 

Двуседмичният срок по чл. 316 ГПК, за постановяване на съдебния акт, е спазван 

по проверените дела, с констатираните отклонения. По повечето бързи производства са 

издадени и изпълнителни листове, за което е направено отбелязване върху 

постановените решения, според изискването по чл. 406, ал.3 ГПК. Установи се, че по 

дела, образувани по искови молби за издръжки на деца, Д”СП” (по техния постоянен и 

настоящ адрес) е била призовавана (за разлика от други районни съдилища, където 

правилото се спазва по-скоро по изключение). Спазено е и изскването за изслушване на 

дете, навършило 10 годишна възраст, в присъствието на социален работник, съобразно 

чл. 15, ал.1 ЗЗДт. 

Когато са засегнати права и интереси на малолетни и непълнолетни деца,  

компетентната Д”СП” е била уведомена за изготвяне на становище или социален 

доклад.  

Препоръчително е да се спазват разпоредбите на ГПК относно образуване, 

движение и приключване на дела, разглеждани по реда на бързото производство, да се 

уеднакви различната съдебна практика, както и да продължи стриктното прилагане на 

изискванията на Закона за закрила на детето, като за целта ще бъде направена 

съответната препоръка. 
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По дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН, не бе констатирано забавяне на 

производството, но част от съдебните актове са постановявани след изтичане на 

едномесечния срок, което не следва да се допуска. По тези дела липсва фактическа и 

правна сложност, но бързото правораздаване е задължително, отчитайки социалния 

аспект, с оглед своевременна защита на правата и законните интереси на децата при 

настаняването им в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в 

специализирана институция. 

Препоръчително е по всички дела да се спазват разпоредбите на чл. 15 ЗЗДт 

относно уведомяване на Д”СП”, с оглед закрила на правата и законните интереси на 

малолетни и непълнолетни, а актовете да се постановяват с предоставената за това 

техника и софтуерни продукти. 

От проверените дела, по които производството е спряно, не могат да се направят 

категорични изводи относно дейността по администриране на спрените производства. 

По едното дело определението за спиране на производството не е влязло в сила. В 

кориците на другото дело не се съдържат данни за справки по движението на 

преюдициалното дело, но няма пречка такива да са извършвани, тъй като то също е по 

описа на РС – Исперих.  

Висящите, неприключени към 17.02.2014 г. граждански дела, образувани преди 

01.01.2013 г., в Районен съд – Исперих, са предимно делбени производства, по които 

продължителност е обективно обусловена. По тези дела първата фаза, по допускане на 

делбата, е завършила с влязло в сила решение. Делата са образувани своевременно, по 

реда на постъпването им, в срока по чл. 46 ПАРОАВАС /отм./ Постъпилите в съда 

книжа се докладват незабавно на председателя, който определя и съдията-докладчик, 

съобразно принца на случайния избор, чрез софтуерен продукт. Оригиналните 

протоколи за извършеното разпределение се прилагат към водения в съда регистър за 

случайния подбор, а към съответното дело се прилага копие от протокола.  Проверените 

дела се движат по общия исков ред, едно от тях – по реда на отменения ГПК. По тях 

съдиите са изпълнявали задълженията си по чл. 129 и чл. 130 ГПК своевременно. 

Делата са проучвани задълбочено и указанията за отстраняване на нередовностите по 

депозираните искови молби са давани изчерпателно. Размяната на книжата по делата е 

продължила различни периоди от време, като там, където това е продължило повече от 

месец, два, причините са в проблемите по връчване на съобщенията на ответниците при 

спазване на правилата по ГПК, формалностите по процедурата по предоставяне на 

правна помощ и назначаване на особен представител, съобразно разпоредбата на чл. 47, 

ал. 6 ГПК. Делата са насрочвани от съдиите-докладчици, които изготвят подробни, 

ясни, мотивирани определения по чл. 140 ГПК, съдържащи и проект за доклад. 

Актовете по чл. 140 ГПК, обаче, не винаги са изготвяни своевременно. Забавяне се 

констатира по: гр.д. 245/2011 г., по което от изтичане на срока по чл. 131, ал. 1 ГПК до 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК срокът е два месеца и половина и един 

месец след влизане в сила на решенето по допускане на делбата; гр.д.  №294/2004 г. – 

определението за насрочване на първото с.з. по извършване на делбата е постановено 

три месеца и половина след влизане в сила на решението по допускането й; гр.д. № 

715/2012 г. – периодът  между датата на изтичане на срока по чл. 131, ал. 1 ГПК и 
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датата на постановяване на акта по чл. 140 ГПК е пет месеца, а насрочването на първото 

с.з. по извършване на делбата е постановено два месеца след влизане в сила на 

решението по допускането й; гр.д. № 95/2012 г., по което срокът за произнасяне по 

насрочването е забавен повече от един месец. Първото с.з. за разглеждане на делото е 

насрочвано обикновено до един месец, следващите заседания са отлагани през месец 

или два, с изключение на периода на лятната ваканция и отпуските. Причините за 

отлагане на делата са по-често обективни: проблеми при връчване на съобщенията на 

отсъстващи ответници; процедура по назначаване на служебен защитник; събиране на 

доказателствата, включително неизготвени или непредставени в срок заключения на 

вещите лица; невнесени от страните депозити за възнаграждение на в.л. или за 

извършване на необходима услуга от компетентни органи по изготвяне на проекто-

делби и проекто-скици; спиране на производството поради наличие на обусловеност от 

решението по друго гражданско дело, по взаимно съгласие на страните или отлагане с 

цел постигане на спогодба; неизпълнена съдебна поръчка от компетентните органи в 

друга европейска държава/ гр.д. № 95/2012 г./; продължителност на въззивния контрол 

– гр.д. № 294/2004 г. три години е в ОС – Разград. 

Специално внимание заслужава да бъде отделено на организацията на работата на 

съдията-докладчик по гр.д. № 245/2011 г. и гр.д. № 294/2004 г. Производството по гр.д. 

№ 245/2011 г. е забавено неоправдано от съдията-докладчик около една година, не само 

поради късното насрочване  на първите заседания в първа и втора фаза на делбата. На 

20.12.2011 г. съдът е обявил делото за решаване и с определение от 21.08.2012 г. осем 

месеца по-късно е отменил хода по същество и е оставил исковата молба без движение. 

В първата фаза, гр.д. № 294/2004 г.  на три пъти е обявявано за решаване и след това 

ходът по същество е отменян, във втората фаза на делбата, за периода от 19.06.2012 г. 

до 12.02.2013 г. всички насрочени с.з. за отсрочени, включително няколко дни, след 

като не са били проведени. 

 По някои от делата са проведени твърде много заседания по събиране на 

доказателства, при положение, че се разглеждат след въвеждане на правилата за 

преклузия на права и доказателства. 

Практиката на съда по отношение на  оставяне без движение на невписана искова 

молба, при задължителност по закон на вписването, следва да се уеднакви и съобрази с 

Тълкувателно решение № 3 от 19.07.2010 г. на ВКС по т.д. № 3/2009 г., ОСГК. 

Частните граждански дела, образувани по реда на заповедното производство, са 

образувани в деня на постъпване на заявленията или най-късно на следващия ден. 

Делата са разпределяни чрез опцията „по дежурство”. Заповедни производства са 

разглеждани и се разглеждат и от трите съдии, като тридневният срок за постановяване 

на съдебният акт не е спазван, с изключение на две дела. 

Разгледаните заявления са подадени при спазване на правилото за местната 

подсъдност по чл. 411, ал. 1 ГПК. 

За издаването на изпълнителен лист по чл. 418 ГПК се прави надлежна бележка 

както върху заповедта за изпълнение, така и върху представения от заявителя документ. 

Издаването на изпълнителен лист въз основа на заповедта по чл. 410 ГПК се отбелязва 
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върху самата заповед. По всички проверени дела издадените изпълнителни листове са 

връчвани на редовно упълномощени по делата лица. 

За проверявания период е образувано едно дело по молба по реда на чл. 390 ГПК, 

по което съдът се е произнесъл с определение, допуснал е исканото обезпечени и е 

определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, без да е посочил от кой 

момент тече този срок. Обезпечителна заповед не е издадена, тъй като молителят не е 

внесъл определената от съда гаранция. Препоръчително е, с оглед бъдеща практика по 

този вид дела, съдиите да обсъдят на общо събрание началния момент, от който започва 

да тече срок за предявяване на бъдещия иск. При обсъждането би следвало да се вземе 

предвид Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК, 

докладчик съдията Светла Цачева, според което срокът по чл. 390, ал. 3, изр. 1-во ГПК 

за предявяване на бъдещия иск тече от постановяване на определението за допускане на 

обезпечението, освен в случаите на неспазен от съда срок по чл. 395, ал. 2 ГПК, когато 

срокът за предявяване на бъдещия иск тече от връчване на определението. 

По отношение на делата с отменен ход по същество, то проверяващите отчитат, че 

отмяната на хода по същество е допустима по закон правна възможност за отстраняване 

на допуснати в хода на процеса грешки и пропуски и използването му е за 

предпочитане пред риска за отмяна на постановения акт. С оглед, обаче, интереса на 

страните и на приключването на делата в разумен срок и риска от заплащаните на 

обезщетения по реда на глава 3а ЗСВ,  тези действия следва да се сведат до минимум.  

 Съдебните актове през проверяваните периоди са постановявани в 

законоустановения едномесечен срок, както и в двуседмичен срок при бързите 

производства, с констатираните в обстоятелствената част на Акта изключения, които 

следва да бъдат преодоляни. В тази връзка, проверяващият екип счита за наложително 

да направи препоръка за стриктно спазване на определените в процесуалните закони 

срокове, които според чл. 12, ал.2 ГПК, са задължителни, да изисква справки в тази 

насока и да бъдат предприети дисциплиниращи мерки по отношение на съдия 

Бояджиева за допуснати просрочия при постановяване на съдебните актове и забава при 

администриране на дела на нейн доклад. 

По проверените дела, включително и делата, образувани по реда на бързото 

производство, съдът е посочвал деня, в който ще обяви решението си, което има 

дисциплиниращ ефект, с оглед срочното постановяване на съответния съдебен акт. 

Когато съдебните актове не са постановявани в определения ден, за това са изпращани 

съобщения на страните. Препоръчително е по всички дела да се спазват нормите на чл. 

149, ал.2 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК и съдът да посочва датата, на която ще обяви 

решението си, а обявената дата да се спазва. 

Предвид разпоредбата на чл. 12, ал.2 ГПК, според която сроковете, определени в 

процесуалните закони са задължителни за съдите и с оглед недопускане на просрочени 

съдебни актове в бъдеще, проверяващият екип счита за уместно да препоръча на 

съдиите спазване на законоустановения едномесечен срок по чл. 235, ал.5 ГПК, 

двуседмичния срок по чл. 316 ГПК - при бързите производства, предприемане на 

apis://Base=NARH&DocCode=2030&ToPar=Art390_Al3_Sent1&Type=201/
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необходимите дисциплиниращи мерки и в бъдеще, от страна на административния 

ръководител, както и прилагане разпоредбата по чл. 337 ЗСВ, според която 

Председателят на съда да не разрешава ползването на платен годишен отпуск преди 

съответният съдия да изготви своите актове и да върне делата, които са му възложени.  

Препоръчително е Административният ръководител на съда да обвърже 

получаването на целевите персонални награди /средства за допълнително материално 

стимулиране, ако такива се предвиждат в бъдеще/ на всеки магистрат и съдебен 

служител в РС-Исперих с конкретните, индивидуално постигнати резултати през 

съответната година. Направените с настоящия акт констатации, изводи и препоръки, 

свързани с дейността на съдебните служители, е препоръчителтно да се отразят при 

тяхното атестиране. 

Наред с изложеното по-горе, е удачно да бъде уведомен Министърът на 

правосъдието, с оглед предприемане на необходимите, наложителни мерки и действия 

по повод проблемите със сградата - недостиг на помещения (преграден коридор се 

ползва за зала), сервизни помещения, липсващи условия за задържани лица и достъп на 

инвалиди и пр., при наличието на предоставентерен и изготвени проекти за 

самостоятелна сграда. 

 

В заключение, проверяващият екип изразява мнението си, че Председателят на 

съда – съдия Цонева и останалите съдии, разглеждащи граждански дела, са положили 

усилия и са се стремили да изпълняват задълженията си, свързани с дейността по 

образуване, движение, администриране и приключване на гражданските дела, но 

съществени пропуски бяха констатирани в работата на съдия Бояджиева. Усилия са 

положили и останите съдебни служители в РС-Исперих. Необходимо е съдебните 

служители (особено някои от тях) да изпълняват служебните си задължения по-

прецизно и отговорно, за което да се извършва постоянен контрол от 

административното ръководство, в това число – пряко от Председателя на съда.  

В обстоятелствената част на настоящия акт са описани и допуснати пропуски и 

нарушения, за което проверяващите считат за удачно да направят съответните 

препоръки за подобряване и прецизиране работата на съда по гражданските дела. 

 

 

V. П Р Е П О Р Ъ К И 

 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И НА 

ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  
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П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

1. Председателят на РС – Исперих в изпълнение на правомощията му по ЗСВ, 

да упражнява постоянен контрол върху дейността на служба „Деловодство” 

и да предприеме необходимите мерки за подобряване работата на 

служителите в него, с цел отстраняване и недопускане на констатираните с 

настоящия акт пропуски, за спазване изискванията на ГПК и ПАС при 

движение и приключване на делата, както и при водене на деловодните 

книги и регистри; 

 

2. Председателят на РС – Исперих да създаде организация и да контролира 

пълното и точно водене на Регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 

ЗСВ, според изискванията на чл. 50, ал.5 от ПАС; 

 

3. Съдиите от РС – Исперих по всички дела, по които са засегнати права и 

законни интереси на малолетни и непълнолетни деца, да уведомяват  

компетентната Дирекция «Социално подпомагане» по настоящия им адрес 

за изпращане на представител в съдебно заседание, който да изрази 

становище или при невъзможност, да се предостави социален доклад по 

делото, съгласно изискването по чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето. 

Да спазват разпоредите на чл. 15, ал. 1 и ал. 2 на същия закон при 

изслушване (или неизслушване) на навършилите 10-годишна възраст деца 

по делата, по които се засягат техните права и законни интереси, като 

мотивират изрично причините за взетото решение; 

 

4. Съдиите от РС – Исперих да извършват още по-задълбочено предварително 

проучване на делата преди насрочването им в открито съдебно заседание и 

преди обявяване на устните заседания за приключени, с цел недопускане 

неоснователно забавяне на съдебното производство, в интерес на страните в 

процеса и изплащаните обезщетения за забавено правосъдие по реда на глава 

3а ЗСВ; 

 

5. Съдиите от РС – Исперих да осъществяват срочното и периодично 

разглеждане на делата, да предприемат нужните мерки за приключване на 

„старите” дела (образувани преди 01.01.2013г. и неприключили към момента 

на проверката) в разумни срокове, включително и като използват 

предвидените в ГПК процесуални средства за дисциплиниране на страните и 

на вещите лица. Председателят на РС – Исперих да изпрати в ИВСС, в срок 

до 31.01.2015г., подробна информация относно движението и приключването 

на всички дела, образувани преди 01.01.2013г., по които няма постановен 

съдебен акт към 31.12.2014г. ; 
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6. Съдиите от РС – Исперих да спазват законово-предвидените срокове по 

движение на делата, в това число при бързото производство и да 

постановяват съдебните актове в законоустановените сроковете по чл.  235, 

ал.5 и чл. 316 ГПК. Председателят на РС – Исперих да издаде нарочна 

заповед, с която на основание чл. 337 ЗСВ да не разрешава ползването на 

платен годишен отпуск преди съответният съдия да изготви своите актове и 

да върне делата, които са му възложени, да регламентира условията при 

получаване на целеви парични награди на всеки магистрат и съдебен 

служител в РС – Исперих (допълнителни средства за материално 

стимулиране, ако такива са предвидени по съответния законов ред), като ги 

обвърже с конкретните, индивидуално постигнати резултати през 

съответната година, както и да осъществява контрол по изпълнение на 

заповедта. Председателят на съда да изпрати до ИВСС, в срок до 31.01.2015г., 

подробна справка за ненаписаните в законоустановения срок съдебни актове 

по съдии за периода от 01.03.2014г. до 31.12.2014г.; 
 

7. Председателят на РС – Исперих да упражни правомощията си, да направи 

допълнителна проверка и да предприеме необходимите административни, 

дисциплиниращи мерки (според чл. 327 от ЗСВ или чл. 308, ал.1, т.1 и т.2. от 

ЗСВ) спрямо районен съдия Елица Бояджиева, във връзка с констатираните 

нарушения и пропуски – неспазване на процесуалния срок по чл. 235, ал.5 

ГПК и чл. 316 ГПК, при постановяване на 19 броя съдебни решения по 

цитираните по-горе дела през 2012г., едно от които над 3-месечен срок, на 49 

броя съдебни решения през 2013г., 8 от които над 3-месечен (дори над 4-

месечен) срок, както и несвоевременното администриране на описани в 

обстоятелствената част на Акта проверени дела, на неин доклад; 

 

 

8. Съдиите от РС – Исперих на общо събрание да анализират и обобщят 

практиката на съда по: насрочване на делата по общия исков ред и тези, 

разглеждани по реда на бързото производство (съдебен акт, момент на 

насрочване, проект на доклад, доклад, произнасяне по доказателствата и 

пр.); обезпечителното производство - по отношение определянето на 

началния момент, от който започва да тече срока за предявяване на бъдещ 

иск, както и оставянето на молбите без движение; отсрочване на дела и цели 

съдебни заседания. На общото събрание да се обсъдят и приемат времеви 

стандарти относно движението на гражданските дела, извън изрично 

предвидените в ГПК процесуални срокове, в интерес на страните в процеса, 

както и с оглед преодоляване на допуснатата забава по някои от делата, 

описани в обстоятелствената част на Акта. Въз основа на приетото от 

съдиите решение, Председателят на съда да издаде нарочна заповед относно 

времевите стандарти и да следи за нейното изпълнение; 
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9. Председателят на РС – Исперих да упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, 

т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на което да запознае всички 

съдии и съдебни служители с изготвения Акт – с направените констатации, 

изводи и препоръки. 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям едномесечен срок 

(от получаване на настоящия акт) за изпълнение на препоръките по т.7, т.8 и т. 9, а за 

останалите препоръки, определям срок постоянен. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на РС –  

Исперих да предприеме конкретни мерки, за които да уведоми писмено, в двумесечен 

срок от получаване на Акта, Главния инспектор на Инспектората към ВСС за 

изпълнението на дадените препоръки, като изпрати и преписи от протокола от 

проведеното общо събрание на съда, от издадени заповеди, правила и други вътрешни 

документи.  

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на Административния ръководител - 

председател на РС – Исперих, който на Общо събрание да запознае съдиите и 

съдебните служители. 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт Акта да се изпрати 

на Висшия съдебен съвет, както и на Окръжен съд – Разград, на електронен носител.  

Извлечение от акта, с оглед констатациите, свързани с условията за работа в съда, да се 

изпрати  на Министерството на правосъдието.                                                      

                                                        

                                          

 

                                                  

                                                    ИНСПЕКТОР:                                                                                                        

                                                                                 ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 


