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

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2013 г. и Заповед № ПП-

01-88/09.10.2013 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

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

  Проверката се извърши в периода от 14.10.2013 г. до 18.10.2013 г. 

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

  Обхватът на проверката включва дейността на РС – Бяла, 

проверяваният период е 2011 г., 2012 г. и първото полугодие на 2013 г. 

  Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Районен съд - Бяла; проверка 

на организацията по образуване и движение на гражданските дела, както и 

приключването им в установените срокове. 

  Предмет: проверка на гражданските дела, разгледани от Районен 

съд - Бяла. 

  Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика 

на Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 

проверки. 

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 

проучване на деловодните книги, анализ на документацията и справки от 

електронната деловодна система, годишните доклади на съда за 2011 г. и 2012 

г. и произволно посочени дела. 

 

 

І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 
 

           Административното ръководство на РС – Бяла се осъществява от 

председателя на съда Пламен Дочев.  

                    По щатно разписание към 01.01.2011 г. съдът е имал 4 съдийски 

бройки като една бройка е била незаета. През 2011 г. са правораздавали съдия 

Пламен Дочев - административен ръководител – председател на съда и съдите: 

Ъшъл Ириева, Ивелина Келлева – Бонева и Галена Чешмеджиева - Дякова. 

Съдия Галена Дякова е била командирована от РС – Попово със Заповед № 

90/29.01.2010 г. на председателя на ВКС за периода от 15.02.2010 г. до 

15.08.2010 г. Със Заповед № 1303/04.08.2010 г. на председателя на ВКС, съдия 

Дякова е командирована в РС – Бяла за периода от 16.08.2010 г. до 16.11.2010 

г. и със Заповед № 1666/10.11.2010 г. на председателя на ВКС – за периода от 

17.11.2010 г. до 17.02.2011 г.  

През 2012 г. и първото полугодие на 2013 г. са правораздавали 

съдиите: Пламен Дочев, Ъшъл Ириева, Ивелина Бонева. Едната щатна бройка 

за съдия е незаета и към момента на извършване на проверката на съда.  
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  В РС – Бяла работят двама държавни съдебни изпълнители като 

през 2012 г. Румен Алеков е работил целогодишно, а Елеонора Паскалева е 

работила до 31.03.2012 г. и от 01.04.2012 г. е излязла в отпуск по майчинство. 

Съдия по вписванията е Владислава Андреева. 

Щатната численост на съдебната администрация на съда в 

началото на 2011 г. е била 18 души, като две бройки са останали незаети: 

административен секретар, трима съдебни секретари; 5 съдебни деловодители, 

от които двама – в СИС и един в „Бюро съдимост”; един съдебен архивар; един 

системен администратор; един секретар СИС; един главен счетоводител; един 

призовкар; един чистач и един огняр.  

През 2012 г. съдебната администрация на съда е 14 души: 

административен секретар, трима съдебни секретари; 6 съдебни деловодители, 

от които двама – в СИС и един в „Бюро съдимост”; по предварително изготвен 

график, един от деловодителите или административният секретар отговарят за 

служба „Регистратура”; един съдебен архивар; един системен администратор; 

един главен счетоводител; един призовкар; един чистач и един огняр.   

 

        
                      ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

 

                    Организационното и административно ръководство на РС – Бяла 

през 2011 г., 2012 г. и понастоящем се осъществява от Пламен Дочев, 

съобразно правомощията на чл. 80 ЗСВ. Председателят на съда е подпомаган в 

работата си от административен секретар.  

Графикът за дежурствата на съдиите се изготвя тримесечно като 

периодът на дежурствата обхваща една седмица. Графикът се утвърждава с 

нарочна  заповед на председателя на съда.  

Със Заповед № 243/26.10.2012 г., на председателя на съда е 

разпоредено, считано от 29.10.2012 г., разпределението на делата чрез 

програмата за случайно разпределение „LAW CHOICE” да се извършва от 

съдия Ивелина Бонева. 

В края на всеки месец административният ръководил извършва 

проверка на книгата за изпълнение на присъдите. Също така, периодично се 

извършват проверки на водените деловодни книги и регистри в съда.  

Предвид малкия брой съдии, които работят в РС – Бяла (трима), 

съдия Ириева разглежда преимуществено наказателни дела. При отвод на 

съдия Ириева, както и при върнато дело за разглеждане от друг състав, делото 

се разпределя на двамата съдии, разглеждащи граждански дела.  

Със заповед на председателя на съда от 2009 г. са утвърдени 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за разпределението на делата на случаен принцип. 

Делата са групирани по „прогнозна трудност”, с оглед уеднаквяване 

натовареността на съдиите. Имената на съдиите са въведени в програмата като 

е определен процентът натовареност по всеки вид дело. На дежурен съдия се 
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разпределят молбите за незабавна защита по ЗЗДН; молбите за разрешение за 

сключване на граждански брак; искане за разкриване на банкова тайна, както и 

предвидените в НПК случаи на незабавно произнасяне. През съдебната 

ваканция дежурните съдии разглеждат всички дела, посочени в чл. 329, ал. 3 

ЗСВ, както и досъдебните производства по НПК.  

Председателят на съда е утвърдил ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за 

публикуване на постановените съдебни актове на интернет страницата на съда. 

Актовете се публикуват незабавно след постановяването им при спазване 

изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на 

класифицираната информация. В правилата са посочени актовете, на които се 

публикува само диспозитива, както и актовете, които не подлежат на 

публикуване.  

                    Разработени и утвърдени са ПРАВИЛА за изпращане на съобщения 

и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от 

ГПК.  

Правилата за публикуване на постановените съдебни актове и 

правилата за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски 

адрес са публикувани на интернет страницата на съда.  

РС – Бяла разполага с две съдебни зали, едната от тях е снабдена 

със звукозаписна техника, което позволява да се прави звукозапис при 

провеждане на съдебни заседания.  

И през 2012 г. е продължила практиката на съда за провеждане на 

периодични събрания на съдиите за обсъждане на противоречива съдебна 

практика. Периодични събирания се правят и със съдиите от ОС – Русе. 

В РС – Бяла е утвърдена практика за работа с Адвокатска колегия – 

Русе. Всички искания на съда за определяне на служебни защитници по 

наказателните дела и особени представители по гражданските дела се 

изпълняват веднага.  

   През 2011 г. съдии и съдебни служители са участвали в различни 

обучителни форуми на различни теми, включително и в курсове и семинари, 

организирани от НИП. През 2012 г. съдиите и съдебните служители не са 

участвали в обучителни програми.  

 

 

       ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
 
                    1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
          В РС – Бяла е инсталирана и действаща електронната деловодна 

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

гр. Варна. След 2008 г. всички дела, включително и висящите от предходни 

години, са въведени в електронната деловодна система. 
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Деловодните книги и регистри се водят на електронен и хартиен 

носител. Само изходящия дневник се води на електронен носител с разпечатка 

на хартиен носител. Всички книги съдържат изискуемите графи, които се 

попълват прецизно от деловодителите.  

                 Подреждането и съхранението на гражданските дела е съгласно 

ПАРОАВАС. Книжата, по които се образуват дела, се поставят в папки по 

образец. Всички постъпващи книжа по делата се прикрепват последователно и 

се номерират. По всички дела е прикрепен контролен лист, в който се посочват 

трите имена на лицето, взело делото, дата, час и подпис. 

 Делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални 

срокове не са обозначени с жълт етикет, съгласно изискванията на чл. 92, т. 5 

ПАРОАВАС.    

                 
 

                    2. ОБРАЗУВАНЕ  НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  

 

Книжата, по които се образуват дела, след поставяне на входящ 

номер, дата и час на постъпване от служба „Регистратура” се докладват на 

председателя на съда, а от 29.10.2012 г. на съдия Бонева. След извършване на 

разпределението за определяне на докладчик, книжата се връщат в служба 

„Съдебно деловодство” където се поставят в папки и се въвеждат в 

електронната деловодна програма и съответните книги на хартиен носител. 

Образуването на делата става в деня на постъпване на книжата или най-късно 

на следващия ден. Новообразуваните дела се докладват на съответния съдия-

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

Делата в деловодството са подредени по съдия-докладчик. 

Спрените дела, делата без движение и тези, които се разглеждат в закрито 

заседание са подредени също по съдия-докладчик. 

    

  
                    3. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                    През 2011 г. в PC – Бяла са постъпили 1133 бр. граждански дела, 

останали несвършени от предходни години 140 бр. дела или общо за 

разглеждане 1273 дела. Свършените граждански дела през 2011 г. са 1137 дела, 

от които 1039 дела са приключили в тримесечен срок, което е 91.38%. 

Свършени със съдебен акт по същество – 1079 дела. Всичко прекратени гр. 

дела – 58 бр. Несвършени към 31.12.2011 г. – 136 дела. 

  През 2011 г. са постъпили 458 бр. наказателни дела, останали 

несвършени от предходни години 27 бр. или общо за разглеждане 485 дела. 

Свършените през 2011 г. наказателни дела са 448 бр., а несвършените – 37 бр. 
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През 2012 г. в РС – Бяла са постъпили 1062 бр. граждански дела, 

останали несвършени от предходни години – 136 дела или общо за 

разглеждане – 1198 дела. Свършените граждански дела през 2012 г. са 1055 бр., 

от които 971 са приключили в тримесечен срок, което е 92.03%. Свършени със 

съдебен акт по същество – 983 дела. Всичко прекратени – 72 дела. Несвършени 

към 31.12.2012 г. – 143 бр. дела.  

През 2012 г. са постъпили 485 бр. наказателни дела, останали 

несвършени от предходни години 37 бр. или общо за разглеждане 522 дела. 

Свършените през 2012 г. наказателни дела са 471 бр., а несвършените – 51 бр. 

 

През първото шестмесечие на 2013 г. са постъпили 462 бр. 

граждански дела, останали несвършени от предходни години – 143 дела, общо 

за разглеждане – 605 дела. Свършени гр. дела за посочения период – 493 бр.  

През първото шестмесечие на 2013 г. са постъпили 204 бр. 

наказателни дела, останали несвършени от предходни години – 51 дела, общо 

за разглеждане – 255 дела. Свършени наказателни дела за посочения период – 

223 дела. 

 

От образуваните през 2011 г. граждански дела, 699 броя са 

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК; 57 бр. – облигационни искове; 49 

бр. са искове по СК; 31 – вещни искове; 21 бр. – искове по КТ; 18 бр. делби. 

От образуваните през 2012 г. граждански дела, 565 броя са 

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК; 60 бр. са искове по СК; 41 бр. – 

облигационни искове; 23 бр. делби; 18 бр. вещни искове; 14 бр. са искове по 

КТ. 

Като материя преобладават делата по чл. 410 и 417 ГПК - 

заповедно производство. 

 

Натовареността през 2011 г. по съдии е както следва:  

- на съдия Пламен Дочев са разпределение 625 бр. граждански 

дела, останали несвършени в началото на отчетния период – 50 бр.; 36 бр. 

наказателни дела и 1 бр. – останало несвършено в началото на отчетния 

период. Всичко за разглеждане дела през 2011 г. – 675 бр. гр. дела и 37 бр. 

наказателни дела или общо 712 дела;  

- на съдия Ивелина Бонева са разпределени 499 бр. гр. дела, 

останали несвършени в началото на отчетния период – 52 дела; 44 бр. 

наказателни дела. Всичко за разглеждане дела – 551 бр. гр. дела и 44 

наказателни дела или общо 595 дела; 

- на съдия Ъшъл Ириева са разпределени 9 бр. гр. дела, останали 

несвършени в началото на отчетния период – 29 дела; 359 бр. наказателни 

дела, останали несвършени в началото на периода – 8 бр. наказателни дела. 

Всичко за разглеждане дела – 38 бр. гр. дела и 367 наказателни дела или общо 

405 дела; 
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- на съдия Галена Дякова не са разпределяни граждански дела, 

останали несвършени в началото на отчетния период – 9 дела; 19 бр. 

наказателни дела, останали несвършени в началото на периода – 18 бр. 

наказателни дела. Всичко за разглеждане дела – 9 граждански дела и 37 

наказателни дела или общо 46 дела. Съдия Дякова е била на работа в РС – Бяла 

до 17.02.2011 г.  

 

Натовареността на съдиите през 2012 г. е както следва:  

- на съдия Пламен Дочев са разпределени 427 бр. граждански дела, 

останали несвършени в началото на отчетния период – 65 бр.; 31 бр. 

наказателни дела и 3 бр. останали несвършени в началото на отчетния период. 

Всичко за разглеждане дела през 2012 г. – 492 бр. гр. дела и 34 бр. наказателни 

дела или общо 526 дела;  

- на съдия Ивелина Бонева са разпределени 595 бр. гр. дела, 

останали несвършени в началото на отчетния период – 66 дела; 42 бр. 

наказателни дела и 3 бр. останали несвършени в началото на отчетния период. 

Всичко за разглеждане дела – 661 бр. гр. дела и 45 наказателни дела или общо 

706 дела;  

- на съдия Ъшъл Ириева са разпределени 40 бр. гр. дела, останали 

несвършени в началото на отчетния период  - 5 дела; 412 бр. наказателни дела, 

останали несвършени в началото на периода – 31 бр. наказателни дела. Всичко 

за разглеждане дела – 45 бр. гр. дела и 443 наказателни дела или общо 488 

дела. 
 
  Натовареността на съдиите през първото полугодие на 2013 г. е 
както следва: 
  - на съдия Пламен Дочев са разпределени 187 бр. граждански дела, 

останали несвършени в началото на отчетния период – 73 бр.; 14 бр. 

наказателни дела и 1 бр. останало несвършено в началото на отчетния период. 

Всичко за разглеждане дела през  първото полугодие на 2013 г. – 275 бр. дела 

или 45.83 дела месечно; 

- на съдия Ивелина Бонева са разпределени 275 бр. гр. дела, 

останали несвършени от предишен период – 65 дела; 9 бр. наказателни дела и 1 

дело останало несвършено в началото на отчетния период. Всичко за 

разглеждане дела през първото полугодие на 2013 г. - 350 дела или 58.33 дела 

месечно;  

- на съдия Ъшъл Ириева не са разпределени граждански дела, 

останали несвършени от предишен период – 5 дела; разпределени 181 бр. 

наказателни дела, останали несвършени в началото на периода – 49 бр. 

наказателни дела. Всичко за разглеждане дела през първото полугодие на 2013 

г. – 235 бр. или 39.16 дела месечно.  
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                    ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 
                  

    1. Искови производства свършени над 3 месеца. 

 

                    В изготвената справка за дела, образувани през 2011 г., са посочени 

32 дела разгледани над 3 месеца, а за 2012 г. – 18 дела. Проверката на случайно 

избрани дела, установи:  

- гр. д. № 79/2011 г., обр. на 28.01.2011 г., на доклад на съдия 

Дочев, иск по чл. 422 КТ. ИМ е постъпила на 27.01.2011 г., на 28.01.2011 г. е 

образувано и разпределено делото. Приложен е протокол от случайното 

разпределение. На 28.01.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 28.01.2011 г., връчено на 

09.02.2011 г. На 28.02.2011 г. е представен отговор на ИМ. На 19.03.2011 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, прието и приложено е частното гр. 

дело – заповедно производство. Първото с. з. е проведено на 12.04.2011 г. – не 

е даден ход на делото поради нередовното призоваване на ищеца. Проведени 

са с. з. на: 12.05.2011 г. – назначена е съдебно-графологична експертиза; 

09.06.2011 г. – съдът е констатирал, че внесената сума - депозит за в. л. е 

внесена погрешка по друга сметка, поради което е постановил да се извърши 

прехвърляне на сумата, делото е отложено. На 15.09.2011 г. е постъпила молба 

от в. л., с която е уведомил съдът, че на 04.10.2011 г. е ангажиран да участва в 

друго с. з. и му е невъзможно да присъства по това дело; 04.10.2011 г. – съдът е 

докладвал молбата от в. л. и е счел същата за основателна, поради което не е 

дал ход на делото; 20.10.2011 г. – прието е заключението на в. л., съдът е дал 

ход по същество и е постановил, че ще се произнесе с решение до 20.11.2011 г. 

Решението е постановено на 29.12.2011 г.; 

- гр. д. № 149/2011 г., обр. на 11.02.2011 г., на доклад на съдия 

Бонева, иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. На 11.02.2011 г. е постъпила ИМ и на същата 

дата е образувано и разпределено делото. Приложен е протокол от случайното 

разпределение. С молбата е поискано издаване на СУ. На 14.02.2011 г. съдът е 

разпоредил да се издадат исканите от ищеца СУ. С определение от 14.02.2011 

г. съдът е оставил ИМ без движение за вписване в СВ, както и за представяне 

на док. за внесена ДТ. На 24.02.2011 г. е постъпила молба за удължаване на 

срока, уважена с разпореждане от 24.02.2011 г. На 15.03.2011 г. е постъпила 

отново молба за удължаване на срока, уважена с разпореждане от 15.03.2011 г. 

На 28.03.2011 г. е представена вписана ИМ. С разпореждане от 04.04.2011 г. 

съдът отново е оставил ИМ без движение за довнасяне на ДТ. На 05.04.2011 г. 

е представена молба с внесена ДТ. На 07.04.2011 г. е постановено да се изпрати 

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

08.04.2011 г. и двете връчени на 15.04.2011 г. На 12.05.2011 г. са постъпили и 

двата отговора на ИМ. На 25.05.2011 г. е постановено определението по чл. 140 

ГПК. Първото с. з. е проведено на 29.06.2011 г. – разпитани са свидетели, 
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издадено е СУ, отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 28.09.2011 

г. – съдът е докладвал постъпила молба от проц. представил на ищеца за 

отлагане на делото за друга дата, поради командировка, както и че не е могъл 

да се снабди с необходимата справка. Съдът е отложил делото по 

доказателствата. В с. з. на 19.10.2011 г. – е даден ход по същество, съдът е 

постановил, че ще се произнесе с решение до 21.11.2011 г. Решението е 

постановено на 04.11.2011 г.; 

- гр. д. № 88/2011 г., обр. на 01.02.2011 г., на доклад на съдия 

Дочев, иск по чл. 127, ал. 2 във вр. с чл. 123, ал. 2 СК. На 01.02.2011 г. е 

постъпила ИМ и на с. д. е образувано и разпределено делото. Приложен е 

протокол от случайното разпределение. На 02.02.2011 г. е разпоредено да се 

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

03.02.2011 г., върнато в цялост с отбелязване, че съобщението е залепено на 

пътната врата. На 17.02.2011 г. е изпратено второ съобщение, отново върнато в 

цялост. На 23.02.2011 г. е постъпила справка от МВР – Русе за задграничните 

пътувания на ответника. С разпореждане от 24.03.2011 г. съдът е постановил да 

се изпълни процедурата по чл. 47 ГПК като се залепи уведомление. 

Уведомлението е залепено на 28.03.2011 г. С разпореждане от 18.04.2011 г. 

съдът е постановил съобщението да се счита за връчено, указал е на ищецът да 

внесе депозит за назначаване на особен представител на ответника. На 

26.04.2011 г. е постъпила молба от ищеца за спиране на производството на осн. 

чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, на с. д. е постъпила и молба от ответника - за спиране 

на производството по съгласие на страните. С определение от 13.05.2011 г. 

съдът е прекратил производството по делото поради невнесен депозит за 

назначаване на особен представител в указания срок; 

  - гр. д. № 187/2011 г., обр. на 22.02.2011 г., на доклад на съдия 

Дочев, иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. ИМ е постъпила на 22.02.2011 г., на с. д. е 

образувано и разпределено делото, приложен е протокол за избор на 

докладчик. С разпореждане от 23.02.2011 г. ИМ е оставена без движение. На 

25.02.2011 г. е постъпила молба за удължаване на срока, уважена с 

разпореждане от с. д. На 08.03.2011 г. е представена вписана ИМ, приложена 

към делото с разпореждане от с. д. На 10.03.2011 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответниците (2) за отговор – чл. 131 ГПК. Съобщенията са 

изпратени на 14.03.2011 г. – съобщението до първия ответник е върнато в 

цялост с отбелязване, че лицето се намира в чужбина; на втория ответник е 

връчено на 17.03.2011 г. С разпореждане от 24.03.2011 г. съдът е постановил 

съобщението до първия ответник да се връчи по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. С 

разпореждане от 18.04.2011 г. съдът е постановил ищецът да внесе депозит за 

назначаване на особен представител на първия ответник. На 27.04.2011 г. е 

представена молба с внесена такса за назначаване на особен представител. С 

разпореждане от 27.04.2011 г. е постановено да се изпрати искане до АК – Русе 

за определяне на адвокат. На 11.05.2011 г. е постъпило уведомително писмо от 

АК – Русе с определен адвокат. С разпореждане от 12.05.2011 г. съдът е 
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назначил особения представител и е постановил да се изпрати препис от ИМ на 

проц. представител за отговор. Съобщението е изпратено на 12.05.2011 г., 

връчено на 16.05.2011 г. и на 20.05.2011 г. е представен отговор на ИМ. На 

28.06.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. На 11.10.2011 г. е 

проведено първото с. з., даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че 

ще се произнесе с решение до 11.11.2011 г. Решението е постановено на 

14.12.2011 г.; 

  - гр. д. № 398/2011 г., обр. на 13.05.2011 г., на доклад на съдия 

Бонева, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 13.05.2011 г., на с. д. е 

образувано и разпределено делото. Приложен е протокол от случайното 

разпределение. На 13.05.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 16.05.2011 г., върнато в 

цялост на 25.05.2011 г. с писмо от кметството, че лицето е починало. На 

26.05.2011 г. е постановено ищецът да представи акт за смърт и удостоверение 

за наследници на починалия ответник. Съобщението до ищеца е изпратено на 

26.05.2011 г., връчено на 09.06.2011 г. На 20.06.2011 г. е постъпила молба от 

ищеца за удължаване на срока и издаване на СУ, уважена с разпореждане от 

21.06.2011 г. На 17.08.2011 г. е изискана служебна справка – акт за смърт на 

починалия ответник от кметство с. Копривец. На 25.08.2011 г. е постъпило 

писмо с акт за смърт от кметството. С определение от 29.08.2011 г. съдът е 

прекратил производството по делото на осн. чл. 130 ГПК; 

  - гр. д. № 647/2011 г., обр. на 31.08.2011 г., на доклад на съдия 

Бонева, делба. ИМ е подадена на 31.08.201 г., на с. д. е образувано и 

разпределено делото, приложен е протокол от случайното разпределение. С 

ИМ е поискано издаване на СУ, уважено с разпореждане от 01.09.2011 г. На 

01.09.2011 г. съдът е разпоредил да се изпълни процедурата по чл. 131 ГПК. 

Съобщенията до ответниците (3) са изпратени на 02.09.2011 г., на първия 

ответник е връчено на 07.09.2011 г., на останалите двама ответници – върнати 

в  цялост. На 21.09.2011 г. е постъпила молба от ищците с посочени адреси на 

двамата ответници. На 26.09.2011 г. е разпоредено да се изпълни процедурата 

по чл. 131 ГПК на посочените в молбата адреси. Съобщенията са връчени на 

10.10.2011 г. и на 02.11.2011 г. На 21.10.2011 г. е представена молба с 

приложен нотариално заверен договор за доброволна делба и искане за 

прекратяване на производството. С разпореждане от 24.10.2011 г. е 

постановено да се изпрати препис от молбата на ответниците. Съобщенията са 

изпратени на 25.10.2011 г., последното е връчено на 14.11.2011 г. Не са 

постъпили становища от ответниците. С определение от 01.12.2011 г. съдът е 

прекратил производството по делото на основание чл. 232 ГПК; 

  - гр. д. № 663/2011 г., обр. на 15.09.2011 г., на доклад на съдия 

Дочев, иск по чл. 127а ГПК. На 15.09.2011 г. е постъпила ИМ и на с. д. е 

образувано делото, не е приложен протокол от случайното разпределение. С 

разпореждане от 16.09.2011 г. е постановено да се изпрати искане до АК – Русе 

за определяне на адвокат за назначаване на особен представител на децата. На 
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27.09.2011 г. е постъпило уведомително писмо от АК – Русе и на 29.09.2011 г. е 

назначен особен представител на децата, постановено е да се изпрати препис 

от ИМ за отговор. Съобщенията са изпратени на 29.09.2011 г. До първата 

страна съобщението е върнато в цялост. Залепено е уведомление на 10.10.2011 

г. На 27.10.2011 г. съдът е разпоредил да се извърши справка за постоянен и 

настоящ адрес. Съобщението до особения представител е върнато в цялост с 

отбелязване, че лицето не е намерено на адреса, залепено е уведомление на 

03.10.2011 г. На 28.10.2011 г. е постановено да се изпрати съобщение на адреса 

на особения представител. На 31.10.2011 г. е постъпила молба от ищеца за 

издаване на СУ – за установяване адреса на първата страна, уважена с 

разпореждане от 31.10.2011 г. На 03.11.2011 г. е представена молба с 

удостоверение за постоянен и настоящ адрес на първата страна и на с. д. е 

постановено да се изпрати препис от ИМ за отговор. На 14.11.2011 г. е връчено 

съобщение с препис от ИМ на особения представител. Съобщението до 

първата страна отново е върнато в цялост, на 07.11.2011 г. е залепено 

уведомление. На 21.11.2011 г. е постановено да се внесе такса за назначаване 

на особен представител на първата страна. На 29.11.2011 г. е постъпила молба 

от ищеца за освобождаване от внасяне на сумата за назначаване на особен 

представител. С разпореждане от 30.11.2011 г. съдът е постановил да се 

представи удостоверение за доходи, имотно състояние и сем. положение. 

Съобщението е изпратено на 30.11.2011 г., връчено на 01.12.2011 г. На 

09.12.2011 г. е постъпил отговор на ИМ от проц. представител. С определение 

от 28.12.2011 г. съдът е прекратил производството по делото, поради 

неизпълнени указания от 30.11.2011 г. на осн. чл. 96, ал. 2 ГПК; 

  - гр. д. № 234/2012 г., обр. на 09.04.2012 г., на доклад на съдия 

Дочев, иск по чл. 240 ГПК.  ИМ е постъпила на 06.04.2012 г., на 09.04.2011 г. е 

образувано и разпределено делото, приложен е протокол от случайното 

разпределение. На 09.04.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответниците (4) за отговор. Съобщенията са изпратени на 09.04.2012 г., всички 

са връчени на 12.04.2012 г. На 15.05.2012 г. е постановено определението по 

чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 02.10.2012 г. Първото с. з. е проведено на 

02.10.2012 г., даден е ход по същество, съдът е посочил, че ще се произнесе с 

решение до 02.11.2012 г. Решението е постановено на 23.10.2012 г.; 

  - гр. д. № 252/2012 г., обр. на 18.04.2012 г., на доклад на съдия 

Дочев, иск по чл. 79 ЗЗД. ИМ е постъпила на 17.04.2012 г., на 18.04.2012 г. е 

образувано и разпределено делото, приложен е протокол от случайното 

разпределение. На 23.04.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 24.04.2012 г., връчено на 

27.04.2012 г. – не е представен отговор на ИМ. На 31.05.2012 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 09.10.2012 г., 

даден е ход по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 

09.11.2012 г. Решението е постановено на 16.10.2012 г.;  
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  -  гр. д. № 266/2012 г., обр. на 23.04.2012 г., на доклад на съдия 

Дочев, иск по чл. 19, ал. 1 ЗГР. ИМ е постъпила на 21.04.2012 г., на 23.04.2012 

г. е образувано и разпределено делото, не е приложен протокол от случайното 

разпределение. На 23.04.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от молбата 

на ответниците – община Русе; община Борово и РП - Бяла за отговор. 

съобщенията са изпратени на 24.04.2012 г., последното е връчено на 27.04.2012 

г.  На 15.05.2012 г. е постъпил отговор от кмета на община Русе. На 31.05.2012 

г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 

09.10.2012 г. Първото с. з. е проведено на 09.10.2012 г. – даден е ход по 

същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 09.11.2012 г. 

Решението е постановено на 18.10.2012 г.; 

  - гр. д. № 205/2012 г., обр. на 04.04.2012 г., на доклад на съдия 

Бонева, иск по чл. 45, ал. 1 ЗЗД.  ИМ е подадена на 03.04.2012 г., делото е 

образувано и разпределено на 04.04.2012 г., приложен е протокол от 

случайното разпределение. На 04.04.2012 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 04.04.2012 

г., връчено на 17.04.2012 г., на 04.05.2012 г. е представен отговор на ИМ. На 

06.06.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено 

за 26.09.2012 г. На 21.09.2012 г. е постъпила молба от ищцата, с която е 

заявила, че оттегля предявения иск и моли да се прекрати производството по 

делото. Първото с. з. е проведено на 26.09.2012 г. – съдът е прекратил 

производството по делото на основание чл. 232 ГПК; 

  - гр. д. № 284/2012 г., обр. на 03.05.2012 г., на доклад на съдия 

Бонева, иск по чл. 84, ал. 1 ЗЗД. ИМ е постъпила на 03.05.2012 г., на с. д. е 

извършено разпределението и е образувано делото, приложен е протокол от 

случайното разпределение. На 03.05.2012 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 04.05.2012 

г., връчено на 14.05.2012 г., не е представен отговор на ИМ. На 25.06.2012 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 

03.10.2012 г., даден е ход по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение до 03.11.2012 г. Решението е постановено на 05.10.2012 г.; 

  - гр. д. № 410/2012 г., обр. на 14.06.2012 г., на доклад на съдия 

Бонева, иск по чл. 213 КЗ. ИМ е постъпила на 14.06.2012 г., на с. д. е 

образувано и разпределено делото, приложен е протокол от случайното 

разпределение. На 18.06.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. На 18.06.2012 г. е изпратено съобщението, връчено на 

21.06.2012 г., не е представен отговор. На 31.07.2012 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 17.10.2012 г. На 

16.10.2012 г. е постъпила молба от проц. представител на ищеца – ЮЛ за 

пренасрочване на делото за друга дата, поради служебна ангажираност по 

друго дело в друг съд. Първото с. з. е проведено на 17.10.2012 г., съдът е 

докладвал молбата от 16.10.2012 г. от проц. представител на ищеца, не е дал 

ход на делото, оставил е ИМ без движение с указание за преподписване на ИМ 
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от ищеца. На 24.10.2012 г. е постъпила молба от ищеца и с разпореждане от с. 

д. съдът е насрочил делото за 14.11.2012 г, когато е даден ход по същество на 

делото. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок до 14.12.2012 г., 

решението е постановено на 15.11.2012 г.  

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Основна причина производствата по делата да продължат над 3 

месеца е насрочване на първото съдебно заседание и/или отлагане на съдебно 

заседание след периода на съдебната ваканция. Причини за отлагане на делата 

са: ангажираност на в. л. по друго дело или ангажираност на процесуален 

представител; отлагане по доказателствата; отлагане поради нередовна 

процедура по призоваване на страна. Проверката установи, че след провеждане 

на процедура по установяване на адрес на ответника и разпореждане на съда за 

внасяне на такса за назначаване на особен представител, ищецът не е 

изпълнявал указанията на съда, което е ставало причина за прекратяване на 

производствата. По други дела се установи, че след провеждане на различни 

процесуални действия ищецът е оттеглил предявения иск или е постигнато 

извънсъдебно споразумение между страните, а едно производство е прекратено 

на основание чл. 130 ГПК. В изолирани случаи се установи, че причина за 

продължилото по-дълго производство е постановяване на решението в срок до 

2 месеца след обявяване на делото за решаване. 

Първото разпореждане на съда по редовността на искова молба, 

респективно по чл. 131 ГПК е постановявано в деня на образуване на делото 

или най-късно на следващия ден. Определението по чл. 140 ГПК е 

постановявано както с изтичане на срока за отговор на исковата молба, така и в 

рамките на 10 - 12 дни след това. Първото съдебно заседание е насрочвано в 

срок до 1 месец, а в случаите на предстоящата съдебна ваканция – след 2 

месеца и половина или след 3 месеца и половина. По едно от проверените дела 

се установи, че съдът е насрочил първото съдебно заседание след 4 месеца и 

половина, а по две дела – след 4 месеца и 8 дни от датата на постановяване на 

определението по чл. 140 ГПК. При отлагане на делата съдебно заседание е 

насрочвано между 10 и 20 дни до 1 месец, а при предстояща съдебна ваканция 

– след около 3 месеца.  

Съдиите се произнасят по доклада в деня на постъпване на книжата 

или в рамките на 1 до 3 дни. Служба „Съдебно деловодство” изпълнява 

разпорежданията на съда същия ден или най-късно на следващия ден. 

  

 

         2. Образувани производства през първото полугодие на 2012 г. и 

неприключили към края на годината. 

 

 Проверката на случайно избрани дела установи: 
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- гр. д. № 212/2012 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

05.04.2012 г. по искова молба по чл. 45 от ЗЗД и чл. 274 от КЗ, постъпила на 

04.04.2012 г. Делото е разпределено на 05.04.2012 г. Разпореждане по чл. 131 

от ГПК е постановено на 05.04.2012 г., за което съобщение е изпратено на 

06.04.2012 г. и е получено на тази дата. Писмен отговор е депозиран на 

17.04.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 15.05.20123 г., 

съдът е приел представени доказателства и е насрочил производството в 

открито заседание за 02.10.2012 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е 

направил доклад по делото и се е произнесъл по доказателствените искания на 

страните /експертизи и разпит на свидетели/, направени още с исковата молба 

и с писмения отговор, поради което делото е отложено за 06.11.2012 г. На тази 

дата е докладвана молба на вещото лице, че поради малкия срок от получаване 

на призовката не е изготвена експертизата. Ново съдебно заседание е 

насрочено за 06.12.2012 г., на която дата е докладвана нова молба от същото 

вещо лице, в с която отново уведомява съда, че не е изготвила експертизата, 

което е станало причина за ново отлагане на делото за 29.01.2013 г. На 

22.01.2013 г. са депозирани „комплексна” и „съдебно-икономическа” 

експертизи. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество и делото 

е обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 30.05.2013 г. /след 

4 месеца/, за което съобщения са изпратени на тази дата; 

  - гр. д. № 370/2012 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

11.06.2012 г. по искова молба, постъпила на тази дата. Делото е разпределено 

на 11.06.2012 г., видно от протокола за случаен избор. Разпореждане по чл. 131 

от ГПК е постановено на 12.06.2012 г. Препис от исковата молба е връчена на 

ответника на 22.06.2012 г. със съобщение, изпратено на 12.06.2012 г. Писмен 

отговор е депозиран на 24.07.2012 г. по пощата. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 06.08.2012 г., съдът е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 16.10.2012 г. С протоколно определение, постановено в 

открито заседание на тази дата, съдът е оставил без движение производството 

по делото и дал указания на ищеца. Указанията са изпълнени с молба от 

31.10.2012 г. С разпореждане от 12.11.2012 г. съдът е насрочил делото в 

открито заседание за 06.12.2012 г., отложено за 24.01.2013 г. с оглед нередовно 

призоваване на ответника. В съдебно заседание от 24.01.2013 г. е направен 

доклад по смисъла на чл. 146 от ГПК и е даден ход по същество.  Решение по 

делото е постановено на 31.05.2013 г. /след 4 месеца/, съобщения за което са 

изпратени на същата дата. На 04.07.2013 г. е постановено допълнително 

решение - за допълване в частта за разноските; 

  - гр. д. № 464/2012 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

29.06.2012 г. след разделяне на гр. д. № 58/2012 г. /образувано по иск за делба/ 

с определение от 29.06.2012 г., постановено по същото от Районен съд - Бяла. 

Настоящото производство е насрочено в открито заседание за 11.10.2012 г. с 

разпореждане, постановено на 03.08.2012 г. Производството се развива при  

множество съделители. Първото открито заседание е отложено за 15.11.2012 г., 
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с оглед призоваване на ответници, на които не са били изпратени призовки и 

които не фигурират в списъка на лицата, призовани по делото. На 15.11.2012 г. 

съдът е констатирал, че следва да бъде призован още един наследник, неописан 

в исковата молба, поради което не е дал ход на делото, оставил е същото без 

движение с указания за отстраняване в едномесечен срок на тези нередовности 

в исковата молба. Следващо открито съдебно заседание е насрочено за 

22.01.2013 г. В съдебно заседание от тази дата е направен доклад по делото и е 

даден ход по същество. Решението е постановено на 03.07.2013 г. /след 5 

месеца/, за което съобщения са изпратени на същата дата. Делото е във втора 

фаза на делбата и открито съдебно заседание е проведено на 15.10.2013 г.; 

  - гр. д. № 294/2012 г. /съдия Пламен Дочев, съдия Ивелина Бонева/ 

е образувано на 08.05.2012 г. по искова молба, постъпила на тази дата. С 

определение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК съдия Дочев се е отвел от разглеждане 

на делото. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 14.05.2012 г. от 

съдия Бонева. Препис от исковата молба до ответника е изпратен на 14.05.2012 

г. и е получен на 15.05.2012 г. Писмен отговор е постъпил на 11.06.2012 г. С 

разпореждане от 26.06.2012 г. съдът е оставил производството без движение и 

е дал указания на ищеца. Съобщение за разпореждането на съда е изпратено на 

тази дата и е получено на 06.07.2012 г. В изпълнение на указанията е 

депозирана молба на 10.07.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 18.07.2012 г., съдът е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 17.10.2012 г. В съдебно заседание от 17.10.2012 г. съдът е 

дал ход на делото, изготвил е доклад по делото, уважил е доказателствените 

искания, направени в същото и е отложил делото за 21.11.2012 г. На тази дата 

определеното вещо лице е заменено с друго и за събиране на доказателства 

делото е отложено за 23.01.2013 г. В съдебно заседание от 23.01.2013 г. съдът е 

дал ход по същество и е обявил делото за решаване. Решение по делото е 

постановено на 01.02.2013 г., за което съобщения са изпратени на тази дата; 

  - гр. д. № 281/2012 г. /съдия Ивелина Бонева/ е образувано на 

02.05.2012 г. по искова молба по чл. 124 от ГПК във вр. с чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, постъпила на тази дата. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено 

на 03.05.2012 г. Препис от исковата молба на ответника е изпратен със 

съобщение от 04.05.2012 г., получено на 09.05.2012 г. Отговор на исковата 

молба е постъпил на 31.05.2012 г. С разпореждане от 14.06.2012 г. съдът е 

оставил производството без движение и е дал указания на ищеца за 

отстраняване на констатирани в исковата молба нередовности. Указанията са 

изпълнени с молба от 27.06.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 03.07.2012 г., съдът е насрочил производството в открито 

заседание за 10.10.2012 г. На тази дата е направен доклад по делото и за 

събиране на доказателства ново съдебно заседание е насрочено за 14.11.2012 г. 

В съдебно заседание от  14.11.2012 г. не е даден ход на делото, поради 

заболяване на ищеца и същото е отложено за 19.12.2012 г. За събиране на 

гласни доказателства, делото е отложено за 06.02.2013 г. На последната дата е 
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даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С определение от 

01.03.2013 г., постановено в срока за решаване на делото, съдът е отменил 

протоколното си определение, с което е дал ход по същество и прекратил 

производството по делото, след като е приел, че е сезиран с недопустим иск. 

  

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Основни причини за неприключване на производства към 

31.12.2012 г. са: оставяне на исковата молба без движение след представяне на 

отговора на ответника, а в изолирани случаи съдът е констатирал нередовности 

на исковата молба в първото с. з.; отлагане на съдебни заседания най-често по 

доказателствата (за изготвяне на експертизи като по едно от делата съдът два 

пъти е отлагал делото, а по друго – в. л. е било заменено); отлагане на делото 

поради нередовна процедура по призоваване на страна или постъпила молба с 

представен болничен лист. Друга причина за продължилите по-дълго 

производства е насрочване на първото съдебно заседание след периода на 

съдебната ваканция - след месец и половина - два месеца, а в някои случаи и 

след 3 месеца. 

  Проверката установи, че първото разпореждане на съда по чл. 129, 

ал. 1 ГПК, респективно по чл. 131 ГПК е постановявано в деня на разпределяне 

на делото или на следващия ден. Определението по чл. 140 ГПК е 

постановявано в рамките на 5 - 10 дни след изтичане на срока за отговор на 

исковата молба. Първото с. з. е насрочвано след 2 до 3 месеца предвид 

предстоящата съдебна ваканция като по едно от делата се установи, че е 

насрочено 4 месеца и половина, след постановяване на определението по чл. 

140 ГПК. При отлагане на делата с. з. е насрочвано след 1 месец, 1 месец и 

половина в редки случаи до 2 месеца.  

 

 

3. Образувани дела след 01.01.2013 г. и неприключили към 

31.07.2013 г. (дата на изготвяне на справката за ИВСС). 

 

Проверката на случайно избрани дела установи: 

- гр. д. № 102/2013 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

11.02.2013 г. по искова молба, постъпила на тази дата. Разпореждане по чл. 131 

от ГПК е постановено на 12.02.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен на 

ответника на 12.02.2013 г., получен на 20.02.2013 г. Отговор на исковата молба 

е депозиран на 13.03.2013 г. С разпореждане от 14.03.2013 г. съдът е оставил 

производството без движение и е дал указания за отстраняване на 

нередовности, констатирани в исковата молба – да се конкретизира правилно 

пасивната легитимирана страна. Молба-уточнение е депозирана на 28.03.2013 

г. Ново разпореждане с указания е постановено на 02.04.2013 г., получено на 

15.04.2013 г. Указанията са изпълнени с молба от 16.04.2013 г. Ново 
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разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 17.04.203 г. На ответниците 

са изпратени съобщения с преписи от исковата молба на 17.04.2013 г., 

получени съответно на 23.04.2013 г. и на 07.05.2013 г. Отговори на исковата 

молба са депозирани на 21.05.2013 г. и на 06.06.2013 г. С определение по чл. 

140 от ГПК, постановено на 21.06.2013 г., съдът е прекратил производството 

по делото по отношение на първоначалния ответник, допуснал е исканите 

съдебни експертизи и е насрочил производството в открито заседание за 

01.10.2013 г. В съдебно заседание от тази дата не е даден ход на делото и съдът 

е оставил производството без движение, за ново конкретизиране на ответника, 

след направено възражение от процесуален представител, че недопустимо се 

търси солидарна отговорност. Към момента на проверката делото отново е 

оставено без движение за ново уточнение в този смисъл; 

  - гр. д. № 145/2013 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

25.02.2013 г. по искова молба, постъпила на тази дата, за обявяване за 

недействително на сключено допълнително споразумение по трудово 

правоотношение. Делото е разпределено на докладчик в деня на образуването 

му, видно от протокола за случаен избор. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 26.02.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен със 

съобщение от същата дата и е получен от ответника на 04.03.2013 г. Писмен 

отговор е постъпил на 03.04.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 10.04.2013 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 

14.05.2013 г. В открито заседание съдът е докладвал молба, постъпила от 

пълномощника на ищеца, с която е уведомил съда за служебна ангажираност 

по друго дело в Софийския районен съд, както и обстоятелства за заболяване 

на ищцата, за които ще бъдат представени доказателства. Ново съдебно 

заседание е насрочено за 17.09.2013 г., на която дата е даден ход на делото и 

производството е оставено без движение за конкретизиране на петитума на 

исковата молба. На 17.09.2013 г. е постъпила молба от ищеца, с която е 

направил изявление за оттегляне на исковата молба. С определение от 

20.09.2013 г. съдът е прекратил производството по делото на основание чл. 232 

от ГПК; 

  - гр. д. № 190/2013 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

11.03.2013 г. по искова молба, постъпила на 11.03.2013 г. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на образуването му. Разпореждане по чл. 

131 от ГПК е постановено на 12.03.2013 г. Препис от исковата молба е 

изпратен на ответника със съобщение от 12.03.2013 г. и е получен на 

18.03.2013 г. Писмен отговор е депозиран на 18.04.2013 г. С определение по чл. 

140 от ГПК, постановено на 19.04.2013 г., съдът е насрочил производството за 

открито заседание за 28.05.2013 г. За събиране на доказателства ново открито 

заседание е насрочено за 04.06.2013 г. На 04.06.2013 г. съдът е наложил глоба 

на ответника, след като е констатирал, че не се водят допуснатите му до разпит 

свидетели, което е станало причина за отлагане на делото - отложено за 

24.09.2013 г. На 11.06.2013 г. е депозирана молба за отмяна на глобата, 
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наложена на ответника на основание чл. 91, ал. 2 от ГПК. С определение от 

14.06.2013 г. е отменено протоколното определение, постановено в този 

смисъл. С протоколно определение, постановено на 24.09.2013 г., съдът е 

прекратил производството по делото на основание чл. 232 от ГПК; 

  - гр. д. № 104/2013 г. /съдия Ивелина Бонева/ е образувано на 

11.02.2013 г. по искова молба, депозирана на тази дата. Делото е разпределено 

на докладчик в деня на неговото образуване. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 12.02.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен със 

съобщение от 12.02.2013 г. и е получено на 20.02.2013 г. Отговор на исковата 

молба е постъпил на 13.03.2013 г. С разпореждане от 05.04.2013 г. съдът е 

оставил производството без движение. Молба-уточнение е депозирана на 

24.04.2013 г., с която е уточнена пасивната процесуална легитимация. В тази 

връзка съдът е постановил ново разпореждане по чл. 131 от ГПК на 24.04.2013 

г. Препис от молбата е изпратен със съобщение на 25.04.2013 г., получен на 

07.05.2013 г. Отговор на исковата молба е представен на 06.06.2013 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 21.06.2013 г. съдът е взел 

отношение по доказателствените искания, назначил е съдебно-икономическа 

експертиза и е насрочил производството в открито заседание за 04.09.2013 г. 

Ново съдебно заседание е насрочено за 25.09.2013 г. като делото е било 

отложено с оглед дадени указания при изготвянето на експертизата от вещото 

лице. В следващото съдебно заседание от 25.09.2013 г. съдът е направил 

доклад по делото и е дал ход по същество. Делото е проучено в срока за 

постановяване на краен съдебен акт; 

  - гр. д. № 189/2013 г. /съдия Ивелина Бонева/ е образувано на 

11.03.2013 г. по искова молба, постъпила на тази дата. Делото е разпределено 

на докладчик на тази дата. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

12.03.2013 г. На 12.03.2013 г. е изпратено съобщение  до ответника с 

разпореждането по чл. 131 ГПК и с препис от исковата молба, получено на 

19.03.2013 г. Писмен отговор е постъпил на 18.04.2013 г. С определение по чл. 

140 от ГПК, постановено на 26.04.2013 г., съдът е насрочил производството в 

открито заседание за 22.05.2013 г. По делото е постъпила молба от ответника, 

докладвана в заседанието от 22.05.2013 г., за отлагане на делото, обоснована 

със заболяване, за което е представено доказателство. Последното е станало 

причина делото да бъде отложено за 26.06.2013 г. За събиране на доказателства 

делото е отложено за 25.09.2013 г., на която дата е даден ход по същество. 

Делото е проверено в срока за постановяване на краен съдебен акт; 

 - гр. д. № 205/2013 г. /съдия Ивелина Бонева/ е образувано на 

20.03.2013 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила на същата дата. 

Разпореждането по чл. 131 от ГПК е постановено на датата на образуването на 

делото. Препис от исковата молба за ответника е изпратен със съобщение от 

21.03.2013 г. и е получен на 26.03.2013 г. Отговор на исковата молба е 

депозиран на 19.04.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК от 10.05.2013 г. 

съдът е насрочил производството в открито заседание за 29.05.2013 г., 
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отложено поради нередовно призоваване на ищцовата страна. Ново открито 

заседание е насрочено и проведено на 19.06.2013 г., на която дата е направен 

устен доклад на делото, допуснати са до разпит свидетели и делото е отложено 

за 02.10.2013 г. На тази дата не е даден ход на делото с оглед молби на 

пълномощниците за отлагане на делото за нова дата, обосновани със служебна 

ангажираност - съдът е отложил същото за 06.11.2013 г.  

 

КОНСТАТАЦИИ:  

 

Основна причина за неприключилите към 31.07.2013 г. 

производства е оставяне на исковите молби без движение, включително и в 

първото с. з. По две от проверените дела се установи, че след представяне на 

молба-уточнение от ищеца, съдът е постановявал ново разпореждане по чл. 131 

ГПК. Други причини за неприключване на производствата са: отлагане на с. з. 

(по молба на проц. представител; представен болничен лист; нередовна 

процедура по призоваване; по доказателства), включително и след периода на 

съдебната ваканция.  

Разпореждане на съда по чл. 129 ГПК, респективно по чл. 131 ГПК 

е постановявано на следващия ден след разпределяне на делото. 

Определението по чл. 140 ГПК е постановявано, както с изтичане на срока за 

отговор, така и от 6 до 15 дни след това. Първото с. з. е насрочвано между 19 

дни и 1 месец, а в периода на съдебната ваканция между 2 месеца и половина – 

3 месеца. При отлагане на делото с. з. са насрочвани след 20 дни до 1 месец, а в 

периода на съдебната ваканция – след  3 месеца – 3 месеца и половина, а по 

едно от делата с. з. е насрочено след 4 месеца.  

 По постъпилите молби по делата съдът се е произнасял най-често 

на следващия ден, с малки изключения. 

 

 

                    4. Дела, образувани по реда на чл. 310 ГПК – бързо 

производство. 

 

                    В изготвената за нуждите на проверката справка за 2012 г. не са 

посочени дела, които да са образувани по реда на чл. 310 ГПК.  

                   Проверката на изрично изискани дела, които би следвало да се 

разглеждат по реда на бързото производство установи:                  

                    - гр. д. № 841/2012 г., обр. на 04.10.2012 г., на доклад на съдия 

Бонева, издръжка. На 03.10.2012 г. е постъпила ИМ, на 04.10.2012 г. е 

извършено разпределението и е образувано делото. На 05.10.2012 г. е 

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

Съобщението е изпратено на 05.10.2012 г., връчено на 15.10.2012 г., не е 

представен отговор. На 23.11.2012 г. е постановено определението по чл. 140 

ГПК. Първото с. з. е проведено на 19.12.0212 г. – проц. представител на ищеца 
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е оттеглил исковата молба и съдът е прекратил производството по делото на 

осн. чл. 232 ГПК;   

  - гр. д. № 340/2012 г., обр. на 29.05.2012 г., на доклад на съдия 

Бонева, след това съдия Дочев, издръжка по чл. 143, ал. 2 СК. ИМ е постъпила 

на 29.05.2012 г., на същата дата е образувано делото, приложен е протокол от 

случайното разпределение. На 29.05.2012 г. е разпоредено да се изпрати 

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

на 29.05.2012 г., връчено на 06.06.2012 г., не е представен отговор на ИМ. На 

10.07.2012 г. е разпоредено да се уведоми дирекция „СП” за образуваното 

делото за изготвяне на социален доклад. На 25.07.2012 г. е постъпил социален 

доклад от дирекция „СП”. На 06.08.2012 г. е постановено определението по чл. 

140 ГПК – съдия Дочев. Първото с. з. е проведено на 10.10.2012 г., съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение до 10.11.2012 г. – съдия Дочев. 

Решението е постановено на 14.03.2013 г. – не е посочена причината за 

извършеното преразпределение; 

  - гр. д. № 482/2012 г., обр. на 09.07.2012 г., на доклад на съдия 

Дочев, иск по чл. 150 СК. На 09.07.2012 г. е подадена исковата молба и на с. д. 

е образувано и разпределено делото, приложен е протокол от случайното 

разпределение. На 10.07.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 11.07.2012 г., връчено на 

13.07.2012 г. и на 09.08.2012 г. е постъпил отговор на ИМ. На 21.08.2012 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 04.10.2012 

г., съдът е разпоредил да се изпрати препис от ИМ на дирекция „СП” за 

изготвяне на социален доклад. На 03.09.2012 г. е представен социален доклад. 

Първото с. з. е проведено на 04.10.2012 г., даден е ход по същество на делото, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 04.11.2012 г. Решението е 

постановено на 29.10.2012 г.;   

  - гр. д. № 1132/2011 г., обр. на 30.12.2011 г., на доклад на съдия 

Дочев, иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ. ИМ е постъпила на 30.12.2012 г., на с. д. е 

образувано делото, не е приложен протокол от случайното разпределение. На 

30.12.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е изпратено на 03.01.2012 г., връчено на 10.01.2012 г., 

на 03.02.2012 г. е представен отговор на ИМ. На 14.02.2012 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК. На 13.03.2012 г. е проведено с. з., съдът не е 

дал ход на делото, оставил е ИМ без движение. На 14.03.2012 г. е представена 

поправена ИМ, на 15.03.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от молбата 

на другата страна, делото е насрочено. В с. з. на 10.04.2012 г. не е даден ход на 

делото, ответникът е възразил, че не е получил препис от поправената ИМ. На 

17.05.2012 г. е проведено с. з., отложено по доказателствата за 02.10.2012 г., 

когато е даден ход по същество на делото. Съдът е обявил, че ще се произнесе 

с решение до 02.11.2012 г., решението е обявено на 02.01.2013 г.; 

  - гр. д. № 329/2012 г., обр. на 19.05.2012 г., на доклад на съдия 

Бонева, иск по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ. ИМ е постъпила на 18.05.2012 г., на 
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19.05.2012 г. е образувано делото, приложен е протокол от случайното 

разпределение. На 21.05.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 21.05.2012 г., връчено на 

23.05.2012 г., на 25.06.2012 г. е представен отговор на ИМ. На 26.06.2012 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК. На 11.07.2012 г. е проведено 

първото с. з., даден е ход по същество на делото, съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение до 11.08.2012 г. Решението е постановено на 16.07.2012 

г.;  

 - гр. д. № 611/2011 г., обр. на 11.08.2011 г., на доклад на съдия 

Дочев, иск по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3  КТ. ИМ е постъпила на 11.08.2011 

г., на с. д. е образувано и разпределено делото, приложен е протокол от 

случайното разпределение. На 12.08.2011 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 12.08.2011 

г., връчено на 17.08.2011 г. и на 17.09.2011 г. е представен отговор на ИМ. На 

05.10.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е 

проведено на 10.11.2011 г., съдът е докладвал молба от пълномощника на 

ищеца, с която е заявил, че не е получил препис от представените с отговора 

приложения, поради което не е дал ход на делото - отложено за 29.11.2011 г. 

Проведени са с. з. на: 29.11.2011 г. – назначена е СИЕ; 26.01.2012 г. – не е 

даден ход на делото, съдът е докладвал телефонно обаждане от проц. 

представител на ищеца за влошена пътна обстановка, поради която не би могъл 

да дойде, отложено; 01.03.2012 г. – даден е ход по същество на делото, съдът 

не е посочил датата на която ще обяви решението. Решението е постановено на 

29.05.2012 г.      

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  

  В деня на образуване на делото или на следващия ден съдът е 

извършвал проверка за редовността и допустимостта на иска и е постановявал 

разпореждане по чл. 131 ГПК. Определението по чл. 312, ал. 1 във вр. с чл. 140 

ГПК е постановявано 8 до 15 дни след представяне на отговора на ответника 

или на изтичане на срока за това. Само по едно от проверените дела съдът е 

постановил определението по чл. 312, ал. 1 във вр. с чл. 140 ГПК на следващия 

ден, след депозиране на отговора на ответника. Първото съдебно заседание е 

насрочвано след месец – месец и половина, само по две дела е спазена 

разпоредбата на чл. 312, ал.  1, т. 1 ГПК – първото с. з. е насрочено след 15 дни, 

съответно след 26 дни. При отлагане на с. з. делата са насрочвани в месечен 

срок, с изключение на едно дело, което е насрочено след 4 месеца и половина, 

което обхваща и периода на съдебната ваканция. Съдът не е посочвал деня, в 

който ще обяви решението си, а е обявявал, че „ще се произнесе с решение до 

…” като визирания срок е един месец. Съдът не е спазвал разпоредбата на чл. 

316 ГПК - по две от делата се установи, че решението е постановено 3 месеца 

след обявяването им за решаване, по едно дело – след 5 месеца, по едно дело – 
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след 25 дни и само по едно дело решението е обявено 5 дни след обявяването 

му за решаване.  

 

 

  5. Образувани дела преди 01.01.2011 г. и неприключили към 

31.12.2012 г.  

 

В изготвената справка за нуждите на проверката се посочени 11 

дела, образувани преди 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012 г. Към 

момента на проверката се установи, че 5 дела са внесени в архив, 2 дела са 

спрени, 2 дела са насрочени за разглеждане, 1 дело е обявено за решаване, 1 

дело е по жалба в ОС – Русе. Проверката на случайно избрани дела установи: 

- гр. д. № 507/2010 г. /съдия Ъшъл Ириева/ е образувано на 

25.06.2010 г. по искова молба по чл. 108 от ЗС, след като с протоколно 

определение от 11.05.2010 г., постановено по гр. д. № 89/2010 г. на Районен 

съд - Бяла, съдът е разделил производството по същото. С определение от 

30.06.2010 г. съдът е постановил спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК на 

новообразуваното производство до приключване с влязъл в сила акт на гр. д. № 

89/2010 г. на Районен съд - Бяла. По делото са правени редовно справки за 

статута на производството, послужило като основание за спиране; 

  - гр. д. № 387/2004 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано по искова 

молба за делба. В съдебно заседание от 16.12.2008 г. съдът е постановил 

спиране на производството по чл. 182, ал. 1, б. „е” от ГПК /отм./ и разпоредил 

да се изпрати препис от заключението на вещото лице до община Ценово за 

изготвяне на проект за разделителен протокол, съобразно чл. 201 и чл. 203 от 

ЗУТ. С писмен отговор от 20.07.2009 г., община Ценово е уведомила съда, че 

за изготвянето на разделителен протокол е необходимо да се изработи проект 

за изменение на регулационния план от заинтересованите страни, съгласно чл. 

16 от ЗКИР. Отговорът на общината е изпратен на страните с разпореждане на 

съда от 26.08.2009 г. С определение от 17.11.2009 г. съдът е постановил 

внасяне на делото в архива на съда, доведено до знанието на страните на 

01.09.2009 г. и на 15.09.2009 г.; 

  - гр. д. № 700/2007 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано по искова 

молба за делба. С протоколно определение от 17.06.2008 г. съдът е постановил 

внасяне на делото в служба „Архив” на Районен съд - Бяла, след като е 

констатирал, че не е внесен определения депозит за вещо лице; 

  - гр. д. № 354/2008 г. /съдия Ивелина Бонева, съдия Ъшъл Ириева/ 

е образувано на 24.07.2008 г по искова молба за делба, постъпила на 23.07.2008 

г. В съдебно заседание от 28.01.2009 г. съдът е спрял производството по делото 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на гр. д. № 602/2008 г. 

Правени са редовно справки за хода на преюдициалното производство. Ново 

открито съдебно заседание е насрочено за 20.02.2013 г. с разпореждане от 

21.12.2012 г. На делото е даден ход по същество в съдебно заседание на 
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24.04.2013 г. Решение по делото е постановено на 13.06.2013 г. от съдия 

Ириева и съобщения за акта на съда са изпратени на тази дата. По делото 

липсват данни за причините, наложили извършеното преразпределение, както 

и изобщо данни, че такова е извършено. Промяната на докладчика става ясна 

от протоколите за открито съдебно заседание; 

  - гр. д. № 308/2009 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано по искова 

молба за делба. С протоколно определение, постановено в съдебно заседание 

от 09.03.2010 г., съдът е внесъл делото в служба „Архив” на Районен съд - 

Бяла, след като е констатирал, че ищецът не е внесъл определения депозит за 

вещо лице. На 16.01.2013 г. по делото е постъпила молба, с която е представена 

вносна бележка за платен депозит за вещо лице. С разпореждане от 17.01.2013 

г. съдът е насрочил производството в открито заседание за 12.02.2013 г. Ход по 

същество е даден в съдебно заседание от 12.03.2013 г. Решение по втора фаза 

на делбата е постановено на 09.04.2013 г. Делото за период от три години е 

било внесено в архива на съда. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката констатира, че всички дела са с предмет делба. Част от 

делата са внесени в архив поради невнесен депозит за изготвяне на експертиза 

или непредставен план в общината за изработване на проект за изменение на 

регулационния план. Спрените производства на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК се 

следят като периодично се изискват справки за движението на 

преюдициалните производства. Част от делата са приключили с решение, 

постановено през 2013 г.  

 

 

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

първо ГПК. 

 

                    От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК по делата, образувани през 2011 г. и 2012 г. се 

констатира следното: 

  През 2011 г. по 16 дела не е спазен срокът регламентиран в чл. 235, 

ал. 5, изр. първо ГПК, всички на доклад на съдия Пламен Дочев:  

  - по 5 дела решението е обявено в срок до 2 месеца след 

обявяването му за решаване; 

  - по 8 дела решението е обявено в срок до 3 месеца след 

обявяването му за решаване; 

  - по 1 дело решението е обявено 5 месеца след обявяването му за 

решаване; 

  - по 1 дело решението е обявено 6 месеца след обявяването му за 

решаване; 
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  - по 1 делото решението е обявено след 7 месеца и 10 дни след 

обявяването му за решаване. 

 

  През 2012 г. по 17 дела не е спазен срокът регламентиран в чл. 235, 

ал. 5, изр. първо ГПК, всички на доклад на съдия Пламен Дочев:  

  - по 4 дела решението е обявено в срок до 2 месеца след 

обявяването му за решаване; 

  - по 4 дела решението е обявено в срок до 3 месеца след 

обявяването му за решаване; 

  - по 6 дела решението е обявено в срок до 4 месеца след 

обявяването му за решаване; 

  - по 2 дела решението е обявено в срок до 5 месеца след 

обявяването му за решаване; 

  - по 1 делото решението е обявено в срок до 6 месеца след 

обявяването му за решаване. 

 

  КОНСТАТАЦИИ:  

 

  Проверката установи, че всички дела, по които не е спазен срокът 

по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК са на доклад на съдия Пламен Дочев. През 

2011 г. съдия Дочев е допуснал значителна забава при постановяването на 

съдебния акт по 3 дела – едното е обявено 5 месеца след обявяване на делото за 

решаване, по второ дело решението е обявено след 6 месеца, а по третото – 

след повече от 7 месеца. През 2012 г. по 10 дела решенията са обявени след 

разумния тримесечен срок.  
 

 
           6. Дела с отменен ход по същество  
 

 От изисканата справка и извършената проверка по срочните книги 

се установи, че през 2011 г. и 2012 г. съдът е отменил дадения ход по същество 

по 2 дела, проверката на които установи: 

- гр. д. № 241/2011 г., обр. на 09.03.2011 г., на доклад на съдия 

Дочев, делба. В с. з. на 22.11.2011 г. е даден ход по същество на делото и съдът 

е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. На 29.11.2011 г. е постъпила 

молба от ищеца по делото, с която е заявил, че оттегля исковата си молба и 

моли съдът да прекрати делото. С определение от 12.12.2011 г. съдът е 

отменил дадения ход по същество и е постановил да се изпрати препис от 

молбата на ищеца от 29.11.2011 г. на останалите страни по делото и е  

насрочил делото за 31.01.2012 г. В с. з. на 31.01.2012 г. съдът е прекратил 

производството по делото – делото е с отменен ход по същество по инициатива 

на ищеца – искане за прекратяване; 
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      - гр. д. № 207/2012 г. е обр. на 04.04.2012 г., на доклад на съдия 

Бонева, иск по чл. 19 ЗГР. В с. з. от 20.06.2012 г. е даден ход по същество. В 

срока за произнасяне съдът е констатирал, че по делото не е призована 

съответната община, издала акта за раждане на молителя, претендиращ 

допускане на промяна във имената му, поради което е отменил дадения ход по 

същество и е насрочил делото.  В с. з. на 26.09.2012 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 27.09.2012 г. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

Броят на  делата  с отменен ход по същество е  незначителен. 

Обективна причина за отмяна хода по същество се установи по едно дело – в 

срока за произнасяне на решението е постъпила молба от ищеца за 

прекратяване на производството. По второто дело съдът е отменил дадения ход 

по същество поради неизясняване на делото от фактическа страна.  
  
   
   7. Спрени производства 
 
                    От изготвената за нуждите на проверката справка се констатира, че 

през 2011 г. производството е било спряно само по 1 дело, а през 2012 г. – по 2 

дела, проверката на които установи:  

- гр. д. № 50/2011 г., обр. на 21.01.2011 г., на доклад на съдия 

Бонева, иск по чл. 128 КТ, чл. 221, ал. 1, чл. 224, ал. 1 КТ и чл. 86 КТ. ИМ е 

подадена на 20.01.2011 г., разпределението е извършено на 21.01.2011 г. В с. з. 

на 06.04.2011 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, 

т. 1 ГПК. На 22.06.2011 г. е постъпила молба за възобновяване на 

производството с приложен проект за споразумение. С разпореждане от 

28.06.2011 г. съдът е възобновил производството и го е насрочил за 20.07.2011 

г. В с. з. на 20.07.2011 г. съдът е дал ход по същество на делото и на 25.07.2011 

г. е постановено решение; 

- гр. д. № 25/2012 г., обр. на 16.01.2012 г., на доклад на съдия 

Бонева, иск по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 КТ. ИМ е подадена на 16.01.2012 г., 

на същата дата е извършено разпределението, приложен е протокол от 

случайното разпределение. С разпореждане от 17.01.2012 г. съдът е постановил 

да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор – чл. 131 ГПК. 

Съобщението е изпратено на 17.01.2012 г., връчено на 20.01.2012 г. и на 

20.02.2012 г. е представен отговор на ИМ. На 12.03.2012 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено  за 04.04.2012 г. Първото с. 

з. е проведено на 04.04.2012 г., изготвен е доклад по делото, съдът е 

постановил, че са предявени обективно съединени искове, назначена е ССчЕ, 

делото е отложено по доказателствата за 09.05.2012 г. С разпореждане от 

19.05.2012 г. съдът е пренасрочил делото за 13.06.2012 г. (не е посочена 

причина за пренасрочването). В с. з. проведено на 13.06.2012 г. съдът е спрял 
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производството на осн. чл. 129, ал. 1, т. 1 ГПК. На 11.07.2012 г. е постъпила 

молба за възобновяване на производството. С разпореждане от 16.07.2012 г. 

делото е възобновено и насрочено за 26.09.2012 г. На 13.08.2012 г. е постъпила 

молба от ответника, с която е заявил, че трудовият спор е уреден доброволно и 

са дали съгласие с оттеглянето на иска от страна на ищеца. На 18.09.2012 г. е 

постъпила молба от ищеца, с която е заявил, че оттегля исковата си претенция 

и моли съда да прекрати производството по делото. В с. з. на 26.09.2012 г. 

съдът е докладвал постъпилите молби от страните и е прекратил 

производството по делото на осн. чл. 232 ГПК; 

 - гр. д. № 199/2012 г., обр. на 29.03.2012 г., на доклад на съдия 

Бонева, делба. На 28.03.2012 г. е постъпила ИМ, на 29.03.2012 г. е извършено 

случайното разпределение, приложен е протокол, на с. д. е образувано делото. 

В първото с. з. проведено на 13.06.2012 г. съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 31.10.2012 г. е постъпила молба от 

ищеца, с която е заявил, че с ответника са сключили договор да доброволна 

делба, приложено е копие от вписания в СВ договор за доброволна делба на 

земеделски делби. С определение от 05.11.2012 г. съдът е прекратил 

производството по делото на осн. чл. 232 ГПК.  

   

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

Всички дела са били спрени на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1, ГПК – по 

съгласие на страните и по всички дела са постъпили молби за възобновяване на 

производството в 6-месечния срок. Две от производствата са прекратени след 

представяне на молби от страните за оттегляне на иска или за уреждане на 

спора извънсъдебно.  

 

 

 8. Дела, образувани по чл. 390 ГПК 

  

 От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че 

през 2011 г. съдът се е произнесъл по 4 молби, постъпили по чл. 390 ГПК,  а 

през 2012 г. – по 1 молба, постъпила по чл. 390 ГПК. 

 Проверката на делата установи:   

  - ч. гр. д. № 205/2011 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

05.03.2011 г. по молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск, постъпила на 

02.03.2011 г. Молбата е изпратена по компетентност от Районен съд - Русе, 

който с определение от 31.01.2011 г. е прекратил производството пред себе си 

и е изпратил делото по подсъдност на РС - Бяла. Преди това, с определение от 

14.01.2011 г., Софийският районен съд е прекратил производство по същата 

молба и изпратил делото на Районен съд - Русе.  След постъпването на делото 

в Районен съд - Бяла, производството е разпределено на докладчик на 

05.03.2011 г., видно от протокола, удостоверяващ избора. С определение, 
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постановено на 07.03.2011 г., съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на 

запор върху банкова сметка за сумата от 8200,00 лв., определил е едномесечен 

срок за предявяване на бъдещия иск, считано от връчване на определението и е 

указал последиците, в случай че не бъде представено доказателство за 

предявяване на иска. Не е определена парична гаранция. Съобщение за 

определението на съда е изпратено на 07.03.2011 г. и е получено на 30.03.2011 

г. Обезпечителната заповед е получена на 24.03.2011 г. На 28.04.2011 г. е 

представено доказателство за предявяване на обезпечения иск – копие на 

искова молба с входящ номер на Софийския районен съд. С определение от 

10.10.2011 г., постановено по в. ч. т. д. № 303/2011 г., Окръжен съд - Русе се е 

произнесъл по частна жалба срещу допуснатото обезпечение от Районен съд – 

Бяла; 

  - ч. гр. д. № 481/2011 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

16.06.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 16.06.2011 г., за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана. Делото е 

разпределено на докладчик на 16.06.2011 г. С определение от 16.06.2011 г. 

съдът е допуснал исканото обезпечение, определил е едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск, считано от връчване на препис от определението, 

указани са последиците от непредставянето на доказателства за предявяване на 

обезпечения иск. Съобщение за определението е изпратено на 16.06.2011 г. и 

получено на тази дата. На 16.06.2011 г. е получена и обезпечителната заповед. 

Представено е доказателство за предявен иск от 22.06.2011 г. С определение от 

12.07.2011 г., постановено по в. ч. гр. д. № 681/2011 г. на ОС - Русе, съдът е 

потвърдил определението на Районен съд - Бяла. На 30.05.2013 г. молителят е 

депозирал молба, с която е представено определение за прекратяване на 

образуваното исково производство. С определение от 31.05.2013 г. съдът е 

отменил допуснатото обезпечение; 

  - ч. гр. д. № 515/2011 г. /съдия Ивелина Бонева/ е образувано на 

29.06.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 29.06.2011 г., за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнително 

производство, образувано по описа на СИС при Районен съд - Бяла. С 

разпореждане от 29.06.2011 г. съдът е изискал изп. д. № 73/2011 г. по описа на 

СИС при Районен съд - Бяла. С определение от 30.06.2011 г. съдът е оставил 

искането без уважение; 

- ч. гр. д. № 1012/2011 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

25.11.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана. С 

определение от 25.11.2011 г. съдът е допуснал исканото обезпечение за сумата 

от 21947,52 лв., обвързал е издаването на обезпечителна заповед с внасяне на 

гаранция в размер на 4 390,00 лв., определил е едномесечен срок за 

предявяване на обезпечения бъдещ иск, считано от получаване на съобщението 

и е указал последиците от непредставяне на доказателства за предявяване на 

иска. Съобщение за определението на съда е изпратено на 28.11.2011 г., 
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получено на 01.12.2011 г. На 02.12.2011 г. е представено доказателство за 

внесена гаранция. На 24.01.2012 г. молителят е депозирал молба, с която е 

представил копие на заявление по чл. 410 от ГПК. С разпореждане от 

27.01.20912 г. съдът е дал указания в едноседмичен срок да се представи 

искова молба. Указанията са съобщени на 31.01.2012 г. С определение от 

10.02.2012 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение, след като е 

констатирал, че в указания срок не са представени доказателства за предявен 

бъдещ иск; 

- ч. гр. д. № 211/2012 г. /съдия Ивелина Бонева/ е образувано на 

04.04.2012 по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск за сумата от 16950,15 лв. чрез налагане на запор 

върху банкови сметки. С определение, постановено на 05.04.2012 г., съдът е 

допуснал исканото обезпечение, обвързал е издаването на обезпечителна 

заповед след внасяне на гаранция в размер на 1000,00 лв., определил е 

едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от връчване на 

препис от определението, указани са последиците от непредставяне на 

доказателства за предявяване на иска. Съобщение за съдебния акт е изпратено 

на 05.04.2012 г. и е получено на същата дата от молителя. Доказателство за 

внесена гаранция е представено в същия ден. Доказателство за предявяване на 

иска е представено на 02.05.2012 г. На 07.11.2012 г. молителят е депозирал 

молба за отмяна на допуснатото обезпечение. С разпореждане от 08.11.2012 г. 

съдът е разпоредил да се изпрати препис от молбата на ответника за 

становище. Същото е доведено до знанието на ответника на 12.11.2012 г. със 

съобщение, изпратено на 08.11.2012 г. С определение от 07.12.2012 г. съдът е 

отменил допуснатото обезпечение. 

   

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

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

че са спазени правилата за местната и родова подсъдност, както и срокът по чл. 

395, ал. 2 ГПК - съдът се е произнасял по молбата за допускане на обезпечение 

на бъдещ иск в деня на подаването й с изключение на едно дело - съдът се е 

произнесъл след 2 дни (първия работен ден). Определението на съда, с което се 

допуска обезпечение на бъдещ иск посочва началният момент, от който тече 

срокът за представяне на доказателства за предявяване на иска, указвани са и 

последиците при непредставяне на доказателства за предявяването му. 

Проверката установи, че съдът е прилагал разпоредбата на чл. 390, 

ал. 3, изр. второ от ГПК като при непредставяне на доказателства за предявен 

иск в определения срок служебно е отменял обезпечението.  
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 9. Дела, образувани по реда на чл. 26 от Закона за закрила на 

детето  

  Проверката на случайно избрани делата установи:   

- гр. д. № 751/2011 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

18.10.2011 г. по молба на директора на дирекция „Социално подпомагане”, 

постъпила на тази дата в съда. Към молбата е приложено копие на социален 

доклад. С разпореждане от 19.10.2011 г. съдът е указал да се направи искане до 

АС към АК - Русе за определяне на особен представител на детето. На 

28.10.2011 г. е постъпило писмо, в което е посочен определения особен 

представител. С определение от 31.10.2011 г. е назначен особен представител и 

са дадени указания по чл. 131 от ГПК. Преписи от исковата молба са изпратени 

със съобщения от 01.11.2011 г. Писмен отговор от особения представител е 

постъпил на 21.11.2011 г. С определение от 07.12.2011 г. съдът е насрочил 

делото в открито заседание за 26.01.2012 г. На 26.01.2012 г. съдът не е дал ход 

на делото, след като е докладвал молба на особения представител, приета по 

телефона, за отлагане на делото поради влошена пътна обстановка. Ново 

съдебно заседание е насрочено за 09.02.2012 г., на която дата е даден ход по 

същество. Съдът е посочил, че ще се произнесе с решение в срок до 09.03.2012 

г. Решение по делото е постановено на 09.02.2012 г., на която дата са 

изпратени и съобщения за страните; 

  - гр. д. № 306/2011 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

31.03.2011 г. по молба на директора на дирекция „Социално подпомагане” - гр. 

Бяла, постъпила на тази дата в съда. Детето, чието настаняване се иска, е 

родено на 12.02.1998 г. Към молбата е приложено копие на социален доклад. С 

разпореждане от 01.04.2011 г. е поискано от АК - Русе да определи особен 

представител. Отговор от АК - Русе е постъпил на 12.04.2011 г. С определение 

от 15.04.2011 г. съдът е назначил особения представител и дал указания по чл. 

131 от ГПК. Преписи от искането е изпратено на страните със съобщения от 

20.04.2011 г. Писмен отговор от особения представител е постъпил на 

25.05.2011 г. С определение от 03.06.2011 г. съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 20.09.2011 г., на която дата е даден ход по същество. Не е 

изслушвано детето в съдебно заседание. Решение по делото е постановено на 

04.11.2011 г., за което съобщения са изпратени на същата дата; 

  - гр. д. № 94/2012 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

10.02.2012 г. по молба на директора на дирекция „Социално подпомагане”, 

постъпила на тази дата в съда. Към молбата е приложено копие на социален 

доклад. С разпореждане от 13.02.2012 г. съдът е разпоредил да се направи 

искане за определяне на особен представител. Отговор от АК - Русе в този 

смисъл е постъпил на 24.02.2012 г. С определение от 27.02.2012 г. съдът е 

назначил особен представител и дал указания по чл. 131 от ГПК. Преписи от 

молбата са изпратени на страните на 27.02.2012 г. Отговор е депозиран на 

14.03.2012 г. С определение от 12.04.2012 г. съдът е насрочил производството в 

открито заседание за 08.05.2012 г. Детето, за което се иска мярка за закрила, е 
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родено на 23.06.2001 г. и към датата на провеждане на първото заседание по 

делото е навършило 10 г. В открито съдебно заседание от 08.05.2012 г. детето 

не е изслушано, съдът е дал ход по същество и е обявил делото за решаване. 

Решение по делото е постановено на 10.05.2012 г., за което съобщения са 

изпратени на тази дата; 

  - гр. д. № 369/2012 г. /съдия Ивелина Бонева/ е образувано на 

07.06.2012 г. по молба на директора на дирекция „Социално подпомагане” - гр. 

Бяла, постъпила на тази дата в съда. Към молбата е приложено копие на 

социален доклад. Детето, чието настаняване се иска, не е навършило 10 г. С 

разпореждане от 08.06.2012 г. е направено искане до АК - Русе за определяне 

на особен представител. На 18.06.2012 г. е постъпило писмо, с определен 

адвокат. С определение от 21.06.2012 г. съдът е назначил особен представител 

и е насрочил производството в открито заседание за 11.07.2012 г. Съдът не е 

давал указания по чл. 131 от ГПК. На 28.06.2012 г. е постъпила молба от 

особения представител, с която е уведомил съда, че в периода, в който е 

насрочено открито заседание, ще се намира извън страната. С разпореждане от 

28.06.2012 г. съдът е пренасрочил делото за 24.07.2012 г. В съдебно заседание 

от тази дата е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

24.07.2012 г., за което съобщения са изпратени на 25.07.2012 г.; 

  - гр. д. № 615/2013 г. /съдия Ивелина Бонева/ е образувано на 

14.08.2013 г. по молба на директора на дирекция „Социално подпомагане” - гр. 

Бяла, постъпила на 13.08.2013 г. Към молбата е приложено копие на социален 

доклад. Детето няма навършени 10 г. С разпореждане от 14.08.2013 г. на съдия 

Ириева е направено искане до АК - Русе за определяне на особен представител. 

С писмо от 28.08.2013 г. е посочен определения адвокат. С определение по чл. 

140 от ГПК от 29.08.2013 г. съдът е насрочил производството в открито 

заседание за 16.09.2013 г. На 11.09.2013 г. особеният представител е депозирал 

становище. На 16.09.2013 г. е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 17.09.2013 г., за което съобщения са изпратени на 17.09.2013 г.;  

  - гр. д. № 430/2013 г. /съдия Ивелина Бонева/ е образувано на 

19.06.2013 г. по молба на директора на дирекция „Социално подпомагане” - гр. 

Бяла, постъпила на тази дата. Към молбата е приложено копие на социален 

доклад. Детето няма навършени 10 г. С разпореждане от 20.06.2013 г. е 

направено искане до АК - Русе за определяне на особен представител. С писмо 

от 05.07.2013 г. е посочен такъв. С определение от 05.07.2013 г. съдът е 

назначил особения представител и дал указания по чл. 131 от ГПК, за което 

съобщения са изпратени на същата дата. На 22.07.2013 г. особеният 

представител е депозирал писмен отговор. На 28.08.2013 г. е постановено 

определение по чл. 140 от ГПК, с което производството е насрочено в открито 

заседание за 16.09.2013 г. На тази дата е даден ход по същество. Решение по 

делото е постановено на 17.09.2013 г., за което съобщения са изпратени на 

17.09.2013 г.  
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   КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката на делата от тази категория установи, че съдът 

процедира различно при администриране на производствата – в някои случаи с 

размяна на книжа по чл. 131 от ГПК, а в други – с постановяване на 

определението по чл. 140 ГПК делото е насрочвано в открито съдебно 

заседание и е назначаван особения представител. Определението на съда, с 

което е насрочвано делото е постановявано в рамките на 1 до 3 дни, 

изключение се установи по две дела – по едното е постановено 15 дни, а по 

второто 1 месец след депозиране отговора на особения представител. Първото 

съдебно заседание е насрочвано между 15 и 25 дни, а в периода на съдебната 

ваканция от месец и половина до 3 месеца и половина. Решението е 

постановявано в деня на обявяване делото за решаване или на следващия ден с 

изключение на 1 дело, по което решението е обявено месец и половина след 

обявяването му за решаване. По две от проверените дела се установи, че съдът 

не е изслушал детето, навършило 10 години, предвид нормата на чл. 15, ал.  1 

от Закона за закрила на детето. 

 

 

10. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашното 

насилие /ЗЗДН/. 

 

Проверката на случайно избрани дела установи: 

- гр. д. № 151/2012 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

06.03.2012 г. по молба, постъпила на тази дата в съда. С определение от 

06.03.2012 г. съдът е постановил издаване на заповед за незабавна защита. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК съдът е постановил на 06.03.2012 г. Препис от 

молбата е връчен на ответника на 06.03.2012 г. със съобщение от тази дата. На 

21.03.2012 г. е постъпила молба за оттегляне на предявената молба. С 

определение от 21.03.2012 г. съдът е прекратил производството по делото на 

основание чл. 232 от ГПК; 

  - гр. д. № 126/2012 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

22.02.2012 г. по молба, постъпила на тази дата в съда. С разпореждане от 

същата дата съдът е оставил производството без движение, за което съобщение 

е изпратено на 23.02.2012 г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 

01.03.2012 г. С определение от 02.03.2012 г. съдът е постановил издаване на 

заповед за незабавна защита. Разпореждане по чл. 131 от ГПК съдът е 

постановил на 02.03.2012 г. Препис от молбата е връчен на ответника на 

08.03.2012 г. със съобщение, изпратено на 02.03.2012 г. Писмен отговор е 

депозиран на 19.03.2012 г. С определение от 12.04.2012 г. делото е насрочено в 

открито заседание за 08.05.2012 г. В открито заседание от тази дата е даден ход 

по същество и съдът е обявил решението си в същото; 
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 - гр. д. № 57/2012 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

24.01.2012 г. по молба, постъпила на тази дата в съда. С определение от същия 

ден е постановено издаване на заповед за незабавна защита. Разпореждане по 

чл. 131 от ГПК е постановено на 25.01.2012 г. Препис от молбата за ответника 

е изпратен на 25.01.2012 г. и е получен на 31.01.2012 г. С определение от 

06.03.2012 г. делото е насрочено в открито заседание за 29.03.2012 г., на която 

дата е даден ход по същество и е обявено решението на съда; 

  - гр. д. № 72/2012 г. /съдия Ивелина Бонева/ е образувано на 

27.01.2012 г. по молба, постъпила на същата дата. С определение от 27.01.2012 

г. /погрешно посочена 2017 г. в акта/ съдът е постановил издаване на заповед 

за незабавна защита и е насрочил делото в открито заседание за 15.02.2012 г. В 

съдебно заседание от тази дата молителката е оттеглила молбата и съдът е 

постановил определение, с което е прекратил производството - на основание 

чл. 232 от ГПК;  

  - гр. д. № 414/2013 г. /съдия Ивелина Бонева/ е образувано на 

17.06.2013 г. по молба, постъпила на същата дата. С разпореждане от 

17.06.2013 г. съдът е оставил производството без движение. С определение от 

27.06.2013 г. съдът е постановил заповед за незабавна защита и е насрочил 

производството в открито заседание за 10.07.2013 г. На тази дата е даден ход 

по същество и съдът е обявил решението си в същото. Съобщения за съдебния 

акт са изпратени в деня на проведеното съдебно заседание; 

  - гр. д. № 382/2013 г. /съдия Ивелина Бонева/ е образувано на 

27.05.2013 г. по молба, постъпила на същата дата. С разпореждане от 

27.05.2013 г. съдът е оставил производството без движение като е дал указания 

за отстраняване на констатирани в молбата нередовности. Последните са 

доведени до знанието на ищцата на 31.05.2013 г. със съобщение, изпратено на 

27.05.2013 г. На 06.06.2013 г. е депозирана молба в изпълнение на дадените 

указания. С определение от 06.06.2013 г. съдът е постановил издаването на 

заповед за незабавна защита и е насрочил производството в открито заседание 

за 26.06.2013 г. Последното е отложено за 10.07.2013 г. с оглед данните за 

извършен акт на насилие спрямо детето и разпореждането на съда за изготвяне 

на социален доклад. На 10.07.2013 г. е даден ход по същество и съдът е обявил 

решението си в съдебното заседание от тази дата. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката установи, че производствата са администрирани по 

различен начин от съдебните състави – с размяна и без размяна на книжа по чл. 

131 от ГПК. Проверката установи, че не е спазвана стриктно разпоредбата на 

чл. 12, ал. 1 от ЗЗДН – не всички дела са насрочвани в срок не по-късно от един 

месец от постъпване на молбата. Причина за неспазване на срока е, че съдът е 

постановявал определението по чл. 140 ГПК след изтичане на срока за отговор 

(при делата с размяна на книжа по чл. 131 ГПК). Открито съдебно заседание е 
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насрочено между 13 - 25 дни след постановяване на определението по чл. 140 

ГПК. По всички проверени дела решението е постановявано в открито съдебно 

заседание, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН. 
  
 

             11. Дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК. 

  

             През 2011 г. в РС – Бяла  са  постъпили 699 бр. дела по реда на чл. 

410 и чл. 417 ГПК. През 2012 г. са постъпили 565 дела по чл. 410 и чл. 417 

ГПК. 

 Проверката на случайно избрани дела, установи:  

                     - ч. гр. д. № 410/2011 г., обр. на 18.05.2011 г., на доклад на съдия 

Бонева, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 18.05.2011 г. и на същата 

дата (с. д.) е извършено разпределението. Заповедта за изпълнение е изд. на 

19.05.2011 г. Съобщението до длъжника е върнато в цялост. Извършена е 

справка по Наредба № 14/18.11.2009 г. На 11.06.2011 г. е разпоредено да се 

връчи съобщението по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. На 18.06.2011 г. е постъпило 

възражение, на с. д. е разпоредено да се уведоми заявителя, че може да предяви 

иск за установяване на вземането си. На 04.10.2011 г. е връчено съобщението 

до заявителя, на 04.11.2011 г. е представена молба с представено доказателство 

за предявен иск. На 03.08.2012 г. е представена молба с влязло в сила решение 

и молба за издаване на ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е направено 

надлежно отбелязване за издадения изпълнителен лист – печат на съда с 

посочени суми, дата на издаване, подпис – няма разпореждане за издаване на 

ИЛ, а има разпореждане за издаване на заповед за изпълнение; 

 - ч. гр. д. № 152/2012 г., обр. на 07.03.2012 г., на доклад на съдия 

Бонева, по чл. 410 ГПК. Заявление е постъпило на 06.03.2012 г., приложен е 

протокол от случайното разпределение. На 07.03.2012 г. е постановено да се 

издаде заповед за изпълнение и на с. д. е издадена заповед за изпълнение на 

парично задължение. На 02.04.2012 г. е връчено съобщение с препис от 

заповедта (след уточняване на адреса), не е постъпило възражение. Върху 

заповедта за изпълнение има печат за издадения ИЛ – няма разпореждане за 

издаване на ИЛ; 

- ч. гр. д. № 171/2012 г., обр. на 14.03.2012 г., на доклад на съдия 

Бонева, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 14.03.2012 г. и на с. д. е 

разпределено делото. На 15.03.2012 г. е постановено разпореждане за издаване 

на заповед за изпълнение и на с. д. е издадена заповед за изпълнение на 

парично задължение. На 19.03.2012 г. е връчено съобщението до длъжника, не 

е представено възражение. Няма разпореждане за издаване на ИЛ, върху 

заповедта за изпълнение е поставен печат за издадения ИЛ; 

- ч. гр. д. № 652/2012 г., обр. на 11.09.2012 г., на доклад на съдия 

Ириева, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 11.09.2012 г. На 

12.09.2012 г. е разпоредено да се издаде заповед за изпълнение и на с. д. е 
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издадена заповед за изпълнение на парично задължение. На 19.09.2012 г. е 

постъпило писмо от кмета на с. Дряновец, че лицето е починало. С 

разпореждане на съда от 25.09.2012 г. е изискан препис от акт за смърт, 

представен на 02.10.2012 г. С определение от 08.10.2012 г. съдът е прекратил 

производството по делото; 

- ч. гр. д. № 313/2012 г., обр. на 15.05.2012 г., на доклад на съдия 

Дочев, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 14.05.2012 г., на 15.05.2012 

г. е извършено разпределението, има протокол от случайното разпределение. 

На 15.05.2012 г. е постановено разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение и на с. д. е издадена заповедта. Съобщението до длъжника е 

връчено на 21.05.2012 г., не е постъпило възражение. Няма разпореждане за 

издаване на ИЛ. Върху заповедта за изпълнение има печат на съда за 

издадения ИЛ; 

- ч. гр. д. № 26/2011 г., обр. на 14.01.2011 г., на доклад на съдия 

Дочев, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 14.01.2011 г., приложен е 

протокол от случайното разпределение. На 17.01.2011 г. е постановено 

разпореждане за издаване на заповед за изпълнение и на с. д. е издадена 

заповедта. Съобщението до длъжника е връчено на 02.02.2011 г., на 15.02.2011 

г. е постъпило възражение и въззивна жалба. На 16.02.2011 г. е разпоредено да 

се уведоми заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си. 

Съобщението до заявителя е връчено на 25.02.2011 г., на 28.03.2011 г. е 

представена молба с доказателства за предявен иск. По делото е приложен 

протокол от проведено с. з. и постановено неприсъствено решение по исковото 

производството, образувано пред СРС, с което е признато за установено, че 

длъжникът по заповедното производство дължи сумата, посочена в 

заявлението по чл. 410 ГПК.  Върху заповедта за изпълнение има печат на съда 

за издадения ИЛ; 

- ч. гр. д. № 830/2011 г., обр. на 17.11.2011 г., на доклад на съдия 

Дочев, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 17.11.2011 г., на с. д. е 

извършено разпределението, има протокол от случайното разпределение. На 

18.11.2011 г. е постановено разпореждане за издаване на заповед за изпълнение 

и на с. д. е издадена заповедта. Съобщението до длъжника е връчено на 

24.11.2011 г., на 05.12.2011 г. е постъпило възражение. На 19.12.2011 г. е 

връчено съобщение на заявителя за постъпилото възражение и възможността 

да предяви иск за установяване на вземането. На 06.01.2012 г. е постъпила 

молба с доказателство за предявен иск. По делото е приложено решение на 

съда по установителния иск, влязло в сила на 11.05.2012 г. С определение от 

17.05.2012 г. по ч. гр. д. № 830/2011 г., съдът е обезсилил частично 

разпореждане за издаването на заповед за изпълнение (с посочена сума) и е 

прекратил производството в тази част. Върху заповедта за изпълнение има 

печат на съда за издадения ИЛ;  

  - ч. гр. д. № 542/2011 г., обр. на 11.07.2011 г., на доклад на съдия 

Бонева, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 11.07.2011 г. С 
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разпореждане от 11.07.2011 г. е указано да се внесе ДТ, приложен е протокол 

от случайното разпределение. На 25.07.2011 г. е представена молба с която 

заявлението е оттеглено. С определение от 25.07.2011 г. съдът е прекратил 

производството; 

  - ч. гр. д. № 566/2011 г., обр. на 21.07.2011 г., на доклад на съдия 

Бонева, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 21.07.2011 г., приложен е 

протокол от случайното разпределение. На 21.07.2011 г. е постановено 

разпореждане за издаване на заповед за изпълнение и ИЛ и на с. д. е издадена 

заповед за изпълнение и ИЛ. Извършено е надлежно отбелязване върху 

представения документ и заповедта за изпълнение за изд. ИЛ; 

- ч. гр. д. № 80/2011 г., обр. на 28.01.2011 г., на доклад на съдия 

Бонева, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 27.01.2011 г., на 28.01.2011 

г. е извършено разпределението, приложен е протокол. На 28.01.2011 г. е 

постановено разпореждане за издаване на заповед за изпълнение и ИЛ и на 

същата дата е издадена заповед за изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за 

изпълнение е направено надлежно отбелязване (печат на съда) за изд. ИЛ; 

- ч. гр. д. № 782/2011 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

25.10.2011 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило в съда на 25.10.2011 г. 

Съдът е постановил разпореждане и издал заповед за незабавно изпълнение на 

26.10.2011 г. Отбелязване от тази дата за издадения изпълнителен лист и 

сумите, за които е издаден, е направено върху заповедта за изпълнение; 

 - ч. гр. д. № 1000/2012 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

07.12.2012 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило в съда на 06.12.2012 г. 

Съдът е постановил разпореждане и издал заповед за незабавно изпълнение на 

07.12.2012 г. Отбелязване от тази дата за издадения изпълнителен лист и 

сумите, за които е издаден, е направено върху заповедта за изпълнение и върху 

извлечението от счетоводните книги на заявителя; 

  - ч. гр. д. № 359/2012 г. /съдия Пламен Дочев/ е образувано на 

01.06.2012 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило в съда на 01.06.2012 г. 

Съдът е постановил разпореждане и издал отделно заповед за незабавно 

изпълнение на тази дата. Отбелязване от тази дата за издадения изпълнителен 

лист и сумите, за които е издаден, е направено върху заповедта за изпълнение 

и върху извлечението от счетоводните книги на заявителя; 

  - ч. гр. д. № 682/2012 г. /съдия Ъшъл Ириева/ е образувано на 

13.09.2012 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило в съда на същата дата. 

Съдът е постановил разпореждане и издал отделно заповед за незабавно 

изпълнение на 13.09.2012 г. Отбелязване от тази дата за издадения 

изпълнителен лист и сумите, за които е издаден, е направено върху 

основанието, представено от заявителя и върху издадената заповед за 

незабавно изпълнение; 

  - ч. гр. д. № 684/2012 г. /съдия Ъшъл Ириева/ е образувано на 

14.09.2012 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило в съда на същата дата. 

Съдът е постановил разпореждане и издал отделно заповед за незабавно 
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изпълнение на 14.09.2012 г. Отбелязване от тази дата за издадения 

изпълнителен лист и сумите, за които е издаден, е направено върху заповедта 

за изпълнение и върху извлечението от счетоводните книги на заявителя. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

   Делата, образувани по реда на заповедното производство са 

своевременно администрирани. По всички производства е спазена местната 

подсъдност  по чл. 411, ал. 1 ГПК. Спазван е срокът по чл. 411, ал. 2 ГПК – 

съдът е постановявал разпореждане за издаване на заповед за изпълнение и е 

издавал заповед за изпълнение най-често в деня на постъпване на заявлението 

или на следващия ден. Проверката констатира, че съдът не е постановявал 

разпореждане за издаване на изпълнителен лист. По всички проверени дела е 

правена надлежна бележка върху представения документ и върху заповедта за 

изпълнение, съгласно нормата на чл. 418, ал. 2, изр. второ ГПК.  
 
 
 
            V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

 

                    Организационното и административно ръководство в РС – Бяла,  

осъществявано от председателя Пламен Дочев, е на много добро ниво. 

Председателят на съда е положил усилия за подобряване условията на работа, 

предвид малкия брой помещения, които се ползват от съда. В сградата са 

настанени и Районна прокуратура – гр. Бяла и службата по вписвания.  

Председателят на съда е подпомаган в работата си от 

административния секретар С. Н., която е с добри организационни умения. 

 Проверката на РС – Бяла установи, че служителите работят много 

добре. Добрият климат в съда, взаимната заменяемост на служителите от 

различните служби спомагат за доброто и качествено обслужване на 

гражданите и спокойната атмосфера за работа на съдиите. Съдебните 

служители са добре обучени, с компютърни умения и изпълняват всички 

задачи качествено и в срок.  

През 2011 г. съдебните служителите са участвали в различни 

обучителни семинари организирани от НИП. От съдиите само съдия Ъшъл 

Ириева е участвала в  обучение по наказателно право по програма на НИП. 

През 2012 г. не са посещавани семинари, нито от съдебните служители, нито от 

съдиите.  

  

                    След извършена проверка на съда от ОС – Русе и дадени препоръки 

с Доклад за резултатите от проверката на организацията и дейността на съдите 

от РС – Бяла за периода от 01.01.2011 г. – 30.10.2011 г., за воденето и 

поддържането на деловодните книги и регистри, председателят на съда е 
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предприел необходимите мерки за отстраняване на констатираните пропуски и 

през 2012 г. всички деловодни книги и регистри се водят на електронен и 

хартиен носител с отразяване на изискуемите данни съгласно ПАРОАВАС. 

Само изходящия дневник се води на електронен носител с разпечатка на 

хартиен носител. 

  Съдебните секретари водят добре протоколите, същите се изготвят 

съобразно изискванията на процесуалния закон. 

  Служба „Съдебно деловодство” изпълнява стриктно 

разпорежданията на председателя на съда и на съдиите. Съобщенията и 

призовките се изготвят и изпращат в деня на постановяване на разпореждането 

на съда или най-късно на следващия ден.  

   Не се установиха проблеми при връчването на съобщения и 

призовки в съдебния район.  

 

Средната месечна натовареност на съдия Пламен Дочев за 2011 г.  

спрямо всички дела (граждански, наказателни и останали несвършени от 

предходен период) е  59.33 дела.  

Средната месечна натовареност на съдия Ивелина Бонева за 2011 г.  

спрямо всички дела (граждански, наказателни и останали несвършени от 

предходен период) е  49.58 дела.  

Средната месечна натовареност на съдия Ъшъл Ириева за 2011 г.  

спрямо всички дела (граждански, наказателни и останали несвършени от 

предходен период) е 33.75 дела.  

 

Средната месечна натовареност на съдия Пламен Дочев за 2012 г.  

спрямо всички дела (граждански, наказателни и останали несвършени от 

предходен период) е 43.83 дела. 

Средната месечна натовареност на съдия Ивелина Бонева за 2012 г.  

спрямо всички дела (граждански, наказателни и останали несвършени от 

предходен период) е  58.83 дела.  

Средната месечна натовареност на съдия Ъшъл Ириева за 2012 г.  

спрямо всички дела (граждански, наказателни и останали несвършени от 

предходен период) е 40.66 дела.  

  

  Проверката по образуването на гражданските дела установи, че 

делата се образуват в деня на постъпване на книжата, или най-късно на 

следващия ден, но съдът използва стар печат, в който е изписано „насрочвам за 

….”. За прецизност следва да се изработи нов печат на съда, който да отразява 

датата на образуване на делото. След поставяне на входящ регистров номер 

книжата, през 2011 г. и до 28.10.2012 г. са се докладвали на председателя за 

определяне на докладчика чрез програмата за случайно разпределение, а в 

негово отсъствие от изпълняващия функциите председател на съда. Със 

заповед на председателя на съда, разпределението на дела чрез програмата за 
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случайно разпределение се извършва от съдия Бонева, считано от 29.10.2012 г. 

Съдия Бонева извършва разпределението на дела по входящия номер на 

книжата, но не спазва поредността на постъпването им. Съдът използва 

предоставената от ВСС програма за случайно разпределение Law Choice. По 

всички дела се прилага протокол от случайното разпределение и се прави 

архив от извършеното разпределение на хартиен носител за всяка календарна 

година. Извършва се архивиране и на електронен носител, съгласно чл. 7, ал. 1 

от Инструкцията за организацията и реда за използване на програмните 

продукти за разпределение на делата в съдилищата на случаен принцип, 

издадена от комисия "Професионална квалификация, информационни 

технологии и статистика" към ВСС по Протокол № 46/2010 г. При проверка на 

меню „Архив” от програмата за случайно разпределение не се установи 

подмяна на вече определен съдия или извършено разпределение с „определен” 

съдия, освен в случаите на отсъствие или отвод. При проверката на делата се 

установи, че по някои от тях докладчикът е бил сменен, но не по всички е 

посочена  причината наложила преразпределението. 

   

Проверката по движението на делата установи, че малък брой дела 

са приключили над 3 месеца като основна причина за това е насрочване на 

първото съдебно заседание и/или отлагане на съдебно заседание след периода 

на съдебната ваканция - след 2 месеца и половина или след 3 месеца и 

половина, а по три от проверените дела се установи, че съдът е насрочил 

първото съдебно заседание след 4 месеца, считано от датата на постановяване 

на определението по чл. 140 ГПК, поради ползван платен годишен отпуск на 

съдията докладчик. Най-често делата са отлагани по доказателствата. 

 

Основни причини за неприключване на производства към 

31.12.2012 г. са: оставяне на искова молба без движение след представяне на 

отговора на ответника, а в изолирани случаи съдът е констатирал нередовности 

на исковата молба в първото съдено заседание; отлагане на съдебни заседания, 

най-често по доказателствата. Друга причина за продължилите по-дълго 

производства е насрочване на първото съдебно заседание след периода на 

съдебната ваканция - след месец и половина - два месеца, а в някои случаи и 

след 3 месеца. 

    

Проверката на делата, образувани през първото полугодие на 2013 

г. установи, че причина за неприключване на производствата към 31.07.2013 г. 

е оставяне на исковите молби без движение, включително и в първото с. з. като 

по две от проверените дела след представяне на молба-уточнение от ищеца, 

съдът е постановявал ново разпореждане по чл. 131 ГПК. Проверката на 

редовността и допустимостта на исковата молба следва да се извършва от съда 

преди подготовка на делото за провеждане на открито съдебно заседание, 

каквато препоръка е дадена и с Доклад за резултатите от проверката на 

http://www.vss.justice.bg/bg/newcommissions/it/1.htm
http://www.vss.justice.bg/bg/newcommissions/it/1.htm


 39 

организацията и дейността на съдите от РС – Бяла за периода от 01.01.2012 г. – 

30.10.2012 г., извършена от ОС – Русе. Констатираните нередовности на 

исковата молба в подготвителното заседание или в първото съдебно заседание 

са станали причина за оставяне на исковата молба без движение, повторно 

връчване на препис от поправената искова молба на ответника, което е довело 

до забавяне на движението на делата. Изключения са случаите, когато съдът е 

оставял исковата молба без движение и е давал  указания и срок за изпълнение,  

предвид изложеното в отговора на ответника. Друга причина за 

неприключване на производствата е отлагане на с. з. (по молба на проц. 

представител; представен болничен лист; нередовна процедура по 

призоваване; по доказателства), включително и след периода на съдебната 

ваканция - след  3 месеца – 3 месеца и половина, а по едно от делата с. з. е 

насрочено след 4 месеца.  

 

  Проверката установи, че делата, които следва да се разглеждат по 

реда на Глава двадесет и пета от ГПК – бързо производство, не са обозначени 

като такива и съдът не ги е разглеждал съобразно регламентираните кратки 

процесуални срокове. Съгласно нормата на чл. 312, ал. 1 ГПК в деня на 

постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това, съдът 

следва да изготви доклад по делото и да го насрочи за дата не по-късно от 3 

седмици, което не е спазвано от съда. Определението по чл. 312, ал. 1 във вр. с 

чл. 140 ГПК е постановявано от 8 до 15 дни след представяне на отговора на 

ответника или на изтичане на срока за това и само по едно от проверените дела 

съдът е постановил определението по чл. 312, ал. 1 във вр. с чл. 140 ГПК на 

следващия ден, след депозиране на отговора на ответника. Първото съдебно 

заседание е насрочвано след месец – месец и половина, само по две дела е 

спазена разпоредбата на чл. 312, ал.  1, т. 1 ГПК – делата са насрочени в срок 

до 3 седмици. Не е спазвана и разпоредбата на чл. 315, ал. 2 ГПК – съдът не е 

посочвал деня, в който ще обяви решението си (от който ден тече срокът за 

обжалването му), а е посочвал, че ще се произнесе с „решение до …”. Не е 

спазван и срокът за постановяване на решението, визиран в чл. 316 ГПК, с 

изключение на едно дело. На общо събрание на съдиите следва да се обсъдят 

настоящите констатации, както и ТР № 12/2012 г. постановено по 

тълкувателно дело № 12/2012 г. по описа на ВКС, общо събрание на 

Гражданска колегия. Делата, посочени в чл. 310, ал. 1 ГПК следва да се 

образуват и разглеждат по реда на глава двадесет и пета от ГПК, както и 

исковете за издръжка, предвид разпоредбата на чл. 146, ал. 2 от СК. 

 

Всички дела, образувани преди 01.01.2011 г. и неприключили към 

31.01.2012 г. са с предмет делба. Част от делата са внесени в архив, а спрените 

производства на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК се следят периодично.  
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  Проверката по срочността на постановяване на съдебното решение 

установи, че през 2011 г. съдия Дочев е допуснал значителна забава при 

постановяването на съдебния акт по 3 дела – едното е обявено 5 месеца след 

обявяване на делото за решаване, по второто дело решението е обявено след 6 

месеца, а по третото – след повече от 7 месеца. През 2012 г. по 9 дела 

решенията са обявени след разумния тримесечен срок, всички на доклад на 

съдия Дочев. Съдия Дочев следва да положи усилия за подобряване на 

организацията си на работа за недопускане на забава при обявяване на 

съдебното решение. 

 

За проверявания период се установи само едно дело, по което 

съдът е отменил дадения ход по същество поради неизясняването му от 

фактическа страна, което свидетелства за задълбочена предварителна 

подготовка по делата от страна на съдията-докладчик. 

 

Всички спрени производства са своевременно администрирани. 

Делата, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК са възобновени по 

молба на страните. Внесените в архив дела с предмет делба, спрени поради 

наличие на преюдициален спор, се следят като периодично се изискват 

справки за  движението на преюдициалните производства.   

 

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

че съдът се е произнасял по молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск 

в деня на подаването й с изключение на едно дело, по което съдът се е 

произнесъл в първия работен ден. Определението на съда, с което се допуска 

обезпечение на бъдещ иск, посочва началния момент, от който тече срокът за 

представяне на доказателства за предявяване на иска. Прилагана е стриктно 

разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. второ от ГПК като при непредставяне на 

доказателства за предявен иск в определения срок съдът служебно е отменял 

обезпечението.  

 

Съдът е процедирал различно при администриране на 

производствата, образувани по чл. 26 от Закона за закрила на детето – с 

размяна и без размяна на книжа по чл. 131 от ГПК. Исканията следва да се 

разглеждат във възможно най-кратки срокове, предвид нормата на чл. 28, ал. 3 

от Закона за закрила на детето. На общо събрание на съдиите следа да се 

обсъди противоречивата практика и да се вземе решение за оптимизиране на 

процеса по тези дела. По две от проверените дела се установи, че съдът не е 

изслушал детето, навършило 10 години, предвид нормата на чл. 15, ал.  1 от 

Закона за закрила на детето.  

 

По различен начин са администрирани и производствата, 

образувани по чл. 12, ал. 1 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) – 
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с размяна и без размяна на книжа по чл. 131 от ГПК. Не всички дела са 

насрочвани в срок до един месец от постъпване на молбата като причина за 

неспазване на срока е постановяването на определението по чл. 140 ГПК след 

изтичане на срока за отговор (при делата с размяна на книжа по чл. 131 ГПК). 

Съгласно нормата на чл. 12, ал. 1 от ЗЗДН, в деня на постъпване на молбата 

съдът насрочва открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец 

като заедно с призовката и преписа от молбата с приложенията съдът съобщава 

на ответника задължението му за представяне на доказателства. Следва да се 

обсъди възможността в процедурата по изпращане на разпореждането на съда 

за насрочване да се изпраща на ответника препис от молбата на молителя с 

указанията по чл. 131 ГПК. По всички проверени дела решението е 

постановявано в открито съдебно заседание, съгласно изискванията на чл. 15, 

ал. 1 ЗЗДН. 

 

Делата, образувани по реда на заповедното производство са 

своевременно администрирани. Съдиите са спазвали срока по чл. 411, ал. 2 

ГПК. Проверката констатира, че съдът е постановявал разпореждане за 

издаване на заповед за изпълнение, но не е постановявал разпореждане за 

издаване на изпълнителен лист. В глава тридесет и шеста от ГПК е посочен 

редът за издаване на изпълнителен лист. В заявлението за издаване на заповед 

за изпълнение по чл. 410 ГПК, като и в заявлението за издаване на заповед за 

изпълнение по чл. 417 ГПК е инкорпорирана молбата за издаване на 

изпълнителен лист. В заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 

410 ГПК, както и в заповедта по чл. 417 ГПК не се съдържа разпореждане за 

издаване на изпълнителен лист. По всички проверени дела е правена надлежна 

бележка върху представения документ и върху заповедта за изпълнение, 

съгласно нормата на чл. 418, ал. 2, изр. второ ГПК.  

 

От всички проверени дела може да се направи извод, че съдиите,  

предвид натовареността им, са положили усилия за бързо приключване на 

производствата, за което свидетелства и високия процент на приключилите в 

тримесечен срок дела. Разпореждането на съда по редовността на исковата 

молба, респективно по чл. 131 ГПК е постановявано в деня на образуване на 

делата или най-късно на следващия ден. Определението по чл. 140 ГПК е 

постановявано както с изтичане на срока за отговор на исковата молба, така и в 

рамките на 10 - 12 дни след това. Първото съдебно заседание е насрочвано в 

срок до 1 месец, а в случаите на предстоящата съдебна ваканция – след 2 

месеца и половина или след 3 месеца и половина. При отлагане на делата 

съдебно заседание е насрочвано между 10 и 20 дни до 1 месец, а при 

предстояща съдебна ваканция – след около 3 месеца. Констатираните по-дълги 

срокове при насрочване на съдебно заседание, респективно при отлагане (след 

четири месеца и половина), са изключения като се установи, че всички дела са 
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били на доклад на съдия Дочев, който е ползвал платен годишен отпуск за 

периода от 11.06.2012 г. до 31.07.2012 г. и от 03.09.2012 г. до 24.09.2012 г.  

 

 От извършената проверка по образуването, движението и 

приключването на делата в установените срокове, както и от извършената 

проверка по организацията на административната дейност на РС – Бяла може 

да са направи извод за много добра организация, както на работата на 

председателя на съда и съдиите, така и на работата на съдебните служители.  

 

 

    

                    С оглед направените констатации и изводи ИВСС отправя 

следните  

            

   ПРЕПОРЪКИ: 

            

            1. Председателят на РС – Бяла, съобразно правомощията по чл. 80, 

ал. 1, т. 1 ЗСВ, да предприеме мерки относно: 

  - разпределението на книжата, по които се образуват дела, да се 

извършва съобразно поредността на постъпването им, с оглед спазване 

разпоредбата на чл. 9 ЗСВ; 

  - при обективна необходимост от смяна на докладчик по вече 

разпределено дело да се посочва причината за преразпределението и да се 

прилага по делото протоколът от извършеното ново преразпределение; 

  - да се актуализират ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА за разпределение 

на делата на случаен принцип, предвид издадените заповеди от председателя 

на съда в тази връзка; 

 - делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални 

срокове да се обозначат с жълт етикет, съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 5 

ПАРОАВС. 

   

 2. Председателят на РС – Бяла да упражни правомощията си по чл. 

80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите на което:  

- да се набележат мерки за стриктно спазване на кратките 

процесуални срокове, регламентирани в глава двадесет и пета „Бързо 

производство” от ГПК;  

- да се обсъди констатираната противоречива практика при 

администриране на производствата, образувани по чл. 26 от Закона за закрила 

на детето и производствата, образувани по чл. 12, ал. 1 от Закона за защита от 

домашното насилие, като се вземе решение за уеднаквяване на практиката на 

съда при съобразяване с процесуалните норми регламентирани в Закона за 

закрила на детето и съответно в ЗЗДН. 
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         В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 

2 във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на РС - Бяла да уведоми главния инспектор 

на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на дадените 

препоръки. 

 

                    На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ, настоящият акт да се изпрати на 

административния ръководител на РС – Бяла. 

 

Настоящият акт на електронен носител, да се изпрати на 

председателя на ОС – Русе и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

         

 

 

                                                      ИНСПЕКТОР: …………………………. 

                                                                                          /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


