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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 2012 г. и Заповед № ПП-

01-39/07.05.2013 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

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

  Проверката се извърши в периода от 15.05.2013 г. до 18.05.2013 г. 

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

  Обхватът на проверката включва дейността на РС – Царево, 

проверяваният период е 2011 г. и 2012 г.  

  Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Районен съд - Царево; 

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 - Царево. 

  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 – Царево се осъществява от 

председателя на съда Румен Йосифов.  

                    По щатно разписание към 01.01.2011 г. съдът е имал 3 съдийски 

бройки като съдия Диляна Йорданова през целия отчетен период е била 

командирована в РС – Бургас. През цялата 2011 г. са правораздавали съдиите 

Румен Йосифов – административен ръководител – председател на съда и съдия 

Минчо Танев. В съда няма специализация по материя, предвид броя на 

съдиите. 

През 2012 г. са правораздавали съдиите: Румен Йосифов – 

председател на съда; съдия Минчо Танев и съдия Татяна Станчева, 

командирована за периода от 03.04.2012 г. до 30.06.2012 г. със Заповед № 

219/02.04.2012 г. на председателя на Окръжен съд – Бургас. Татяна Станчева 

Станчева-Иванова е съдия в РС – Малко Търново и е командирована в РС – 

Царево, предвид високата натовареност на съда и факта, че съдия Диляна 

Йорданова и през 2012 г. е била командирована в РС – Бургас. Със Заповед № 

428/18.06.2012 г., на председателя на ОС – Бургас, съдия Татяна Станчева е 
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командирована за периода от 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г., със Заповед № 

926/13.12.2012 г. периода на командировката е удължен, считано от 01.01.2013 

г. до 30.06.2013 г. и със Заповед № 342/19.06.2013 г., на председателя на ОС – 

Бургас, съдия Татяна Станчева е командирована в РС – Царево за периода от 

01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. 

  В РС – Царево работи един държавен съдебен изпълнител и един 

съдия по вписванията. 

Щатната численост на РС – Царево през 2011 г. е общо 11 души: 

административен секретар, трима съдебни секретари; завеждащ 

административно-техническа служба „Съдебно деловодство”, който изпълнява 

и функциите на деловодител наказателни дела; деловодител граждански дела; 

компютърен оператор с деловодни функции, напуснал на 09.09.2011 г. (след 

проведен конкурс, щатът е запълнен на 03.01.2012 г.); архивар, съвместяващ 

функцията завеждащ бюро „Съдимост”; секретар в съдебно-изпълнителната 

служба; главен счетоводител; призовкар, който е и хигиенист.  

 Щатната численост на РС – Царево през 2012 г. е общо 11 

служители: административен секретар; трима съдебни секретари; завеждащ 

служба „Съдебно деловодство”, който изпълнява и функции на деловодител 

наказателни дела; деловодител граждански дела; съдебен деловодител – 

компютърна обработка на данни; архивар, съвместяващ функцията завеждащ 

бюро „Съдимост”; секретар в съдебно-изпълнителната служба; главен 

счетоводител; призовкар, който е и хигиенист.  

В служба „Регистратура” работи един от съдебните секретари. В 

рамките на една служба/звено има пълна взаимна заменяемост.  

 

РС – Царево се помещава в много стара сграда с недостатъчен брой 

помещения като съдиите и служителите работят при много лоши условия.  

 

        
                      ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

 

                    Организационното и административно ръководство на РС – Царево 

през 2011 г., 2012 г. и понастоящем се осъществява от Румен Йосифов, 

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

работата си от административен секретар.  

С нарочна заповед на председателя на съда всеки месец се изготвя 

график на дежурствата на съдиите като периодът на дежурствата обхваща една 

седмица. Със заповедта се определят и дежурните съдебни секретари, както и 

заседателните дни за всеки магистрат.  

Със Заповед № 39/02.04.2012 г., на председателя на съда, през м. 

април 2012 г. на съдия Татяна Станчева са разпределени всички частни 

граждански дела (заявления по чл. 410 и чл. 417 ГПК, теглене на парични 

влогове и разпореждане с вещи от малолетни, непълнолетни и запретени лица, 
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делата по Закона за закрила на детето), тъй като съдия Станчева не би могла да 

участва в съществуващия график и да поеме вече образувани дела. Със 

заповедта е наредено да се промени началната информация в програмата за 

случайно разпределение като се въведе ново име – съдия Татяна Станчева и се 

извърши изравняване на броя дела с тези, разпределени на останалите съдии. 

Със заповедта е променена натовареността на председателя на съда като е 

определена 50 % натовареност по отношение на  наказателните дела от общ 

характер. 

Със Заповед № 10/05.02.2010 г., допълнена със Заповед № 

46/06.04.2012 г., на председателя на съда, са утвърдени правила за ползване на 

програмния продукт за случайно разпределение на делата Law Choice 17.01.08. 

Със заповедта са определени и делата, които се разглеждат от дежурен съдия. 

Гражданските дела, разглеждани по дежурство са: теглене на парични влогове 

и разпореждане с вещи от малолетни и непълнолетни и запретени лица и дела, 

образувани по Закона за закрила на детето. От 05.02.2010 г. делата, образувани 

по чл. 390 ГПК (обезпечение на бъдещ иск) са включени в програмата за 

случайно разпределение. От програмата за случайно разпределение са 

изключени делата, върнати за ново разглеждане от друг състав и делата при 

направен отвод от съответния докладчик. От програмата се изключва и 

съдията, когато е в отпуск. Със заповедта е посочено, че при отсъствие на 

председателя на съда разпределението на делата чрез програмата за случайно 

разпределение следва да се извършва от административния секретар.  

  Със Заповед № 73/26.05.2011 г., на председателя на съда, са 

утвърдени Вътрешни правила за документооборота по съдебните дела в РС – 

Царево. Вътрешните правила са подробно разписани и обхващат 

организацията на работа и движение на съдебните книжа от постъпването им в 

съда, образуването и видовете дела, производството по обжалване на актове по 

дела, съдебни поръчки, връчване на призовки и съдебни книжа, класифициране 

на дела с гриф сигурност, производство по изпълнителни дела, съхраняване на 

веществени доказателства и архивиране на делата, както и правила, които 

регламентират изходящата кореспонденция и движението на книжата, които не 

се отнасят до дела. С правилата са утвърдени видовете деловодни книги, 

начина на водене и съхранението им. 

Председателят на съда е утвърдил и ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за 

организацията на публикуването на съдебните актове в електронната страница 

на РС – Царево. Актовете се публикуват незабавно след постановяването им на 

интернет – страницата на съда при спазване изискванията на Закона за защита 

на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. 

                    Разработени и утвърдени са ПРАВИЛА за изпращане на съобщения 

и призовки чрез електронен адрес, които също са публикувани на интернет 

страницата на съда.  

  За организацията на работа на съда председателят е издал редица 

заповеди, някои от които са допълнени през годините. 
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 РС – Царево разполага със звукозаписна техника в единствената 

съдебна зала, което позволява да се прави звукозапис при провеждане на 

съдебни заседания.  

 

  Съдиите от РС – Царево са участвали в дистанционни обучителни 

програми на НИП през 2011 г. и 2012 г., както и във форуми, организирани от 

ОС – Бургас на различни теми. Съдебните служители  са участвали в различни 

курсове и семинари, организирани от НИП.  

 

 
       _ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
 
                    1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
          В РС – Царево е инсталирана и действаща деловодната 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. 

Деловодните книги и регистри се водят на електронен и хартиен 

носител. Книгите на хартиен носител съдържат изискуемите графи, които се 

попълват 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.    

                    Завеждащият служба „Съдебно деловодство”, който изпълнява и 

функции на деловодител наказателно деловодство, деловодителят гражданско 

деловодство и съдебният деловодител, който извършва и компютърната 

обработка на данните изпълняват стриктно задълженията си, като не се отчитат 

проблеми предвид съвместяването на няколко длъжности. 
 
 
                    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 вписват във 

входящия дневник, след това се вписват от деловодителя в съответната описна 

книга за регистриране на пореден номер на наказателно или гражданско дело. 
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Книжата се предават на председателя на съда, който извършва 

разпределението чрез програмата за случаен подбор за определяне на съдия-

докладчик. Делата се връщат в деловодството и се въвеждат в електронната 

деловодна програма. Новообразуваните дела се докладват на съответния 

съдия-докладчик 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. 

Разпределението на делата се извършва съобразно поредността на 

постъпването им. При проверка на протоколите по делата не се установи 

случай на повторен избор на докладчик /смяна на докладчик/, по вече 

разпределено дело.       

    

  
                    3. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                    През 2011 г. в PC – Царево са постъпили 756 бр. граждански дела, 

останали несвършени от предходни години 61 бр. дела или общо за 

разглеждане 817 дела. Свършените граждански дела през 2011 г. са 757 дела, 

от които 719 дела са приключили в тримесечен срок, което е 94.98%. 

Свършени със съдебен акт по същество – 689 дела. Всичко прекратени гр. дела 

– 68 бр. Несвършени към 31.12.2011 г. – 60 дела. 

 

През 2012 г. в РС – Царево са постъпили 715 бр. граждански дела, 

останали несвършени от предходни години – 60 дела или общо за разглеждане 

– 775 дела. Свършените граждански дела през 2012 г. са 710 дела, от които 677 

са приключили в тримесечен срок, което е 95.35%. Свършени със съдебен акт 

по същество – 633 дела. Всичко прекратени – 77 дела. Несвършени към 

31.12.2012 г. – 65 бр. дела.  

 

От образуваните през 2011 г. граждански дела, 586 броя са 

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК; 32 бр. са други частни гр. дела; 3 

дела са с административен характер. 

От образуваните през 2012 г. граждански дела, 518 броя са 

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК; 30 бр. са други частни гр. дела; 3 

дела са с административен характер. 

 

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

заповедно производство. 
 

 
                    ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

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

над 3 месеца. 

                    В изготвената справка за дела, образувани през 2012 г., са посочени 

19 дела разгледани над 3 месеца. Проверката на случайно избрани дела, 

установи:  

- гр. д. № 19/2012 г., обр. на 01.02.2012 г., на доклад на съдия 

Танев, иск по чл. 32, ал. 2 ЗЗД. С разпореждане от 07.02.2012 г. ИМ е оставена 

без движение. На 13.02.2012 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С 

разпореждане от 14.02.2012 г. е постановено да се изпрати препис от ИМ на 

ответниците – 7 лица. Първото съобщението е върнато в цялост, на 16.02.2012 

г. е залепено уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. Последното съобщение 

е връчено на 01.03.2012 г. Последният отговор е постъпил на 28.03.2012 г. С 

разпореждане от 09.04.2012 г. ИМ е оставена без движение, предвид 

постъпилите отговори от ответниците. На 23.04.2012 г. е постъпила молба-

уточнение. На 19.05.2012 г. ИМ отново е оставена без движение - за внасяне на 

депозит за превод на ИМ и приложенията. Съобщението е връчено на 

20.06.2012 г., не е представена молба с изпълнени указания. С определение от 

02.07.2012 г. съдът е прекратил производството по делото, на осн. чл. 129, ал. 

3, вр. ал. 2 ГПК;  

- гр. д. № 75/2012 г. /съдия Таня Станчева/ е образувано на 

23.05.2012 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 327 от ТЗ и чл. 86 

от ЗЗД, постъпила на тази дата. Докладчикът е определен в деня на постъпване 

на исковата молба, видно от протокола за електронен избор. С разпореждане от 

29.05.2012 г. съдът е оставил производството без движение и е указал 

отстраняване на нередовности, констатирани в исковата молба. Указанията са 

доведени до знанието на ищеца на 06.06.2012 г. със съобщение, изпратено на 

30.05.2012 г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 15.06.2012 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 18.06.2012 г., за което 

съобщение е изпратено на същата дата и е получено от ответника на 21.06.2012 

г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 07.08.2012 г., съдът е взел 

отношение по доказателствените искания, изготвил е проект за доклад и е 

насрочил делото в открито заседание за 28.09.2012 г. На тази дата съдът е 

констатирал, че ищецът не е внесъл указания депозит по допуснатата 

експертиза, поради което делото е отложено за 15.11.2012 г., отложено за 

допълнителни задачи на експертизата за 03.12.2012 г. На последната дата съдът 

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

на 03.01.2013 г., за което съобщения са изпратени още същия ден; 

  - гр. д. № 29/2012 г. /съдия Румен Йосифов/ е образувано на 

21.02.2012 г. по искова молба за делба, постъпила на тази дата. По делото е 

определен докладчик в деня на образуване на делото. На 22.02.2012 г. съдът е 

дал указания на ищеца за отстраняване на нередовности в исковата молба, за 

които страната е уведомена на 12.03.2012 г. със съобщение, изпратено на 

22.02.2012 г. На 20.03.2012 г. е постъпила молба за удължаване на срока за 
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изпълнение на указанията, удължен с един месец с разпореждане от 20.03.2012 

г. Нова молба за удължаване на срока е постъпила на 09.05.2012 г., по която 

съдът се е произнесъл в същия ден. С определение от 02.07.2012 г. съдът е 

прекратил производството по делото, след като е констатирал, че 

нередовностите не са отстранени. Определението е съобщено на ищеца на 

18.07.2012 г., не е обжалвано и е влязло в сила;  

 - гр. д. № 91/2012 г. /съдия Таня Станчева/ е образувано на 

22.06.2012 г. по искова молба по чл. 357 от КТ, постъпила на тази дата. Делото 

е разпределено на докладчик в деня на постъпване на исковата молба. 

Производството е бързо и е администрирано по реда на чл. 310 и сл. от ГПК. 

Разпореждане по чл. 311, ал. 1 във вр. с 131 от ГПК е постановено на 

25.06.2012 г. Препис от исковата молба и от разпореждането на съда са 

изпратени със съобщение от 25.06.2012 г. и е получено от ответниците Община 

Царево и ОП „Царево”, съответно на 26 и 27.06.2012 г. Писмени отговори са 

депозирани на 25.07.2012 г. и 27.07.2012 г. Определението по чл. 140 ГПК е 

постановено на 30.07.2012 г., с което съдът е изготвил проект за доклад по 

делото, взел е отношение по доказателствените искания и е насрочил 

производството в открито заседание за 28.09.2012 г. Съдебният състав е приел, 

че са налице условията по чл. 310, ал. 2 и ал. 3 от ГПК и производството 

подлежи на разглеждане по общия исков ред. С определение от 09.08.2012 г., 

постановено във връзка със становище на ищеца по отговорите на ответниците, 

съдът е открил производство по оспорване истинността на документ. За 

събиране на доказателства, делото е отложено за 25.10.2012 г.; за изслушване 

на вещото лице отложено за 14.11.2012 г.; отложено за 26.11.2012 г. във връзка 

с късно депозиране на експертизата и молба на вещото лице, че е ангажирана 

по друго дело. На последната дата е даден ход по същество и съдебно решение 

е постановено на 21.12.2012 г. Съобщения за съдебния акт са изпратени в 

същия ден.  

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Основна причина производството по делата да продължи над 3 

месеца е: отлагане на съдебни заседания по доказателствата, най-често за 

изготвяне на заключения по назначените експертизи и поставяне на 

допълнителна задача по назначена експертиза. Други причини са: 

несвоевременно представено доказателство за внесен депозит по назначена 

експертиза; представяне на заключение по експертизата след 

законовоопределяния срок и ангажираност на в. л. по друго дело. Проверката 

установи, че някои производства са прекратени поради неотстранени 

нередовности на ИМ и са отчетени като свършени над 3-месечния срок, 

считано от датата на образуване на делото, доколкото по тези производства не 

е постановено определение по чл. 140 ГПК.  
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Първото разпореждане на съда по редовността на искова молба, 

респективно по чл. 131 ГПК е постановявано от 1 до 6 дни от разпределението 

на делото и избора на докладчик. Определението по чл. 140 ГПК е 

постановявано в рамките на 3 и 15 дни, след изтичане на срока за отговор на 

исковата молба. Първото съдебно заседание е насрочвано след месец и 20 дни 

– 2 месеца, предвид периода на съдебната ваканция. При отлагане на делата 

съдебно заседание е насрочвано между 10 и 20 дни до 1 месец. В случаите, 

когато съдът е назначавал експертиза с. з. е насрочвано след месец и половина. 

Съдиите се произнасят по доклада в деня на постъпване на книжата 

или в рамките на 1 – 3 дни, в изолиран случай се установи, че съдът се е 

произнесъл по доклада след 25 дни. 

  

 

         2. Образувани производства през 2011 г. и 2012 г. и 

неприключили към края на съответния период 

 

 Проверката на случайно избрани дела, установи:  

 - гр. д. № 78/2011 г., обр. на 21.07.2011 г., на доклад на съдия 

Румен Йосифов, иск по чл. 422 ГПК. Делото е изпратено от СРС, по 

подсъдност. Постъпило на 21.07.2011 г. Делото е разпределено на 22.07.2011 г. 

С определение по чл. 140 ГПК, постановено на 25.07.2011 г., съдът е изготвил 

проект за доклад, конституирал е трето лице – помагач, насрочил е делото 

(делото е постъпило в РС – Царево след размяна на книжа по чл. 131 ГПК). 

Първото по делото с. з. е проведено на 07.09.2011 г. – отложено по 

доказателствата (СТЕ, ССчЕ). Съдът е постановил извършване на експертизите 

от СРС по делегация. На 07.10.2011 г. е изпратено писмо от СРС с поставените 

задачи към експертизите. С определение от 05.10.2011 г., постановено в з. з., 

съдът е насрочил изслушването на двете експертизи за 02.12.2011 г. С 

определение от 25.10.2011 г., постановено в з. з., съдът е отменил 

определението си, с което е постановено двете експертизи да се извършат по 

делегация от СРС и е постановил експертизите да се извършат от настоящия 

съд. Проведени са с. з. на: 22.11.2011 г. – приета е ССчЕ, отложено за 

изготвяне на СТЕ; 27.01.2012 г. – не е даден ход на делото, поради неявяване 

на в. л. – по делото е приложена експертиза в срок, съдът е докладвал 

постъпило обаждане от проц. представител на ответника в деловодството на 

съда, че поради лоши метеорологични условия и пътна обстановка в цялата 

страна не може да продължи пътуването. Съдът е съобразил обстоятелството за 

влошена пътна обстановка в цялата страна, поради което е отложил делото за 

13.03.2012 г. В с. з. на 13.03.2012 г. е даден ход по същество на делото, съдът е 

посочил, че ще се произнесе с решение до 12.04.2012 г. Решението е обявено 

на 28.03.2012 г.;  

- гр. д. № 38/2011 г., обр. на 14.04.2011 г., на доклад на съдия 

Йосифов, иск по чл. 59 ЗЗД. ИМ е постъпила на 14.04.2011 г. и на същата дата 
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(с. д.) е извършено разпределението на делото. На 14.04.2011 г. е разпоредено 

да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, с подробни указания и 

посочване последиците от непредставянето му. Съобщението е изготвено на 

14.04.2011 г., връчено на 28.04.2011 г. На 27.04.2011 г. е постъпила молба от 

ищеца по чл. 389 ГПК. С определение от 27.04.2011 г. съдът е оставил без 

уважение молбата по чл. 389 ГПК. На 27.05.2011 г. е постъпил отговор на ИМ. 

На 28.05.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК – допусната е 

СТЕ и ССчЕ, допуснати са свидетели до разпит, изготвен е проект за доклад. 

Първото с. з. е проведено на 07.07.2011 г. – разпитани са свидетели, за 

приемане на втората експертиза (СТЕ), отложено. Проведени са с. з. на: 

16.09.2011 г., когато съдът е спрял производството по делото по съгласие на 

страните – чл. 129, ал. 1, т. 1 ГПК. Съдът е констатирал, че не е постъпила 

молба за възобновяване на производството, поради което с определение от 

14.05.2012 г. е прекратил производството по делото – 2 месеца след изтичане 

на 6-месечния срок;  

 - гр. д. № 57/2012 г., обр. на 11.04.2012 г., на доклад на съдия 

Танев, иск по чл. 49, ал. 1 СК. ИМ е постъпила на 11.04.2012 г. и на същата 

дата (с. д.) е разпределено делото. На 11.04.2012 г. е постановено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор с подробни указания и посочване на 

последиците от непредставянето. Съобщението е изготвено на 12.04.2012 г., 

връчено на 23.04.2012 г. На 19.05.2012 г. е представен отговор на ИМ. На 

21.05.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

за доклад. Първото с. з. е проведено на 21.06.2012 г. – не е даден ход на делото, 

съдът е докладвал телефонно обаждане от проц. представител на ищеца, с 

което е уведомил съда, че проц. представители на страните са служебно 

ангажирани и не могат на се явят. Делото е отложено за 09.07.2012 г. В с. з. на 

09.07.2012 г. съдът е спрял производството по изразено пред съда съгласие на 

страните за постигане на спогодба – чл. 321, ал. 3 ГПК. С определение от 

24.01.2013 г., съдът е констатирал, че не е постъпила молба за възобновяване, 

поради което е постановил прекратяване на производството; 

 - гр. д. № 78/2012 г., обр. на 06.06.2012 г., на доклад на съдия 

Танев, делба. ИМ е постъпила на 06.06.2012 г. и на същата дата е разпределено 

делото. С разпореждане от 06.06.2012 г. делото е оставено без движение за 

вписване на ИМ. ИМ е вписана на 07.06.2012 г. На 08.06.2012 г. е постановено 

да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изготвено 

на 08.06.2012 г., върнато в цялост. На 14.07.2012 г. е залепено уведомление, в 

разписката на което е описано подробно датите на които е посетен адреса. На 

02.08.2012 г. е постановено да се изиска сл. справка за адреса на ответника по 

Наредба № 14/18.11.2009 г. С определение от 08.08.2012 г. съдът е приложил 

съобщенията към делото и е разпоредил да се изпрати искане за определяне на 

особен представител. На 23.08.2012 г. е представена молба с внесен депозит за 

особен представител. На 14.09.2012 г. е постъпило писмо от Адвокатска 

колегия – Бургас. С определение от 24.09.2012 г. е назначен особен 
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представител и е изпратен препис от ИМ за отговор. Съобщението е връчено 

на 27.09.2012 г., не е представен отговор на ИМ. На 02.11.2012 г. е постановено 

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

проведено на 11.12.2012 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е 

посочил, че ще се произнесе с решение до 11.01.2013 г., решението е обявено 

на 10.01.2013 г.; 

- гр. д. № 8/2011 г. /съдия Минчо Танев/ е образувано на 18.01.2011 

г. по искова молба постъпила на тази дата за промяна на режима на лични 

отношения. Делото е разпределено на 24.01.2011 г., видно от протокола, 

удостоверяващ електронния избор на докладчик. С разпореждане от 25.01.2011 

г. съдът е оставил производството без движение, дадени са указания на ищеца 

за отстраняване на нередовности в исковата молба. Съобщение е изпратено на 

26.01.2011 г. и е получено на 28.01.2011 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 28.01.2011 г. Съобщение с исковата молба и препис от 

разпореждането по чл. 131 от ГПК е изпратено на 31.01.2011 г. и доведено до 

знанието на ответника на 14.02.2011 г. Отговор на исковата молба е депозиран 

на 17.02.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 21.02.2011 г., 

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

доказателствените искания на страните и е насрочил открито съдебно 

заседание за 23.03.2011 г. Съобщения за акта на съда са изпратени на 

22.02.2011 г. В съдебно заседание от 23.03.2011 г., с оглед направено 

процесуално искане за изготвяне на нов социален доклад, делото е отложено за 

16.05.2011 г. На тази дата страните са направили изявление за спиране на 

производството по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК и съдът е постановил протоколно 

определение в този смисъл. С определение от 09.01.2012 г. съдът е прекратил 

производството, след като е констатирал, че в шестмесечния срок страните не 

са поискали възобновяване – близо 2 месеца след изтичане на 6-месечния срок; 

- гр. д. № 115/2012 г. /съдия Румен Йосифов/ е образувано на 

29.08.2012 г. по искова молба за делба от тази дата. Делото е разпределено на 

докладчик на 03.09.2012 г. С разпореждане от 03.09.2012 г. са дадени указания 

за отстраняване на констатирани нередовности, за което съобщение на ищците 

са изпратени още същия ден. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

19.09.2012 г. и на 04.10.2012 г. е направено искане за справка по реда на 

Наредба № 14/18.11.2009 г. С определение от 23.11.2012 г. е предоставена 

правна помощ на ответника по делото. Писмен отговор от определения особен 

представител е постъпил на 31.01.2013 г. Определение по чл. 140 от ГПК е 

постановено на 01.02.2013 г. Делото е обявено за решаване по първа фаза на 

делбата в първото открито заседание, проведено на 05.03.2013 г. Решение по 

първа фаза е постановено на 12.03.2013 г.;  

  - гр. д. № 130/2012 г. /съдия Минчо Танев/ е образувано на 

02.10.2012 г. по искова молба от тази дата и е разпределено на докладчик на 

03.10.2012 г. По делото е предоставена правна помощ. Определение по чл. 140 
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от ГПК е постановено на 22.04.2013 г. и първо открито заседание е насрочено 

за 03.06.2013 г.; 

  - гр. д. № 158/2012 г. /съдия Румен Йосифов/ е образувано на 

18.12.2012 г. по искова молба, постъпила на тази дата. Делото е разпределено 

на докладчик на 19.12.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено 

на 21.01.2013 г. съдът е насрочил открито заседание за 05.03.2013 г. Решението 

е постановено на 11.03.2013 г.; 

  - гр. д. № 144/2012 г. /съдия Татяна Станчева/ е образувано на 

02.11.2012 г. по искова молба, постъпила на тази дата. В същия ден делото е 

разпределено на докладчик. Производството е оставяно без движение. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 14.11.2012 г. Определение 

по чл. 140 от ГПК е постановено на 11.01.2013 г. делото е обявено за решаване 

в съдебно заседание от 20.02.2013 г. Решението е постановено на 20.03.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Основни причини за неприключване на производства към края на 

2011 г. и съответно към края на 2012 г. са: отлагане на съдебни заседания по 

доказателствата, най-често за изготвяне на експертизи; отлагане на с. з. поради 

влошени метеорологични условия в страната; спиране на производството на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – по съгласие на страните или на осн. чл. 321, ал. 3 

ГПК - за постигане на спогодба; служебна ангажираност на проц. 

представители на страните; прилагане на Наредба № 14/18.11.2009 г. за 

установяване на постоянен и настоящ адреса на ответника и провеждане на 

процедура по назначаване на особен представител. Друга причина за 

неприключване на производства е образуването на делата в края на 

календарната година – м. октомври – м. декември.  

  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. Определението по чл. 140 ГПК е постановявано най-често с 

изтичане на срока за отговор на ИМ или в рамките на 3 - 5 дни, а в някои 

случаи съдът е постановявал определението 3 - 4 дни след представяне на 

отговора на ответника като не е изчаквал месечния срок за отговор на исковата 

молба. Първото с. з. е насрочвано след месец – месец и половина, а при 

отлагане на делото с. з. е насрочвано след месец и половина – 2 месеца, 

предвид назначените експертизи и периода на съдебната ваканция, както и 

лошите метеорологични условия. 

  

 

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

производство. 
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                    В изготвената за нуждите на проверката справка за 2011 г. са 

посочени 16 дела, образувани по реда на чл. 310 ГПК, а за 2012 г. са  посочени 

9 бр. дела. Делата, образувани по реда на чл. 310 ГПК не са обозначени с жълт 

етикет. 

                   Проверката на случайно избрани дела установи:                  

                    - гр. д. № 26/2012 г., обр. на 14.02.2012 г., на доклад на съдия 

Йосифов, иск по чл. 150 СК и чл. 149 във вр. с чл. 146, ал. 2 СК. На 14.02.2012 

г. е депозирана ИМ и е извършено разпределението на делото. С разпореждане 

от 14.02.2012 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор – чл. 131 

ГПК. На 15.02.2012 г. е изготвено съобщението, на 17.02.2012 г. е връчено. Не 

е представен отговор на ИМ. На 20.03.2012 г. е постановено определението по 

чл. 312 ГПК, изготвен е доклад, делото е насрочено за 24.04.2012 г. На 

21.04.2012 г. е постъпила молба за оттегляне на исковата молба и прекратяване 

на производството. Съдът с определение от 24.04.2012 г. е постановил, че 

прекратява производството по делото, на осн. чл. 232 ГПК; 

  - гр. д. № 61/2012 г., обр. на 27.04.2012 г., на доклад на съдия 

Танев, иск по чл. 225, ал. 1 КТ. На 02.05.2012 г. (първия работен ден) е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, дадени са и разпореждания за 

представяне на трудовото досие на ищеца. Съобщението е изготвено на 

03.05.2012 г., връчено на 16.05.2012 г. – не е представен отговор на ИМ. На 

18.06.2012 г. е постановено определение по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по 

делото и е насрочено за разглеждане в о. с. з. за 02.07.2012 г. В с. з. на 

02.07.2012 г. е даден ход по същество на делото, съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 18.07.2012 г. Решението е постановено на 16.07.2012 

г.; 

  - гр. д. № 99/2011 г., обр. на 19.09.2011 г., на доклад на съдия 

Танев, иск по чл. 357 във вр. с чл. 344, ал. 1, т. 1, 2, и 3 във вр. с чл. 225, ал. 1 

КТ. На 20.09.2012 г. е постановено разпореждане да се изпрати препис от ИМ 

на ответника за отговор. Съобщението е изготвено на 21.09.2011 г., връчено на 

27.09.2012 г. – отговора е представен на 27.10.2012 г. На 27.10.2011 г. е 

постановено определението по чл. 312 ГПК, съдът е посочил, че 

производството е по реда на чл. 310, т. 1 ГПК, изготвен е доклад, допусната е 

експертиза, делото е насрочено за 14.11.2011 г., когато е отложено поради 

неизготвена експертиза. В с. з. на 15.12.2011 г. съдът е дал ход по същество на 

делото и е посочил, че ще се произнесе с решение до 15.01.2012 г., решението е 

обявено на 27.12.2011 г.; 

  - гр. д. № 39/2011 г. /съдия Румен Йосифов/ е образувано на 

02.05.2011 г. по искова молба по чл. 150 от СК /издръжка/, постъпила на тази 

дата. Делото е разпределено на докладчик на 03.05.2011 г. С разпореждане по 

чл. 311, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 131 от ГПК съдът е разпоредил изпращане на 

препис от исковата молба на ответника като е посочил и последиците от 

неподаване на писмен отговор. Направено искане по Наредба № 14/18.11.2009 

г. за предоставяне на данни за ответника, предвид нередовното му 
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уведомяване. Писмен отговор е депозиран на 06.07.2011 г. С определение по 

чл. 312, ал. 1 от ГПК, постановено на 06.07.2011 г., съдът е насрочил делото в 

открито заседание за 29.07.2011 г. Призовки са изпратени на 07.07.2011 г. За 

изслушване на детето, ново заседание е насрочено за 31.08.2011 г. В съдебно 

заседание от тази дата съдът е посочил, че ще постанови решение на същата 

дата – 31.08.2012 г. Решение по делото е постановено на тази дата – 31.08.2011 

г. Съобщения са изпратени в същия ден; 

  - гр. д. № 125/2012 г. /съдия Татяна Станчева/ е образувано на 

24.09.2012 г. по искова молба по чл. 143 и чл. 149 от СК, вр. с чл. 146, ал. 2 от 

СК, постъпила на тази дата. Делото е разпределено на докладчик на 24.09.2012 

г., видно от протокола, удостоверяващ електронния избор на съдия. 

Разпореждане по чл. 311, ал. 1 от ГПК е постановено на 24.09.2012 г. Препис 

от исковата молба е изпратен на ответника на 25.09.2012 г. и е получен на 

28.09.2012 г. С разпореждане по чл. 312, ал. 1 от ГПК, постановено на 

29.10.2012 г., съдът е насрочил производството в открито заседание за 

13.11.2012 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е одобрил постигната 

между страните спогодба; 

  - гр. д. № 40/2012 г. /съдия Минчо Танев/ е образувано на 

09.03.2012 г. по искова молба по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от КТ. По делото е 

определен докладчик на случаен избор на същата дата, видно от протокола за 

разпределение на делата. Разпореждане по чл. 311, ал. 1 от ГПК е постановено 

на 09.03.2012 г. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 15.03.2012 

г. със съобщение, изпратено на 12.03.2012 г. Писмен отговор е депозиран на 

11.04.2012 г. С определение по чл. 312 от ГПК, постановено на 11.04.2012 г., 

съдът е насрочил открито съдебно заседание за 02.05.2012 г. Призовки са 

изпратени на 12.04.2012 г. Делото е отложено за 04.06.2012 г. с оглед 

поставените допълнителни задачи по допуснатата експертиза. В съдебно 

заседание от тази дата съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 

18.06.2012 г. Съобщения за постановения съдебен акт са изпратени на страните 

на 18.06.2012 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. В деня на постъпване на отговора на ответника 

или на изтичане на срока за това, съдът е насрочвал делото за дата не по-късно 

от три седмици, при спазване на чл. 312, ал.  1, т. 1 ГПК. В изолирани случаи 

определението е постановявано 2 - 3 дни след изтичане срока за отговор. При 

отлагане на с. з. делото е насрочвано в месечен срок. Спазвана е разпоредбата 

на чл. 315, ал. 2 ГПК – съдът е посочвал деня, в който ще обяви решението си, 

с изключение на гр. д. № 99/2011 г., по което съдът е постановил, че: „ще се 

произнесе с решение до ….” – което, в конкретния случай, е един месец след 
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обявяването му за решаване, а съдебният акт по делото е обявен в 

законовоопределения двуседмичен срок. По всички проверени дела се 

установи, че решението е обявявано в двуседмичен срок след заседанието, в 

което е приключило разглеждането на делото, при спазване на срока визиран в 

чл. 316 ГПК. 

  

 

  4. Образувани дела преди 01.01.2011 г. и неприключили към 

31.12.2012 г.  

 

В изготвената справка за нуждите на проверката се посочени 9 

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

момента на проверката се установи, че 4 дела са внесени в архив, 1 дело е 

спряно, 2 дела са насрочени за разглеждане, 1 дело е прекратено в началото на 

2013 г., поради оттегляне на иска и 1 дело е обявено за решаване в о. с. з. на 

05.02.2013 г. Проверката на случайно избрани дела установи: 

- гр. д. № 229/2004 г., обр. на 26.10.2004 г., на доклад на съдия 

Йосифов, делба. Производството е образувано и се разглежда по реда на ГПК 

(отм.). На 31.08.2006 г. е постановено решението по първа фаза на делбата – 

обжалвано. С решение от 02.11.2006 г., постановено по в. гр. д. № 704/2006 г. 

по описа на ОС – Бургас, съдът е оставил в сила решението на 

първоинстанционния съд. Производството по делото по втора фаза на делбата 

е продължило през 2007 г. В с. з. проведено на 11.09.2007 г. съдът е 

постановил, че внася делото в архив, поради непредставяне на проект за делба 

от съделителите; 

- гр. д. № 163/2005 г., обр. на 27.04.2005 г., на доклад на съдия 

Танев, делба. Производството по делото е образувано и се разглежда по реда 

на ГПК (отм.). На 05.01.2006 г. е постановено решение по първа фаза на 

делбата. На 25.07.2007 г. е постановено решение, с което съдът е допуснал 

поправка на ОФГ. Решението е обжалвано пред ОС – Бургас, решението на ОС 

– Бургас е обжалвано пред ВКС, който с решение от 22.06.2010 г. е оставил в 

сила решението, постановено по в. гр. д. № 15/2008 г. по описа на ОС – Бургас, 

с което е отменено решението от 05.01.2006 г., постановено по гр. д. № 

163/2005 г. на РС – Царево. Подадена е молба за отмяна на влязло в сила 

решение от един от съделителите и е било обр. гр. д. № 714/2011 г. по описа на 

ВКС. С решение от 25.11.2011 г. съдът е оставил без уважение молбата за 

отмяна на влязло в сила решение. Производството по делото е продължило по 

втора фаза на делбата и на 25.01.2012 г. е проведено с. з. – допусната е 

съдебно-оценителна експертиза. В с. з. проведено на 02.07.2012 г. съдът е 

постановил, че внася делото в архив, поради невнесен депозит за изготвяне на 

експертиза и изразено становище на страните да се спогодят;  

- гр. д. № 246/2007 г., обр. 27.11.2007 г., на доклад на съдия 

Йосифов, иск по чл. 34 ЗС. Производството е по реда на ГПК отменен. На 
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08.02.2008 г. е постановено решението по първа фаза на делбата. На 07.05.2008 

г. е проведено първото с. з. по втора фаза на делбата. В с. з. на 20.01.2009 г. 

съдът е постановил, че внася делото в архив, поради непредставяне на данъчна 

оценка като е предупредил страните, че ако в срока за пазене на делото не 

представят актуална данъчна оценка за имота, делото ще бъде унищожено; 

- гр. д. № 185/2006 г. /съдия при образуването Елеонора Кралева, 

след това съдия Минчо Танев/ - образувано на 30.06.2006 г. по искова молба за 

делба, постъпила на тази дата. Производството е образувано по реда на ГПК 

/отм./. Решение по първа фаза е постановено от съдия Кралева на 17.08.2007 г. 

между множество съделители. Решението е обжалвано пред Бургаския 

окръжен съд и Върховния касационен съд, последният от които се е 

произнесъл с определение от 13.05.2009 г. по гр. д. № 667/2009 г., с което не е 

допуснато касационно обжалване. Във втора фаза производството се разглежда 

от съдия Минчо Танев. На 23.02.2011 г. е постъпила молба от двама от ищците 

– К. А. и Г. Ч., за спиране на производството по чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК 

/отм./. С определение, постановено в закрито заседание на 24.02.2011 г., съдът 

е постановил спиране по взаимно съгласие, без да е налице изявление на 

останалите съделители в този смисъл. Част от призовките са върнати в цялост, 

без да бъдат уведомени всички участници в производството за постановеното 

спиране. С определение от 02.07.2012 г. съдът е възобновил производството по 

делото. С определение, постановено в открито заседание от 25.02.2013 г. 

делото е внесено в архив, поради невнесен депозит. На 08.05.2013 е постъпила 

молба за възобновяване на производството по делото. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката констатира, че всички дела са с предмет делба и са 

внесени в архив поради непредставен проект за делба или поради невнесен 

депозит за изготвяне на експертиза. По едно от делата съдът е постановил, че 

внася делото в архив поради непредставяне на данъчна оценка като е 

предупредил страните, че ако в срока за пазене на делото не представят 

актуална данъчна оценка за имота, делото ще бъде унищожено. По гр. д. № 

185/2006 г. се констатира, че е било спряно по съгласие на страните, без такова 

да е изразено от всички съделители и след възобновяване на производството 

същото е внесено в архив поради невнесен депозит и към момента на 

проверката се установи, че е постъпила молба за възобновяването му – делото 

е подробно описано в точка 7 от настоящия акт. 

 

 

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

първо ГПК. 
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От изготвената справка за нуждите на настоящата проверка, 

относно обявените съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо от 

ГПК по делата, образувани през 2011 г. и 2012 г. и след извършена проверка по 

книгите за открити съдебни заседания, се установи, че само по едно дело през 

2011 г. е допуснато незначително просрочие – решението е обявено  7 дни след 

изтичане на месечния срок.  

 

  
           6. Дела с отменен ход по същество през 2011 г. и 2012 г. 
 

 От изисканата справка  и проверка по срочната книга се установи, 

че през 2011 г. съдът е отменил дадения ход по същество по 1 дело, а през 2012 

г. - по 2 дела: 

- гр. д. № 35/2011 г., обр. на 04.04.2011 г., на доклад на съдия 

Танев, делба. В с. з. на 10.10.2011 г. е даден ход по същество на делото, съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение в срок до 10.11.2011 г. В срока за 

произнасяне съдът е установил, че делото не е изяснено от фактическа страна 

(не са представени всички необходими доказателства, касаещи собствеността и 

идентификацията на процесните имоти, чието допускане до делба се иска), 

поради което с определение от 03.11.2011 г. е отменил дадения ход по 

същество и е насрочил делото за 15.12.2011 г. На 28.02.2013 г. е постановено 

решението по първа фаза на делбата; 

                    - гр. д. № 17/2012 г. е обр. на 31.01.2012 г., на доклад на съдия 

Йосифов, иск по чл. 357, ал. 1, вр. чл. 188, т. 2 КТ. В с. з. от 13.03.2012 г. е 

даден ход по същество. В срока за произнасяне съдът е обсъдил поисканото 

прекратяване на производството от ответната страна, която се е позовала на 

тълкувателно дело № 1/2010 г. на ВКС, ГК. След извършена служебна справка 

съдът е установил, че по цитираното дело не е постановено тълкувателно 

решение, но е основание за спиране на настоящото производството, поради 

което с определение от 30.03.2012 г. е отменил определението за даване ход по 

същество на делото и е постановил, че дава възможност на страните да вземат 

отношение по възможността за спиране на производството на осн. чл. 229, ал. 

1, т. 4 ГПК. Съдът е указал да се извърши писмено запитване до ВКС, ГК,  за 

да се установил дали е висящо тълкувателно дело № 1/2010 г. на ВКС, ГК, 

както и на какъв етап се намира производството по него. Делото е насрочено за 

10.05.2012 г. След постъпил отговор от ВКС, ведно с приложено ТР № 1/2010 

г. от 30.03.2012 г., съдът е оставил ИМ без движение, с указания. В с. з. на 

13.07.2012 г. е даден ход по същество на делото, решението е обявено на 

20.07.2012 г.; 

- гр. д. № 87/2012 г., обр. на 18.06.2012 г., на доклад на съдия 

Станчева, иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. В с. з. на 13.11.2012 г. е даден ход на делото 

по същество. В срока за произнасяне съдът е установил, че делото не е 

изяснено от фактическа страна – по делото не е представена данъчна оценка на 
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отстъпеното право на строеж, поради което с определение от 11.12.2012 г. е 

отменил протоколно определение за даване ход по същество на делото, 

възобновил е съдебното дирене и е насрочил делото за 09.01.2013 г.  

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

Броят на  делата  с отменен ход по същество е  незначителен. 

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

предстоящо решение по тълкувателно дело, от значение за правилното 

решаване на образуваното пред РС – Царево производство.  

По останалите две дела причина за постановяване на  определение 

за отмяна на дадения ход по същество е неизясняване на делата от фактическа 

страна. 
  
   
   7. Спрени производства 
 
                    Проверката констатира, че през 2011 г. производството по 8 дела е 

било спряно, а през 2012 г. – по 6 дела. Проверката на произволно избрани 

дела установи:  

                    - гр. д. № 121/2009 г., обр. на 04.11.2009 г., на доклад на съдия 

Танев, делба. ИМ е подадена на 04.11.2009 г., разпределението е извършено на 

същата дата (с. д.) от председателя на съда. На 28.05.2010 г. е постановено 

решение по първа фаза на делбата – обжалвано. На 21.03.2011 г. е постановено 

решение по в. гр. д. № 1446/2010 г., по описа на ОС – Бургас – обжалвано. С 

определение от 21.12.2011 г., постановено по гр. д. № 964/2011 г. по описа на 

ВКС, съдът е постановил, че не допуска касационно обжалване на въззивното 

решение. Делото е върнато на РС – Царево на 12.01.2012 г. С определение от 

13.01.2012 г. съдът е насрочил делото по втора фаза на делбата за 20.02.2012 г. 

На 05.06.2012 г. е постъпила молба за спиране на производството по съгласие 

на страните. С определение от 13.06.2012 г. съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 30.11.2012 г. е постъпила молба за 

възобновяване на производството и с определение от 04.12.2012 г. делото е 

възобновено и насрочено за 15.01.2013 г. В с. з. на 08.04.2013 г. съдът е 

постановил, че внася делото в архив, поради невнесен депозит за изготвяне на 

експертиза;  

   - гр. д. № 72/2012 г., обр. на 22.05.2012 г., на доклад на съдия 

Танев, иск по чл. 124 ГПК във вр. с чл. 114, б. „б” ЗС и чл. 537, ал. 2 ГПК. ИМ 

е постъпила на 22.05.2012 г., разпределението е извършено на с. д. от 

председателя. На 27.09.2012 г. е постъпила молба са спиране на 

производството до приключване на гр. д. № 124/2012 г. по описа на същия съд. 

В с. з. на 03.10.2012 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 129, 

ал. 1, т. 4 ГПК. По делото е прикрепен лист, на който е отбелязано, че гр. д. № 
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124/2012 г. е приложено към гр. д. № 31/2010 г. По делото няма отбелязване за 

движението на преюдициалното делото; 

  - гр. д. № 59/2012 г., обр. на 24.04.2012 г., на доклад на съдия 

Танев, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е подадена на 24.04.2012 г., разпределението е 

извършено на с. д. В с. з. на 03.10.2012 г. съдът е спрял производството по 

делото по съгласие на страните. На 09.02.2013 г. е постъпила молба от ищеца с 

която е заявил, че се отказва от предявения иск, поради постигнато 

извънсъдебно споразумение с ответника. С определение от 22.02.2013 г. съдът 

е прекратил производството по делото, на основание постъпилата молба от 

ищеца;   

- гр. д. № 100/2010 г., обр. на 08.10.2010 г., на доклад на съдия 

Йосифов, иск по чл. 53, ал. 2 ЗКИР. ИМ е постъпила на 08.10.2010 г., на 

11.10.2010 г. е извършено разпределението. В с. з. на 21.12.2010 г. съдът е 

спрял производството по делото по изразено съгласие на страните. На 

13.06.2011 г. е постъпила молба за възобновяване на производството и с 

разпореждане от 13.06.2011 г. съдът е насрочил с. з. за 07.07.2011 г. В с. з. на 

07.07.2011 г. е постигната съдебна спогодба, одобрена от съда; 

  - гр. д. № 57/2012 г., обр. на 11.04.2012 г., на доклад на съд съдия 

Танев, иск по чл. 49, ал. 1 СК. ИМ е постъпила на 11.04.2012 г. и на с. д. е 

разпределено делото. В с. з. на 09.07.2012 г. съдът е спрял производството по 

изразено пред съда съгласие на страните за постигане на спогодба – чл. 321, ал. 

3 ГПК. С определение от 24.01.2013 г. съдът е констатирал, че не е постъпила 

молба за възобновяване, поради което е постановил прекратяване на 

производството;  

  - гр. д. № 38/2011 г., обр. на 14.04.2011 г., на доклад на съдия 

Йосифов, иск по чл. 59 ЗЗД. ИМ е постъпила на 14.04.2011 г. и на с. д. е 

извършено разпределението на делото. В с. з. на 16.09.2011 г. съдът е спрял 

производството по делото на съгласие на страните – чл. 129, ал. 1, т. 1 ГПК. 

Съдът е констатирал, че не е постъпила молба за възобновяване на 

производството, поради което с определение от 14.05.2012 г. е постановил 

прекратяване на производството по делото – 2 месеца след изтичане на срока 

по чл. 231, ал. 1 ГПК;  

- гр. д. № 86/2011 г. /съдия Румен Йосифов и съдия Минчо Танев/ е 

образувано на 05.08.2011 г. по искова молба, постъпила в съда на тази дата. 

Делото е разпределено на докладчик на 12.08.2011 г., видно от протокола, 

удостоверяващ избора на докладчик. Производството по делото е спряно по 

съгласие на страните с протоколно определение, постановено в съдебно 

заседание от 17.01.2012 г. На 14.06.2012 г. по делото е постъпила молба по чл. 

233 от ГПК за отказ от иск, поради постигната между страните извънсъдебна 

спогодба. С определение от 15.06.2012 г. съдът е приел извършения отказ от 

иск и е прекратил производството по делото. Съобщение за акта на съда е 

изпратено на 15.06.2012 г.; 
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 - гр. д. № 185/2006 г. /съдия при образуването Елеонора Кралева, 

към момента на проверката докладчик е съдия Минчо Танев/ - образувано на 

30.06.2006 г. по искова молба за делба, постъпила на тази дата. Молба по 

делото за спиране по реда на чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./ е депозирана на 

23.02.2011 г. само от двама от съделителите, които са и ищци по делото, при 

над 30 съделители, видно от списъка на лицата за призоваване. С определение, 

постановено в закрито заседание от 24.02.2011 г., съдът е спрял 

производството по делото по взаимно съгласие. С определение от 02.07.2011 г. 

съдът е възобновил производството по делото, конституирал е ответник - 

наследник на починал ответник, който е заличен и е насрочил делото за 

разглеждане в 03.10.2012 г. С протоколно определение от 25.02.2013 г. съдът е 

постановил внасяне на делото в архив, след като е констатирал, че не е внесен 

определения депозит. Молба за продължаване на съдопроизводствените 

действия е постъпила на 08.05.2013 г.; 

  - гр. д. № 8/2011 г. /съдия Минчо Танев/ е разпределено на 

24.01.2011 г., видно от протокола, удостоверяващ електронния избор на 

докладчик. Производството по делото е спряно по съгласие на страните с 

протоколно определение, постановено на 16.05.2011 г. като съдът е указал 

последиците по чл. 231, ал. 1 от ГПК. Производството е прекратено с 

определение от 09.01.2012 г., постановено 2 месеца след изтичане на срока по 

чл. 231, ал. 1 от ГПК, съобщения за което са изпратени на 10.01.2012 г.;  

  - гр. д. № 71/2012 г. /съдия Татяна Станчева/ е образувано на 

18.05.2012 г. по искова молба, постъпила тази дата. Делото е разпределено на 

докладчик на 19.05.2011 г., видно от протокола за случаен избор. С протоколно 

определение от 27.09.2012 г. съдът е спрял производството по реда на чл. 229, 

ал. 1, т. 1 от ГПК. С молба от 27.03.2013 г., депозирана в срок, е поискано 

възобновяване на производството. С определение от същата дата съдът е 

възобновил производството и е насрочил открито заседание за 27.05.2013 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

Само едно производство е било спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК, при проверката на което се констатира, че съдът не е изисквал справки за 

движението на преюдициалното дело. Част от спрените дела, на осн. чл. 229, 

ал. 1, т. 1 ГПК (по съгласие на страните), са възобновени по молба на страните. 

Две от производствата, спрени по съгласие на страните, по които не е 

постъпила молба за възобновяване са прекратявани от съда 2 месеца след 

изтичане на срока по чл. 231, ал. 1 ГПК. По гр. д. № 185/2006 г. се констатира, 

че е било спряно по съгласие на страните, без такова да е изразено от всички 

съделители. Във връзка с извършена проверка за първото шестмесечие на 2012 

г., председателят на съда е констатирал, че по делото не са представени молби 

от всички съделители, един от тях е починал и на 15.11.2011г. е постъпила 

молба от дъщерята на починалия съделител за конституиране, но липсва 
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произнасяне от съдия Танев. Със Заповед № 89/02.07.2012 г., на председателя 

на съда, е разпоредено съдия Танев и съдебният деловодител Росица Илиева, 

отговарящ за гражданското деловодство, да дадат писмени обяснения за 

допуснатите пропуски по делото. След извършената проверка от председателя 

на съда делото е администрирано и производството е продължило. 

 

 

 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 6 молби, постъпили по чл. 390 ГПК и 

през 2012 г. – също по 6 молби, постъпили по чл. 390 ГПК. 

 Проверката на случайно избрани дела установи:   

  - ч. гр. д. № 1335/2012 г., обр. на 01.08.2012 г., на доклад на съдия 

Станчева. Молбата е постъпила на 01.08.2012 г., извършено е разпределение с 

изключване на съдия Йосифов, поради ползване на годишен отпуск (отразено в 

протокола). С определение от 01.08.2012 г. съдът е постановил, че оставя без 

уважение молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск – не е обжалвано;  

 - ч. гр. д. № 1273/2011 г., обр. на 09.08.2011 г., на доклад на съдия 

Танев. Молбата е постъпила в РС – Царево на 09.08.2011 г., изпратена от РС – 

Бургас, по подсъдност. В молбата е посочено, че бъдещата искова претенция се 

основава на чл. 26, ал. 1 ЗЗД – продажба на движима вещ от несобственик. С 

определение от 09.08.2011 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск като е 

определил обезпечителна мярка „запор върху лек автомобил”, подробно 

идентифициран. Съдът е определил 1-месечен срок на молителя за завеждане 

на иска, като е постановил, че в този срок следва да представи доказателство за 

предявяване на иска, посочени са и последиците от непредставянето – чл. 390, 

ал. 3, изр. второ ГПК. Не е посочен началният момент от който тече срока за 

представяне на док. за предявен иск. Определението на съда е обжалвано. На 

21.09.2011 г. е представено копие от предявен иск – с печат на съда. С 

определение от 10.10.2011 г., постановено по ч. гр. д. № 1768/2011 г. на ОС – 

Бургас, съдът е потвърдил определението на първоинстанционния съд, с което 

е допуснато обезпечение на бъдещ иск;  

 - ч. гр. д. № 1501/2012 г., обр. на 26.11.2012 г., на доклад на съдия 

Танев. Молбата е постъпила на 26.11.2012 г., по делото е приложен протокол 

за разпределение от с. д.  С молба е поискано допускане на обезпечение чрез 

възбрана на недвижим имот като е посочено, че претендираната претенция е в 

размер на 3552.18 евро. С определение от 26.11.2012 г. съдът е допуснал 

обезпечение на иска като е определил обезпечителна мярка „възбрана на 

недвижим имот” подробно индивидуализиран. Съдът е постановил да се 

издаде обезпечителна заповед след представяне на доказателство за внесен 

депозит в размер на 1500 лв. Определен е едномесечен срок за завеждане на 

иска, но не е посочен началния момент, от който тече този срок. Съдът е 
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посочил последиците при непредставяне на доказателства за предявяването на 

иска. На 27.11.2012 г. е представено док. за внесена гаранция, на 21.12.2012 г. е 

представено доказателство за предявен иск – молба с печат на РС – Царево;  

 - ч. гр. д. № 1062/2012 г., обр. на 19.01.2012 г., на доклад на съдия 

Танев, по молба постъпила на с. д. Приложен е протокол от разпределение на 

делото от 19.01.2012 г. Делото е изпратено от ОС – Бургас по подсъдност. С 

молбата за обезпечение на иска е посочена претенция в общ размер на 20135.79 

лв. С определение от 19.01.2012 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск 

като е постановил обезпечителната заповед да се издаде след представяне на 

гаранция в размер на 1500 лв. Съдът е посочил, че определя 1-месечен срок за 

представяне на доказателство за предявен иск – не е посочен началният момент 

от който тече срокът за предявяване. Съобщението е връчено на молителя на 

30.01.2012 г. Не е представена гаранция, не е издадена обезпечителна заповед. 

С определение от 22.03.2012 г. съдът е констатирал, че едномесечния срок за 

предявяване на бъдещ иск, считано от връчването на определението на 

молителя, е изтекъл и по делото не са представени доказателства за предявен 

иск, поради което, на осн. чл. 390, ал. 3, изр. второ от ГПК е постановил, че 

отменя определението с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск; 

- ч. гр. д. № 1192/2011 г. /съдия Минчо Танев/ е образувано по 

молба по чл. 390 от ГПК от 20.05.2011 г. и е разпределено за разглеждане на 

същата дата. С молбата е поискано допускане на обезпечение на бъдещ иск 

чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти, индивидуализирани в 

същата. С определение от 20.05.2011 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение, определил е внасяне на гаранция в размер на 5000,00 лв. и 

издаване на обезпечителната заповед след внасяне на гаранцията. С 

определението е указан едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск и 

представяне на доказателства за това обстоятелство, без да е посочен началния 

момент, от който тече срокът за предявяването му. Обезпечителната заповед е 

получена на 25.05.2011 г. Доказателство за предявяване на бъдещия иск е 

представено на 20.06.2011 г. С определение от 16.11.2011 г. съдът е отменил 

допуснатото обезпечение във връзка с молба от тази дата; 

  - ч. гр. д. № 1285/2011 г. /съдия Минчо Танев/ е образувано по 

молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 24.08.2011 г. С молбата е поискано 

допускане на обезпечение на бъдещ иск с цена 10 392, 52 лв. чрез налагане на 

запор върху банкова сметка. С определение от 24.08.2011 г. е допуснато 

исканото обезпечение и е указан едномесечен срок за предявяване на иска. С 

определението не е посочено от кой момент тече определеният срок. Препис от 

определението е изпратено на молителя със съобщение от 25.08.2011 г. и 

получено на 13.09.2011 г. Обезпечителната заповед е получена на 07.09.2011 г. 

от пълномощник. Доказателство за предявяване на иска е представено с молба 

от 13.10.2011 г.; 

  - ч. гр. д. № 1163/2011 г. /съдия Румен Йосифов/ е образувано по 

молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 29.04.2011 г. Делото е разпределено на 
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дежурен съдия на същата дата. С молбата е поискано допускане на 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху идеални части от 

недвижими имоти. С определение от 29.04.2011 г. съдът е допуснал възбрана 

само по отношение на единия от посочените имоти, като е определил издаване 

на обезпечителна заповед след внасяне на гаранция в размер на 400,00 лв. и 

указал едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, без да е определен 

началният момент на срока. Съобщение за определението на съда е изпратено 

на 02.05.2011 г., получено на 10.05.2011 г. С определение от 14.06.2011 г. съдът 

е отменил допуснатото обезпечение, след като е приел, че в едномесечния 

срок, отчетен от датата на получаване на съобщението, молителят не е внесъл 

гаранция и не е представил доказателство за предявяване на бъдещия иск; 

  - ч. гр. д. № 1307/2011 г. /съдия Румен Йосифов/ е образувано по 

молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 19.09.2011 г. С разпореждане от 

19.09.2011 г. съдът е дал указания за посочване на цената на бъдещия иск. 

Указанията са изпълнени с молба от 20.09.2011 г. С определение от 20.09.2011 

г. съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на възбрана, като е разпоредил 

издаване на обезпечителна заповед след внасяне на гаранция в размер на 

2 500,00 лв. и указал едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, без да е 

конкретизирано от кой момент тече срокът. Съобщение за определението на 

съда е изпратено на 21.09.2011 г. и е получено на 10.10.2011 г. Копие от 

исковата молба, като доказателство за предявяване на иска, е депозирано на 

20.10.2010 г.; 

  - ч. гр. д. № 1300/2012 г. /съдия Румен Йосифов и Минчо Танев/ е 

образувано по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 17.07.2012 г. С 

разпореждане от 17.07.2012 г. съдът е оставил производството без движение и 

са дадени указания на молителя за конкретизиране на петитума на бъдещия иск 

и цената му. Съобщение с указанията на съда е изпратено на 18.07.2012 г., 

върнато в цялост. Ново съобщение е изпратено на 02.08.2012 г. и е получено на 

същия ден. С молба от 06.08.2012 г. са изпълнени дадените указания. Върху 

същата е положена резолюция от 08.08.2012 г. за преразпределение на делото, 

тъй като съдия Йосифов е в отпуск. Приложен е протокол за избор на съдия 

Танев от 08.08.2012 г. С определение от 08.08.2012 г. е допуснато обезпечение 

чрез налагане на възбрана, като е указано издаване на обезпечителна заповед 

след внасяне на гаранция в размер на 1000,00 лв. и определен едномесечен 

срок за предявяването на бъдещия иск, без да е посочен началния му момент. 

Съобщение от 10.08.2012 г. е върнато в цялост. Ново съобщение за 

определението на съда е изпратено на 13.08.2012 г. и е получено на същия ден 

лично в деловодството на съда. С определение от 24.09.2012 г. съдът служебно 

е отменил допуснатото обезпечение, след като е приел, че в указания срок, 

отчетен от връчване на съобщението, молителят не е представил доказателства 

за предявяване на обезпечения иск. 
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  КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, 

че са спазени правилата за местната и родова подсъдност, както и срокът по чл. 

395, ал. 2 ГПК - съдът се е произнасял по молбата за допускане на обезпечение 

на бъдещ иск в деня на подаването й. В случаите, когато съдът е оставял 

молбата без движение, определението е постановявано в деня на постъпване на 

молба с изпълнени указания. Определението на съда, с което се допуска 

обезпечение на бъдещ иск, не посочва началния момент, от който тече срокът 

за представяне на доказателства за предявяване на бъдещия иск.  

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 (съдът е приемал за начален момент датата на връчване 

на съобщението), служебно е отменял обезпечението. В повечето случаи се 

установи, че съдът е определял гаранция и обезпечителната заповед е издавана 

след представяне на доказателство за внесена гаранция. 

 

 

 9. Дела, образувани по реда на чл. 26 от Закона за закрила на 

детето.  

  През 2011 г. са образувани 6 дела по Закона за закрила на детето, 

от които само едно дело е по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, а 

през 2012 г. – 3 дела. Проверката на делата установи:   

   - гр. д. № 24/2011 г., обр. на 15.03.2011 г., на доклад на съдия 

Танев. Искането е постъпило на 15.03.2011 г., разпределението е извършено на 

същата дата. С разпореждане от 15.03.2011 г. съдът е постановил да се 

призоват страните и РП – Царево. В с. з. на 15.03.2011 г. са присъствали бабата 

и дядото на детето, детето, ЗСП – Царево и РП – Царево. Съдът е посочил, че 

ще обяви решението си в законоустановения срок, решението е обявено на 

15.03.2011 г.;  

- гр. д. № 42/2012 г. /съдия Минчо Танев/ е образувано на 

14.03.2012 г. по искане, постъпило на тази дата. Към молбата е приложен 

социален доклад. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 

14.03.2012 г. На тази дата е даден ход по същество, като съдът е посочил, че ще 

се произнесе с решение в законоустановения срок. Решение по делото е 

постановено на 14.03.2012 г. като съобщения за съдебния акт са изпратени на 

следващия ден; 

  - гр. д. № 43/2012 г. /съдия Минчо Танев/ е образувано на 

14.03.2012 г. по искане на Дирекция „Социално подпомагане”, община Царево 

от същата дата. Открито съдебно заседание е проведено в деня на постъпване 

на молбата и е постановено решение на същия ден. Двете дела – гр. 42/2012 г. и 

гр. д. № 43/2012 г., са образувани във връзка с молба за настаняване на две 

деца при родителя, при когото живеят – Н.З.; 
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  - гр. д. № 25/2012 г. /съдия Минчо Танев/ е образувано на 

14.02.2012 г. по искане на Дирекция „Социално подпомагане”, община Царево, 

постъпило на 14.02.2012 г. Към искането е представен социален доклад. В 

съдебно заседание от 14.02.2012 г. съдът е изслушал детето и е постановил 

решение.  

 

   КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 26 от Закона за 

закрила на детето установи, че съдът е насрочвал открито съдебно заседание в 

деня на подаване на искането и същия ден е постановявал решението. Делата 

от тази категория се разпределят на дежурен съдия.  

 

 

10. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашното 

насилие /ЗЗДН/. 

 

Проверката на случайно избрани дела установи: 

  - гр. д. № 64/2011 г. /съдия Минчо Танев/ е образувано на 

24.06.2011 г. по молба по чл. 18, ал. 1 от ЗЗДН, постъпила на тази дата. Делото 

е разпределено в деня на образуването му. На 24.06.2011 г. е издадена заповед 

за незабавна защита. С определение, постановено на същата дата, съдът е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 19.07.2011 г. На тази 

дата съдът е одобрил постигната от страните спогодба и е прекратил 

производството по делото; 

  - гр. д. № 66/2011 г. /съдия Минчо Танев/ е образувано и 

разпределено на докладчик на 04.07.2011 г. по молба, постъпила на тази дата. 

Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 15.07.2011 г. В съдебно 

заседание от тази дата съдът е дал ход по същество и обявил решението си в 

същото; 

  - гр. д. № 1/2011 г. /съдия Румен Йосифов/ е образувано на 

05.01.2011 г. по молба за издаване на заповед за незабавна защита. Делото е 

разпределено в деня на постъпване на молбата. С определение от същия ден 

съдът е отхвърлил искането за постановяване на заповед за незабавна защита и 

е насрочил производството в открито заседание за 07.02.2011 г. По делото е 

приложен Социален доклад, изготвен от Дирекция „Социално подпомагане”, 

община Царево. В съдебно заседание от 07.02.2011 г. съдът е обявил 

решението си в заседанието от тази дата, съгласно чл. 15 от ЗЗДН; 

  - гр. д. № 143/2012 г. /съдия Минчо Танев/ е образувано на 

02.11.2011 г. по молба по ЗЗДН и разпределено на докладчик на тази дата. С 

определение от 02.11.2012 г. съдът е насрочил производството в открито 

заседание за 15.11.2012 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е дал ход по 

същество и е посочил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 
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Съдът се е произнесъл с решение на същата дата, на която е проведено и 

откритото съдебно заседание. Съобщения за съдебния акт са изпратени на 

страните на тази дата; 

  - гр. д. № 94/2012 г. /съдия Татяна Станчева/ е образувано на 

05.07.2012 г. С определение от 05.07.2012 г. съдът е насрочил открито 

заседание за 02.08.2012 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е посочил, че 

ще се произнесе с решение в 13,30 ч. Решение е постановено на тази дата. 

Съобщения за съдебния акт са изпратени на тази дата; 

  - гр. д. № 114/2012 г. /съдия Минчо Танев/ е образувано на 

29.08.2012 г. по молба по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДН, постъпила на същата дата. 

Делото е разпределено на докладчик в деня на образуването му. С определение 

от 29.08.2012 г. съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание 

за 01.10.2012 г. С протоколно определение от тази дата съдът е прекратил 

производството по делото, поради оттегляне на молбата. 

    

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката установи, че в деня на постъпване на молбата съдът е 

насрочвал открито съдебно заседание в срок от 11 дни до 1 месец – в 

изпълнение на нормата на чл. 12, ал. 1 ЗЗДН - не по-късно от 30 дни от деня на 

постъпване на молбата. 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 – Царево  са  постъпили 586 бр. дела по реда на 

чл. 410 и чл. 417 ГПК. През 2012 г. са образувани и решени 518 дела по чл. 410 

и чл. 417 ГПК. 

 

 Проверката на случайно избрани дела, установи:  

                     - ч. гр. д. № 1055/2012 г., обр. на 16.01.2012 г., на доклад на съдия 

Танев, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 16.01.2012 г. и на същата 

дата (с. д.) е извършено разпределението. Заповедта за изпълнение е изд. на 

16.01.2012 г. Съобщението до длъжника е връчено на 24.01.2012 г., на 

24.01.2012 г. е постъпило възражение. На 24.01.2012 г. е постановено 

разпореждане по чл. 415 ГПК. Съобщението до заявителя е връчено на 

31.01.2012 г., не е представено доказателство за предявен иск. С определение 

от 05.03.2012 г. съдът е обезсилил издавената заповед за изпълнение на 

парично задължение; 

 - ч. гр. д. № 1010/2012 г., обр. на 10.01.2012 г., на доклад на съдия 

Танев, по чл. 410 ГПК. Делото е изпратено от РС – Бургас по подсъдност, 

постъпило на 10.01.2012 г. На 12.01.2012 г. е издадена заповед за изпълнение 
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на парично задължение. Съобщението до длъжника е връчено на 24.01.2012 г. , 

на 07.02.2012 г. е постъпило възражение. На 07.02.2012 г. е постановено 

разпореждане по чл. 415 ГПК. Съобщението до заявителя е връчено на 

16.02.2012 г., на 16.03.2012 г. е представена молба с препис от ИМ – с мокър 

печат на РС – Царево. На 18.06.2012 г. е постановено решение по 

установителния иск, издаден е ИЛ. На гърба на заповедта за изпълнение има 

отбелязване, че на 30.07.2012 г. е издаден ИЛ, има подпис, но не е посочено 

длъжността на лицето; 

- ч. гр. д. № 1143/2012 г., обр. на 22.03.2012 г., на доклад на съдия 

Йосифов, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 22.03.2012 г. и на с. д. е 

разпределено делото. На 22.03.2012 г. е изд. заповед за изпълнение, на 

28.02.2012 г. е връчено съобщение до длъжника. На 17.04.2012 г. е постъпило 

възражение, на 18.04.2012 г. е постановено разпореждане по чл. 415 ГПК. На 

27.04.2012 г. е връчено съобщението до заявителя, на 11.05.2012 г. е постъпила 

молба от заявителя с представено доказателство за предявен иск. По делото е 

представено влязло в сила решение, издаден е изпълнителен лист. Върху 

заповедта е извършено отбелязване за изд. ИЛ на 01.03.2013 г. – не е получен 

от заявителя; 

- ч. гр. д. № 1007/2012 г., обр. на 09.01.2012 г., на доклад на съдия 

Йосифов, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 09.01.2012 г., 

препратено от РС – Бургас по подсъдност. На 09.01.2012 г. е изд. заповед за 

изпълнение, съобщението е върнато в цялост с отбелязване от 24.01.2012 г., че 

лицето живее в чужбина. На 25.01.2012 г. е постъпило възражение, с 

разпореждане от 30.01.2012 г. съдът е постановил съобщението да се счита 

редовно връчено, т. к. е постъпило възражение. На 25.01.2012 г. съдът е 

постановил разпореждане по чл. 415 ГПК. Съобщението до заявителя е 

връчено на 02.02.2012 г. На 01.03.2012 г. е постъпила молба от заявителя, с 

която е потвърдил извършено плащане от длъжника по фактури и е поискал 

съдът да издаде ИЛ за неизплатените по делото разноски. С определение от 

09.03.2012 г. съдът е обезсилил издадената заповед за изпълнение на парично 

задължение и е оставил без уважение искането за издаване на ИЛ за разноските 

по делото, т. к. не е постъпил иск в указания срок. Съдът е постановил, че 

издадената заповед следва да бъде обезсилена, т. к. не представлява годно 

изпълнително основание;  

- ч. гр. д. № 1375/2012 г., обр. на 28.09.2012 г., на доклад на съдия 

Станчева, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 28.09.2012 г., 

разпределението е извършено на с. д. На 01.10.2012 г. е издадена заповед за 

изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 03.10.2012 г., на 

15.10.2012 г. е постъпило възражение. С разпореждане от 16.10.2012 г. е 

указано на заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си, 

както и да представи доказателство за това в 1-месечен срок, посочени са и 

последиците от непредставянето на доказателства. Съобщението е връчено на 

заявителя на 29.10.2012 г., не е представено доказателство за предявен иск в 



 28 

посочения срок. С определение от 12.12.2012 г. съдът е обезсилил издадената 

заповед и е прекратил производството по делото;   

- ч. гр. д. № 1209/2012 г., обр. на 26.04.2012 г., на доклад на съдия 

Станчева, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 26.04.2012 г. и на с. д. е 

разпределено делото. На 02.05.2012 г. е издадена заповед за изпълнение. 

Съобщението до длъжника е връчено на 03.06.2012 г., на 04.06.2012 г. е 

постъпило възражение. На 04.06.2012 г. е постановено разпореждане по чл. 415 

ГПК. Съобщението до заявителя е връчено на 04.07.2012 г. – не е представено 

доказателство за предявен иск. С определение от 10.08.2012 г. съдът е 

обезсилил издадената заповед за изпълнение на парично задължение и е 

прекратил производството по делото; 

  - ч. гр. д. № 1446/2012 г., обр. на 15.10.2012 г., на доклад на съдия 

Танев, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 15.10.2012 г. и на същата 

дата е извършено разпределението. На 16.10.2012 г. е изд. заповед за  

изпълнение на парично задължение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е 

направено надлежно отбелязване (ръкописно) за изд. ИЛ, като и трите имена, 

дата и подпис на лицето получило ИЛ, но липсва отбелязване за издадения ИЛ 

върху представения документ – извлечение от счетоводни книги; 

  - ч. гр. д. № 1339/2012 г., обр. на 24.08.2012 г., на доклад на съдия 

Танев, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 24.08.2012 г. и на с. д. е 

извършено разпределението. С разпореждане от 24.08.2012 г. е указано на 

заявителя да внесе ДТ по сметка на РС – Царево (по делото е приложен 

документ за внесена ДТ по сметка на РС – Видин). На 31.08.2012 г. е 

представен документ за внесена ДТ и на с. д. е издадена заповед за изпълнение 

и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е извършено надлежно отбелязване 

(ръкописно) за издадения ИЛ, както и три имена, дата и подпис на лицето 

получило ИЛ. Върху представения документ – Договор за предоставен 

потребителски кредит - няма отбелязване за издадения ИЛ; 

- ч. гр. д. № 1348/2012 г., обр. на 31.08.2012 г., на доклад на съдия 

Йосифов, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 31.08.2012 г., на 

03.09.2012 г. е извършено разпределението. На 03.09.2012 г. е изд. заповед за 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е направено надлежно 

отбелязване (ръкописно) за изд. ИЛ - дата и подпис, без да се посочва сумата, 

за която е издаден, както и длъжността и имената на лицето, което е 

извършило отбелязването. Липсва отбелязване за издадения ИЛ върху 

представения документ – извлечение от счетоводни книги; 

- ч. гр. д. № 1371/2012 г., обр. на 24.09.2012 г., на доклад на съдия 

Йосифов, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 24.09.2012 г., на с. д. е 

извършено разпределението. На 25.09.2012 г. е изд. заповед за изпълнение и 

ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е направено надлежно отбелязване 

(ръкописно) за изд. ИЛ – дата и подпис, без да се посочва сумата, за която е 

издаден, длъжността и имената на лицето, което е извършило отбелязването. 
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Липсва отбелязване за издадения ИЛ върху представения документ – 

извлечение от счетоводни книги; 

- ч. гр. д. № 1367/2012 г., обр. на 18.09.2012 г., на доклад на съдия 

Станчева, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 18.09.2012 г. и на с. д. е 

извършено разпределението. На 04.10.2012 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. С разпореждане от 19.09.2012 г. съдът е указал на заявителя 

да представи пълномощно, с което служителят е упълномощен да представлява 

заявителя. С молба от 04.10.2012 г. е представено пълномощно. Върху 

заповедта за изпълнение е направено надлежно отбелязване (ръкописно), че е 

изд. ИЛ на 05.10.2012 г., има подпис, но липсва отбелязване за издадения ИЛ 

върху представения документ – извлечение от счетоводни книги; 

- ч. гр. д. № 1551/2012 г., обр. на 18.12.2012 г., на доклад на съдия 

Станчева, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 18.12.2012 г.,  

разпределението е извършено на 19.12.2012 г. На 19.12.2012 г. е изд. заповед за 

изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение е направено надлежно 

отбелязване (ръкописно) за изд. ИЛ – дата и подпис, но липсва отбелязване за 

издадения ИЛ върху представения документ – извлечение от счетоводни 

книги. 

   

               

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

   Делата, образувани по реда на заповедното производство са 

своевременно администрирани. По всички производства е спазена местната 

подсъдност  по чл. 411, ал. 1 ГПК. Съдиите са спазвали срока по чл. 411, ал. 2 

ГПК – съдът е разглеждал заявлението и издавал заповед за изпълнение най-

често в деня на постъпване на заявлението, с изключение на 2 дела, по които 

заповедта е издадена след 6 и съответно след 15 дни от постъпване на 

заявлението. Проверката констатира, че за издадения изпълнителен лист съдът 

е правил надлежна бележка върху заповедта за изпълнение на парично 

задължение по чл. 417 ГПК, но не и върху представения документ, съгласно 

нормата на чл. 418, ал. 2, изр. второ ГПК. Обозначението, което е извършвано 

върху заповедта за изпълнение посочва, че е издаден изпълнителен лист, без да 

се записват сумите, за които е издаден, както и длъжността на лицето, което е 

извършило отбелязването. 
 
 
            V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

 

                    Организационното и административно ръководство в РС – Царево,  

осъществявано от председателя Румен Йосифов, е на много добро ниво. 

Председателят на съда е положил усилия за подобряване условията на работа, 

извършен е ремонт на ползваните от съда стаи в сградата, но съдиите и 
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служителите работят при незадоволителни условия, помещенията са малки и 

недостатъчни. На първия етаж в сградата са настанени и „Служба вписвания” и 

„Бюро съдимост”. Независимо от лошите условия на работа, съдиите и 

служителите работят със старание и изпълняват стриктно задълженията си.  

Председателят на съда е подпомаган в работата си от 

административния секретар И. Л., която е с добри организационни умения. 

 Проверката на РС – Царево установи, че служителите работят 

много добре като повечето от тях съвместяват повече от една длъжност. 

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.  

Съдиите и служителите са преминали различни обучителни 

семинари и форуми, организирани от НИП и Окръжен съд - Бургас. 

                    Всички деловодни книги се водят на електронен и хартиен носител 

с отразяване на изискуемите данни съгласно ПАРОАВАС.    

  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.  

  

През 2011 г. в РС – Царево са постъпили 1435 дела (граждански и 

наказателни), останали несвършени от предходни години – 97 дела или общо 

за разглеждане – 1532 дела. 

През 2012 г. в РС – Царево са постъпили 1275 дела (граждански и 

наказателни), останали несвършени от предходни години – 104 дела или общо 

за разглеждане – 1379 дела. 

 

  Средната натовареност през 2011 г. на съдия, спрямо всички дела 

(граждански, наказателни и останали несвършени от предходен период) е 766 

дела годишно или 63.83 дела на месец.     

  Средната натовареност през 2012 г. на съдия, спрямо всички дела 

(граждански, наказателни и останали несвършени от предходен период) е 

459.66 дела годишно или 38.31 дела на месец. 

  Средната натовареност за 2011 г. е изчислена за двамата работили 

съдии, а средната натовареност за 2012 г. е изчислена за трима съдии, 

независимо че съдия Таня Станчева е започнала работа в РС – Царево на 
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03.04.2012 г. и съдия Йосифов е преминал на 50 % натовареност по 

наказателните дела от общ характер.  

  

Разпределението на делата се извършва от председателя на съда, 

при спазване на принципа за случайния подбор регламентиран в чл. 9 ЗСВ, а в 

негово отсъствие от административния секретар. 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, но не се извършва архивиране 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 

протоколите не се установи подмяна на вече определен съдия или извършено 

разпределение с „определен” съдия, освен в случаите на отсъствие или отвод. 

В случай, че съдът разполага с необходимата техника, следва в първия работен 

ден на всяка седмица да се извършва архивиране на електронен носител на 

натрупаната информация за разпределението на делата от предходната 

седмица. 

 

  Проверката по образуването на гражданските дела установи, че 

делата се образуват в деня на постъпване на книжата, или най-късно на 

следващия ден. След вписването в описната книга за регистриране на номер на 

делото, делата се докладват на председателя за определяне на докладчика чрез 

програмата за случайно разпределение. Новообразуваните дела се въвеждат в 

електронната деловодна програма и най-късно на следващия ден се докладват 

на определения съдия-докладчик. 

   

Проверката по движението на делата установи, че малък брой дела 

са приключили над 3 месеца като основна причина за това е отлагане на 

съдебни заседания по доказателствата, най-често за изготвяне на заключения 

по назначените експертизи.  

 

Проверката на образуваните през 2011 г. и 2012 г. дела установи, че 

причините за неприключване на производствата към края на съответния 

период са обективни: отлагане на съдебни заседания по доказателствата, най-

често за изготвяне на експертизи; спиране на производството на осн. чл. 229, 

ал. 1, т. 1 ГПК – по съгласие на страните или по изразено желание за постигане 

на спогодба – чл. 321, ал. 3 ГПК; прилагане на Наредба № 14/18.11.2009 г. за 

установяване на постоянен и настоящ адрес на ответника и провеждане на 

процедура по назначаване на особен представител. Част от производствата са 

http://www.vss.justice.bg/bg/newcommissions/it/1.htm
http://www.vss.justice.bg/bg/newcommissions/it/1.htm
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образувани през м. октомври – м. декември, което е и причина за 

неприключването им в края на съответната календарна година.  

   

  Проверката по движението и приключването на делата установи, че  

разпореждането на съда по редовността на исковата молба, респективно по чл. 

131 ГПК е постановявано най-често в деня на разпределение на делото, най-

късно до 6 дни. Съдът е постановявал определението по чл. 140 ГПК с 

изтичане срока за отговор на исковата молба или в рамките на 3 до 5 дни като в 

някои случаи, съдът не е изчаквал месечния срок за отговор на исковата молба 

и е постановявал определението 3 - 4 дни след представяне отговора на 

ответника. Първото съдебно заседание е насрочвано най-често след месец – 

месец и половина. При отлагане на делата съдът е насрочвал с. з. след месец – 

месец и половина като в някои случаи с. з. е насрочвано между 10 и 20 дни, а 

при назначени експертизи или в периода на съдебната ваканция съдебно 

заседание е насрочвано след 2 месеца.   

 

 Проверката на делата, образувани преди 01.01.2011 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г. установи, че всички дела са с предмет делба и 

са внесени в архив поради непредставен проект за делба или поради невнесен 

депозит за изготвяне на експертиза.  

 

 Проверката по срочността на обявяване на съденото решение 

констатира, че е спазван срокът, регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо от 

ГПК, независимо от високата натовареност на съдиите през 2011 г. Похвална е 

срочността, с която съдиите от РС – Царево са постановявали съдебните актове 

през 2011 г. и 2012 г. За констатираните отлични резултати е допринесъл 

председателят на съда, който е приложил дисциплиниращи мерки през 

предходните години. 

 

Делата, образувани по реда на бързото производство са 

администрирани своевременно. Съдиите са спазвали кратките процесуални 

срокове, визирани в глава двадесет и пета „Бързо производство” от ГПК. Само 

по едно дело се установи, че съдът не е спазил точно разпоредбата на чл. 315, 

ал. 2 ГПК, подробно описано в констативната част на акта. 

 

Броят на  делата  с отменен ход по същество е  незначителен – само 

по две дела съдът е отменил дадения ход по същество за допълнително 

изясняване на факти и обстоятелства, което свидетелства за задълбочена 

предварителна подготовка по делата от страна на съдията-докладчик. 

 

Проверката на спрените производства установи, че делата не са 

прецизно администрирани. По единственото дело, спряно на осн. чл. 229, ал. 1, 

т. 4 ГПК, се констатира, че не е изисквана справка за движението на 
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преюдициалното производство. Две от производствата, спрени по съгласие на 

страните, по които не е постъпила молба за възобновяване са прекратени от 

съда 2 месеца след изтичане на срока по чл. 231, ал. 1 от ГПК.  

 

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. Определението на съда, с което е допускано 

обезпечение, не посочва началния момент, от който тече срокът за представяне 

на доказателства за предявяване на бъдещия иск. Съдът е приемал, че този 

срок тече от датата на връчване на съобщението, видно от постановените 

определения, с които е отменяно допуснатото обезпечение, поради 

непредставяне на доказателство за предявен иск. Началният момент, от който 

тече срокът за представяне на доказателство за предявен иск следва да се 

посочва с определението на съда, с което се допуска обезпечение на бъдещ 

иск. Установено бе, че е прилагана 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.  

 

 Делата, образувани по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето 

са насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание в деня на 

постъпване на искането, когато е постановявано и решението.  

 В деня на постъпване на молбите по Закона за защита от 

домашното насилие съдът е насрочвал открито съдебно заседание в срок от 11 

дни до 1 месец, при спазване разпоредбата на чл. 12, ал. 1 ЗЗДН. Решението е 

постановявано в открито съдебно заседание, съгласно изискванията на чл. 15, 

ал. 1 ЗЗДН. 

                    Похвална е изключителната бързина, с която се разглеждат и 

приключват делата, образувани по реда на чл. 26 от Закона за закрила на 

детето и делата, образувани по реда на ЗЗДН. 

 

 От проверката на делата, образувани по реда на заповедното 

производство се установи, че е спазван тридневният срок за издаване на 

заповед за изпълнение. Проверката констатира, че за издадения изпълнителен 

лист съдът е правил надлежна бележка върху заповедта за изпълнение на 

парично задължение, но не и върху представения документ, съгласно нормата 

на чл. 418, ал. 2, изр. второ ГПК. Отбелязването, което е извършвано върху 

заповедта за изпълнение посочва, че е издаден изпълнителен лист, без да са 

отбелязвани сумите, за които е издаден, както и длъжността на лицето, което е 

извършило отбелязването. За прецизност следва да се изписват сумите, за 

които е издаден изпълнителният лист, както и името и длъжността на лицето, 

извършило обозначението. По преценка на председателя на съда, за издадения 

изпълнителен лист би могло да се изработи специален печат с необходимите 
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реквизити, който да се поставя върху заповедта за изпълнение и представения 

документ. 

 

 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 – Царево 

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 – Царево, съобразно правомощията по чл. 

80, ал. 1, т. 1 ЗСВ, да предприеме мерки относно: 

 - делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални 

срокове да се обозначат с жълт етикет, съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 5 

ПАРОАВС; 

 -  по делата, спрени на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК да се изискват 

периодични справки за движението на преюдициалните спорове; 

  - делата, спрени на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, по които не е 

постъпила молба за възобновяване на производството, да се прекратяват с 

изтичане на 6-месечния срок, регламентиран в чл. 231, ал. 1 ГПК; 

  - за издадения изпълнителен лист по делата, образувани по реда на 

чл. 417 ГПК да се прави надлежна бележка и върху представения документ, 

съгласно разпоредбата на чл. 418, ал. 2, изр. второ ГПК. 

 

 2. Председателят на РС – Царево да упражни правомощията си по 

чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите на което:  

- да се обсъдят направените с настоящия акт констатации по 

делата, образувани по чл. 390 ГПК като в определението на съда, с което се 

допуска обезпечение на бъдещ иск се конкретизира началния момент от който 

започва да тече срокът за представяне на доказателства за предявяване на иска.  

 

 

         В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 

2 във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на РС - Царево да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 

дадените препоръки. 
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                    На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ, настоящият акт да се изпрати на 

административния ръководител на РС – Царево. 

 

Настоящият акт, на електронен носител, да се изпрати на 

председателя на ОС – Бургас и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

         

 

 

                                                      ИНСПЕКТОР: …………………………. 

/ИЦ/                                                                                 /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


