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На основание чл. 59 от Закона за съдебната власт, съгласно приетия 

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2013 г. и Заповед № ПП-01-

89/09.10.2013 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

се извърши годишна планова проверка в Районен съд-Русе. 

Проверката се извърши за времето от 14.10.2013 г. до 25.10.2013 г. от 

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

Цел на извършване на проверката: Извършване на цялостен анализ и 

оценка на организацията на административната дейност на Районен съд-Русе; 

организацията по образуване, движение и приключване на гражданските дела в 

законоустановените срокове; анализ на приключилите граждански дела и 

констатиране на противоречива практика. 

Предмет на проверката: Проучване на гражданските дела, разгледани в 

Районен съд-Русе. 

Проверяван период: Проверяваният период включва делата от посочените 

категории, образувани през 2011 г. и 2012 г. и първото шестмесечие на 2013 г. 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

Методът за извършване: проверка на деловодните книги и делата; анализ на 

документацията и разговори. 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 

СЪДА 
 

1. Щатна осигуреност. 

Към 01.01.2011 г. определеният в Районен съд-Русе щат е за 23-ма съдии. 

През 2011 г. в служба „Съдебно деловодство” са работили 11 деловодители. 

Считано от 01.07.2011 г., 4-ма деловодители са обслужвали 10 наказателни състава, 

а 7 деловодители – 13 граждански състава. 

Съдебните секретари, обслужвали гражданските и наказателните състави, са 

22 като една от служителките е заседавала с двама съдии, единият от които е 

разглеждал граждански, а другият – наказателни дела. 

В „Съдебно-изпълнителната служба” през отчетния период са работили 6-

ма служители, от които 4-ма деловодители, 1 касиер и 1 секретар; в бюро 

„Съдимост” са работили 2 служители; в служба „Архив” – 2 служители; в служба 

„Регистратура” – 3 служители /подпомагани от свободни от участие в съдебни 

заседания „съдебни секретар-протоколисти”/. 

 

Към 01.01.2012 г. определеният в Районен съд-Русе щат е бил за 23-ма 

съдии. 
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През 2012 г. в служба „Съдебно деловодство” са работили 11 съдебни 

деловодители, от които 4-ма деловодители са обслужвали 10 наказателни състава, а 

7 деловодители са обслужвали 13 граждански състава. 

Във връзка със съгласие, дадено от Висшия съдебен съвет за назначаване на 

съдебни служители на свободни щатни бройки, в Районен съд-Русе са проведени 

конкурси за длъжностите: „Съдебен администратор” – 1 щатна бройка, „Съдебен 

секретар” – 3 щатни бройки, „Куриер” – 1 щатна бройка. 

Съдебните секретари, които са обслужвали гражданските и наказателните 

състави през 2012 г., са 23. 

В „Съдебно-изпълнителната служба” през отчетния период са работили 6-

ма служители, от които 5 съдебни деловодители и 1 касиер; в бюро „Съдимост” са 

работили 2 служители; в служба „Архив” – 3 служители; в служба „Регистратура” 

– 3 служители /подпомагани от свободни от участие в съдебни заседания „съдебни 

секретар-протоколисти”/. 

 

2. Организация на правораздавателната структура. 
През 2011 г., 2012 г. и към момента на извършване на проверката 

административен ръководител-председател на Районен съд-Русе е съдия Венцислав 

Василев. 

Наказателни дела са разглеждали съдиите: Венцислав Василев, Пламен 

Ченджиев, Светлана Нейчева, Елица Димитрова, Николай Стефанов, Ралица 

Русева, Велизар Бойчев, Мирослав Йорданов, Явор Влахов и Александър Станчев. 

Дела с непълнолетни подсъдими и частни наказателни дела, образувани по 

решения на местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни 

и непълнолетни, са разглеждани от всички съдии. 

През 2011 г. граждански дела са разглеждали съдиите: Дарин Йорданов, 

Виржиния Караджова, Татяна Илиева, Ивайло Иванов, Майя Йончева, Милен 

Петров, Елена Балджиева, Тихомира Казасова, Васил Петков, Десислава Великова, 

Мария Христова, Ивайло Йосифов и Надежда Александрова. 

Считано от 01.03.2011 г., съгласно Заповед № 72/25.02.2011 г. на 

председателя на Районен съд-Русе, производствата, образувани по заявления по чл. 

410 и чл. 417 от ГПК, са разпределяни между всички съдии при 100% натовареност 

за гражданските състави, съответно 20% за наказателните състави. 

Графикът на дежурствата е изготвян за тримесечен период при възприет от 

съда подход – един граждански и двама наказателни съдии за всяка седмица. 

Постъпващите в съда молби за обезпечения на бъдещи искове са разпределяни на 

принципа на случайното разпределение между всички граждански съдии, 

определени да дежурят през съответния месец. По време на съдебната ваканция 

всички дежурни съдии /граждански и наказателни/ са разглеждали всички видове 

дела, посочени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт. 

 

През 2012 г. наказателни дела са разглеждали съдиите: Венцислав Василев, 

Пламен Ченджиев, Светлана Нейчева, Елица Димитрова, Николай Стефанов, 
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Ралица Русева, Велизар Бойчев, Мирослав Йорданов, Явор Влахов и Александър 

Станчев. 

Както в предходния отчетен период, дела с непълнолетни подсъдими и 

частни наказателни дела, образувани по решения на местни комисии за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, са разглеждани от 

всички съдии. 

През 2012 г. граждански дела са разглеждали съдиите: Дарин Йорданов, 

Виржиния Караджова, Татяна Илиева, Ивайло Иванов, Майя Йончева, Милен 

Петров, Елена Балджиева, Тихомира Казасова, Васил Петков, Десислава Великова, 

Мария Димитрова /Христова/, Ивайло Йосифов и Надежда Александрова. 

С решениe на Висшия съдебен съвет по Протокол № 9/01.03.2012 г. съдия 

Надежда Александрова /командирована от председателя на ВКС със Заповед № 

1824/02.12.2009 г. да разглежда граждански дела в съда, считано от 07.12.2009 г./ е 

назначена на длъжност „съдия” в Районен съд-Русе. 

Със Заповед № 20/27.01.2012 г. на административния ръководител е 

отменена Заповед № 72/25.02.2011 г. като по отношение на съдиите, разглеждащи 

наказателни дела, е преустановено разпределянето на дела по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК. В резултат на същата през 2012 г. на наказателни състави са разпределени 

общо 48 заповедни производства. 

Графикът за дежурствата и през 2012 г. е изготвян за тримесечен период в 

съотношение 1 граждански и 2-ма наказателни съдии. 

Производствата, образувани по молби за допускане на обезпечения на 

бъдещи искове, са разпределяни на принципа на електронното разпределение 

между всички граждански съдии, които дежурят през съответния месец. 

През периода на съдебна ваканция всички съдии /наказателни и граждански/ 

са разглеждали всички видове дела, посочени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ. 

Съгласно докладите на Районен съд-Русе, през 2011 г. и 2012 г. не са 

предприемани дисциплинарни наказания по отношение на съдебните служители. 

 

3. Заповеди и други актове, издадени от административния 

ръководител на Районен съд-Русе, за създаване на правила и внасяне на 

промени в организацията на административната дейност на съда. 

Със Заповед № 150/27.04.2009 г., административният ръководител на 

Районен съд-Русе е разпоредил служба „Съдебно деловодство” да изисква на всеки 

три месеца официални справки по спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК 

дела от съда, който разглежда преюдициалния спор; на всяко 1 и 15 число на 

месеца служба „Съдебно деловодство” да изготвя справки за просрочените съдебни 

актове, както и за дела, които не са насрочени в рамките на 1 месец. 

Със Заповед № 57/08.02.2010 г., председателят на съда е разпоредил делата 

да се разпределят само чрез системата „Law Ghoice”, определена от ВСС, като 

гражданските дела се разпределят от съдия Дарин Йорданов, а в негово отсъствие – 

от съдиите Виржиния Караджова и Ивайло Иванов. 
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Със Заповед № 374/18.08.2010 г. на административния ръководител на съда 

всички спрени граждански дела в Районен съд-Русе са преразпределени между 

съдиите Ивайло Йосифов Иванов и Мария Гецова Христова. 

Със Заповед № 3/05.01.2011 г. на председателя на съда е регламентиран 

редът за водене на съдебните книги в служби „Регистратура” и „Съдебно 

деловодство”. Същата предвижда всички книги да се водят на електронен носител 

и от същите да се правят разпечатки, като се оформят книги на хартиен носител. 

Със Заповед № 20/27.01.2012 г. е отменена Заповед № 72/25.02.2011 г., с 

която, считано от 01.03.2011 г., заповедните производства по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК са разпределяни и на наказателни съдии при 20% натовареност. Съгласно 

заповедта, от 30.01.2012 г. всички заповедни производства се разпределят само 

между съдиите, разглеждащи граждански дела. 

С отделни заповеди, в случаите на отсъствие на докладчици поради 

временна нетрудоспособност, които са насрочили открити съдебни заседания по 

дела, е разпореждано в заседанията по тези производства да влизат други 

граждански съдии с оглед недопускане отлагане на същите. 

Със Заповед № 61/27.02.2012 г., председателят на съда е възложил на съдия 

Дарин Йорданов да извърши проверка на VII граждански състав – съдия Мария 

Христова, относно висящността, образуването, движението и приключването на 

делата, разпределени й за разглеждане от 01.01.2011 г. и до момента на издаване на 

заповедта. 

Със Заповед № 133/14.03.2013 г., председателят е възложил нова проверка 

на същия съдебен състав, обхващаща периода – 01.01.2012 г. – 14.03.2013 г. 

Със Заповед № 262/10.06.2013 г., административният ръководител е 

разпоредил да се изготви справка за причините, довели до забавяне на конкретни 

дела, като бъде посочена евентуална прогноза за приключването им. 

 

4. Административно-деловодна дейност и информационно обслужване. 

Съдебни книги и регистри, водени от съда. 

През 2011 г., 2012 г. и към момента на извършване на проверката, в Районен 

съд-Русе управлението на делата се осъществява с помощта на програмата САС 

„Съдебно деловодство”, разработена от „Информационно обслужване” АД, гр. 

Варна. 

Служба „Съдебно деловодство” не разполага със завеждащ служба, в съда 

няма назначен административен секретар. Към момента на проверката в служба 

„Съдебно деловодство” работят 11 съдебни деловодители, 7 от които обслужват 

гражданските състави. Всеки съдебен служител обслужва по два съдебни състава. 

Всеки съдебен състав разполага със съдебен секретар с изключение на 

съдия, назначен от 21.10.2013 г. 

В съда се провеждат многократно през годината общи организационни 

събрания, на които се обсъждат въпроси, засягащи дейността на съдебните 

деловодители и съдебните секретари. 
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Всички книги в служба „Регистратура” и служба „Съдебно деловодство” се 

водят на електронен носител. От електронната система на съда се оформят книги 

на хартиен носител посредством разпечатки, които се правят в различни срокове за 

всяка отделна книга, регламентирани със Заповед № 3/05.01.2011 г. на 

председателя на съда. 

Документите, постъпващи по делата, и актовете, постановявани от 

съдебните състави, са подреждани в хронологичен ред с номериране на 

страниците. 

Въпреки липсата на завеждащ служба съдебно деловодство, в службата е 

създадена много добра организация на работа, за която са допринесли вътрешните 

актове на председателя на съда и контролът, упражняван върху дейността й.  

В изпълнение на разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от Закона за съдебната власт, 

постановените съдебни актове се публикуват на интернет страницата на съда, при 

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

на класифицираната информация. 

В Районен съд-Русе са разработени и публикувани на електронната 

страница на съда Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез 

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

На интернет страницата на съда са публикувани и „Вътрешни правила за 

разпределянето на делата на случаен принцип при Районен съд-Русе”. 

 

5. Случаен принцип на разпределение на делата. 
В районен съд-Русе разпределението на делата се извършва на случаен 

принцип посредством програмния продукт „Law Ghoice”. Съгласно Заповед № 

57/08.02.2010 г. случайното разпределение на гражданските дела, образувани в 

съда, е възложено на съдия Дарин Йорданов, а в негово отсъствие – на съдиите 

Виржиния Караджова и Ивайло Иванов. 

За спазването на принципа на случайния избор на съдия в Районен съд-Русе 

са утвърдени подробни „Вътрешни правила за разпределянето на делата на случаен 

принцип”. 

Правилата детайлно уреждат техническия алгоритъм за извършване на 

разпределението. Делата се групират по „прогнозна трудност”. За критерий при 

обособяването на гражданските дела са използвани статистическите кодове в 

статистическите справки за ВСС. 

В съда е въведен ръчен метод за номериране на делата, което се извършва от 

служба „Регистратура” преди делата да бъдат предоставени на разпределящия. 

Всяка промяна относно видовете дела и процента натовареност на всеки съдия се 

извършва след изрична заповед на председателя на съда. 

Преди избора на докладчик се извършва избор на година /по подразбиране е 

зададена текуща/ и група дела, както и посочване на номера на делото. Изборът се 

извършва измежду предварително зададените съдии, разглеждащи делата от 

съответната група. Програмата „по подразбиране” разпределя всяко дело при 

режим „случаен” избор. 
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При всеки случай, в който вече определен докладчик се налага да бъде 

заменен, преди определяне на нов докладчик, се посочват причините, налагащи 

преразпределението. Посочените от разпределящия основания за новия избор 

автоматично се записват в протокола, отразяващ действията по избора. При всяко 

разпределение се разпечатва протокол, който се прилага по делото и се съхранява в 

архива на програмата. 

Правилата уреждат и случаите на изключения от общия случай, когато 

изборът се извършва „по дежурство”, на „определен докладчик”, „без участие на 

конкретен докладчик”. 

В „Архива” на програмата се записват идентификацията на разпределящия, 

всяко едно от извършените действия, всяко от посочените основания за отказ или 

за замяна на вече определен докладчик, всяко основание за извършване на избор 

при особен режим, дата и час на извършване на действията. Информацията от 

„Архива” на програмата се съхранявана на хартиен и електронен носител, като 

програмата не позволява промяна в съдържанието на архива. 

 

IІ. ПРОВЕРКА ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА, ОБРАЗУВАНИ В 

РАЙОНЕН СЪД-РУСЕ 

 

През 2011 г. общият брой 13 410 граждански дела са разпределени по 

съдии, както следва: 

- съдия Виржиния Караджова – общо за разглеждане дела – 932, от 

които 81 дела останали от предходен период, а 851 дела са новообразувани. В края 

на периода са приключени 854 дела и са останали висящи 78 дела, или свършени са 

91,63%; 

- съдия Дарин Йорданов – общо за разглеждане дела - 860, от които 64 

дела останали от предходен период, а 796 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 798 дела и са останали висящи 62 дела, или свършени са 

92,79%; 

- съдия Майя Йовчева – общо за разглеждане дела - 929, от които 92 

дела останали от предходен период, а 837 са новообразувани. В края на периода са 

свършени 829 дела и са останали висящи 100 дела, или свършени са 89,23%; 

- съдия Ивайло Иванов – общо за разглеждане дела - 906, от които 63 

дела са останали от предходен период, а 843 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 830 дела и са останали висящи 76 дела, или свършени са 

91,61%; 

- съдия Милен Петров – общо за разглеждане дела - 913, от които 62 

дела са останали от предходен период, а 851 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 847 дела и са останали висящи 66 дела, или свършени са 

92,77%; 

- съдия Татяна Илиева – общо за разглеждане дела - 929, от които 80 

дела са останали от предходен период, а 849 дела са новообразувани. В края на 
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периода са приключени 862 дела и са останали висящи 67 дела, или свършени са 

92,78%; 

- съдия Елена Балджиева – общо за разглеждане дела - 979, от които 

106 дела са останали от предходен период, а 873 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 876 дела и са останали висящи 103 дела, или свършени са 

89,47%; 

- съдия Тихомира Казасова – общо за разглеждане дела - 922, от които 

82 дела са останали от предходен период, а 840 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 844 дела и са останали висящи 78 дела, или свършени са 

91,54%; 

- съдия Васил Петков – общо за разглеждане дела - 913, от които 68 

дела са останали от предходен период, а 845 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 831 дела и са останали висящи 82 дела, или свършени са 

91,01%; 

- съдия Десислава Великова – общо за разглеждане дела - 941, от които 

91 дела са останали от предходен период, а 850 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 863 дела и са останали висящи 78 дела, или свършени са 

91,71%; 

- съдия Надежда Александрова – общо за разглеждане дела - 942, от 

които 83 дела са останали от предходен период, а 859 дела са новообразувани. В 

края на периода са приключени 858 дела и са останали висящи 84 дела, или 

свършени са 91,08%; 

- съдия Мария Христова – общо за разглеждане дела - 1066, от които 

180 дела са останали от предходен период, а 886 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 946 дела и са останали висящи 120 дела, или свършени са 

92,56%; 

- съдия Ивайло Йосифов – общо за разглеждане дела - 1051, от които 

172 дела са останали от предходен период, а 879 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 943 дела и са останали висящи 108 дела, или свършени са 

89,72%. 

 

През 2011 г. с най-голям брой разпределени новообразувани производства 

са съдиите Елена Балджиева - 872 дела; Ивайло Йосифов - 879 дела и Мария 

Христова - 886 дела. За сравнение следващият съдия с най-голям брой 

новообразувани производства е съдия Надежда Александрова – 859 дела. 

Делата до общия брой от 13410 граждански производства се допълва от 

всички производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и други частни граждански 

производства, които през 2011 г. са разпределени на съдиите, разглеждащи 

наказателни дела, а именно: съдия Венцислав Василев – 117 дела; съдия Пламен 

Ченджиев – 116 дела; съдия Светлана Нейчева – 113 дела; съдия Велизар Бойчев – 

111 дела; съдия Ралица Русева – 113 дела; съдия Николай Стефанов - 116 дела; 

съдия Елица Димитрова – 112 дела; съдия Александър Станчев – 116 дела; съдия 

Явор Влахов – 91 дела; съдия Мирослав Йорданов – 122 дела. 
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През 2012 г. общият брой 11 073 граждански дела са разпределени по 

съдии, както следва: 

- съдия Виржиния Караджова – общо за разглеждане дела – 863, от 

които 79 дела останали от предходен период, а 784 дела са новообразувани. В края 

на периода са приключени 778 дела и са останали висящи 85 дела, или свършени са 

90,15%; 

- съдия Дарин Йорданов – общо за разглеждане дела - 798, от които 60 

дела останали от предходен период, а 738 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 727 дела и са останали висящи 71 дела, или свършени са 

91,10%; 

- съдия Майя Йовчева – общо за разглеждане дела - 875, от които 100 

дела останали от предходен период, а 775 са новообразувани. В края на периода са 

свършени 797 дела и са останали висящи 78 дела, или свършени са 91,08%; 

- съдия Ивайло Иванов – общо за разглеждане дела - 858, от които 76 

дела са останали от предходен период, а 782 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 769 дела и са останали висящи 89 дела, или свършени са 

89,62%; 

- съдия Милен Петров – общо за разглеждане дела - 842, от които 68 

дела са останали от предходен период, а 774 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 773 дела и са останали висящи 69 дела, или свършени са 

91,80%; 

- съдия Татяна Илиева – общо за разглеждане дела - 827, от които 68 

дела са останали от предходен период, а 759 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 743 дела и са останали висящи 84 дела, или свършени са 

89,84%; 

- съдия Елена Балджиева – общо за разглеждане дела - 896, от които 

103 дела са останали от предходен период, а 793 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 816 дела и са останали висящи 80 дела, или свършени са 

91,07%; 

- съдия Тихомира Казасова – общо за разглеждане дела - 850, от които 

79 дела са останали от предходен период, а 771 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 759 дела и са останали висящи 91 дела, или свършени са 

89,29%; 

- съдия Васил Петков – общо за разглеждане дела - 740, от които 80 

дела са останали от предходен период, а 660 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 662 дела и са останали висящи 78 дела, или свършени са 

89,45%; 

- съдия Десислава Великова – общо за разглеждане дела - 854, от които 

78 дела са останали от предходен период, а 776 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 770 дела и са останали висящи 84 дела, или свършени са 

90,16%; 
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- съдия Надежда Александрова – общо за разглеждане дела - 877, от 

които 84 дела са останали от предходен период, а 793 дела са новообразувани. В 

края на периода са приключени 802 дела и са останали висящи 75 дела, или 

свършени са 91,44%; 

- съдия Мария /Христова/ Димитрова – общо за разглеждане дела - 881, 

от които 119 дела са останали от предходен период, а 762 дела са новообразувани. 

В края на периода са приключени 770 дела и са останали висящи 111 дела, или 

свършени са 87,40%; 

- съдия Ивайло Йосифов – общо за разглеждане дела - 861, от които 108 

дела са останали от предходен период, а 753 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 747 дела и са останали висящи 114 дела, или свършени са 

86,75%. 

 

През 2012 г. с най-голям брой разпределени новообразувани производства 

са съдиите Ивайло Иванов - 782 дела; Виржиния Караджова - 784 дела, Елена 

Балджиева - 793 дела и Надежда Александрова – 793 дела. За равнение следващите 

съдии с най-голям брой разпределени новообразувани производства /Майя 

Йончева и Десислава Великова/ са съответно с 775 и 776 дела. 

Делата до общия брой от 11 073 граждански производства се допълва от 

всички производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и други частни граждански 

производства, които през 2012 г. са разпределени на съдиите, разглеждащи 

наказателни дела, а именно: съдия Венцислав Василев – 6 дела; съдия Пламен 

Ченджиев – 6 дела; съдия Светлана Нейчева – 5 дела; съдия Велизар Бойчев – 6 

дела; съдия Ралица Русева – 6 дела; съдия Николай Стефанов - 7 дела; съдия Елица 

Димитрова – 5 дела; съдия Александър Станчев – 5 дела; съдия Мирослав 

Йорданов – 5 дела. 

 

През първото шестмесечие на 2013 г. общият брой 5229 граждански дела са 

разпределени по съдии, както следва: 

- съдия Виржиния Караджова – общо за разглеждане дела – 400, от 

които 85 дела останали от предходен период, а 315 дела са новообразувани. В края 

на периода са приключени 333 дела и са останали висящи 67 дела, или свършени са 

83,25%; 

- съдия Дарин Йорданов – общо за разглеждане дела - 353, от които 71 

дела останали от предходен период, а 282 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 289 дела и са останали висящи 64 дела, или свършени са 

81,86%; 

- съдия Майя Йовчева – общо за разглеждане дела - 396, от които 79 

дела останали от предходен период, а 317 са новообразувани. В края на периода са 

свършени 319 дела и са останали висящи 77 дела, или свършени са 80,55%; 

- съдия Ивайло Иванов – общо за разглеждане дела - 407, от които 91 

дела са останали от предходен период, а 316 дела са новообразувани. В края на 
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периода са приключени 328 дела и са останали висящи 79 дела, или свършени са 

80,58%; 

- съдия Милен Петров – общо за разглеждане дела - 388, от които 70 

дела са останали от предходен период, а 318 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 327 дела и са останали висящи 61 дела, или свършени са 

84,27%; 

- съдия Татяна Илиева – общо за разглеждане дела - 393, от които 83 

дела са останали от предходен период, а 310 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 328 дела и са останали висящи 65 дела, или свършени са 

83,46%; 

- съдия Елена Балджиева – общо за разглеждане дела - 399, от които 79 

дела са останали от предходен период, а 320 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 328 дела и са останали висящи 71 дела, или свършени са 

82,20%; 

- съдия Тихомира Казасова – общо за разглеждане дела - 412, от които 

90 дела са останали от предходен период, а 322 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 346 дела и са останали висящи 66 дела, или свършени са 

83,98%; 

- съдия Васил Петков – общо за разглеждане дела - 423, от които 77 

дела са останали от предходен период, а 346 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 337 дела и са останали висящи 86 дела, или свършени са 

79,66%; 

- съдия Десислава Великова – общо за разглеждане дела - 400, от които 

84 дела са останали от предходен период, а 316 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 329 дела и са останали висящи 71 дела, или свършени са 

82,25%; 

- съдия Надежда Александрова – общо за разглеждане дела - 394, от 

които 75 дела са останали от предходен период, а 319 дела са новообразувани. В 

края на периода са приключени 338 дела и са останали висящи 56 дела, или 

свършени са 85,78%; 

- съдия Мария /Христова/ Димитрова – общо за разглеждане дела - 446, 

от които 113 дела са останали от предходен период, а 333 дела са новообразувани. 

В края на периода са приключени 344 дела и са останали висящи 102 дела, или 

свършени са 77,13%; 

- съдия Ивайло Йосифов – общо за разглеждане дела - 413, от които 112 

дела са останали от предходен период, а 301 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 328 дела и са останали висящи 85 дела, или свършени са 

79,41%. 

 

През първото шестмесечие на 2013 г. с най-голямо постъпление на 

новообразувани дела са съдиите Мария Димитрова - 333 дела и съдия Васил 

Петков – 346 дела. За сравнение следващият съдия с най-голям брой разпределени 

новообразувани производства е Тихомира Казасова – 322 дела. 
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Делата до общия брой от 5229 граждански производства се допълва от 

частни граждански производства, които през този период са разпределени на съдия 

Венцислав Василев – 5 дела. 

Стойностите за всеки един от периодите отразява разпределението само на 

гражданските дела между гражданските съдии и не включват дела с непълнолетни 

подсъдими и частните наказателни дела, разпределяни за разглеждане от същите 

съдебни състави. 

 

ІІI. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 

1. Искови производства разгледани над 3 месеца. 

 - гр. д. № 791/2012 г. /съдия Виржиния Караджова/ е образувано на 

09.02.2012 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила на тази дата в съда. 

Отговор на исковата молба е депозиран на 03.05.2012 г. С определение по чл. 140 

от ГПК, постановено на 08.05.2012 г., съдът е насрочил делото в открито заседание 

за 06.06.2012 г. В първо открито съдебно заседание съдът е представил устен 

доклад на делото, назначил е съдебно-икономическа експертиза и е отложил делото 

за 17.09.2012 г. На тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Решение по делото е постановено на 15.10.2012 г., съобщения за което са 

изпратени на 15.10.2012 г. Делото не е приключило в тримесечен срок по 

обективни причини – отлагане на делото за събиране на доказателства, съвпаднало 

с периода на съдебна ваканция. 

 - гр. д. № 2335/2012 г. /съдия Милен Петров/ е образувано на 22.03.2012 г. 

по искова молба, постъпила на тази дата. Отговор на исковата молба е постъпила 

на 17.04.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено 27.04.2012 г., съдът 

е изготвил предварителен доклад на делото и насрочил открито съдебно заседание 

за 29.05.2012 г. За събиране на доказателства делото е отложено за 21.06.2012 г., 

отложено за 04.10.2012 г. във връзка с молба на пълномощник, обоснована със 

служебна ангажираност по друго дело. На 04.10.2012 г. е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. Решение е постановено на 25.10.2012 г., съобщения 

за което са изпратени н страните на 26.10.2012 г. 

 - гр. д. № 2677/2012 г. /съдия Ивайло Йосифов/ е образувано на 05.04.2012 

г. по искова молба, постъпила на 04.04.2012 г. Отговор на исковата молба е 

постъпил на 21.05.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

08.06.2012 г., съдът е насрочил открито заседание за 04.07.2012 г. В съдебно 

заседание от 04.07.2012 г. съдът е посочил, че не следва да се пристъпва към 

доклад на делото, тъй като не е осъществено предварително изясняване на фактите, 

във връзка с което са дадени указания на ответника да конкретизира свои 

твърдения, назначил е счетоводна експертиза и е отложил делото за 14.09.2012 г. 

На тази дата делото е отложено за 26.10.2012 г., като е посочил, че ще изготви 

доклад на делото в закрито съдебно заседание. В открито заседание от 26.10.2012 г. 

съдът представил доклада на делото и за събиране на доказателства е отложил 
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същото за 28.11.2012 г. На последната дата е даден ход по същество и делото е 

обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 27.12.2012 г., за което 

съобщения са изпратени на 28.12.2012 г. 

 - гр. д. № 1164/2012 г. /съдия Мария Христова/ е образувано на 17.02.2012 

г. по искова молба, постъпила на 16.02.2012 г. Отговор на исковата молба е 

депозиран на 13.03.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

04.04.2012 г., съдът е насрочил открито съдебно заседание за 25.04.2012 г. С 

протоколно определение от тази дата съдът е спрял производството по делото по 

съгласие на страните и е указал последиците, ако в шестмесечен срок не бъде 

поискано възобновяване. С определение от 05.11.2012 г. съдът е прекратил 

производството по делото, след като е констатирал, че срокът за възобновяване е 

изтекъл на 25.10.2012 г. 

 - гр. д. № 365/2012 г. /съдия Васил Петков и съдия Татяна Илиева/ е 

образувано на 18.01.2012 г. по искова молба по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, постъпила в 

съда на 22.12.2011 г. Делото е разпределено на докладчик на 18.01.2012 г. 

Производството е било оставено без движение с разпореждане от 22.12.2011 г. на 

зам.-председателя на съда Дарин Йорданов. След разпределението, съдия Петков е 

оставил отново производството без движение с разпореждане от 21.01.2012 г. 

Препис от исковата молба е връчен на ответниците на 08.02.2012 г. С определение 

по чл. 140 от ГПК, постановено на 19.03.2012 г., съдът е насрочил производството 

в открито заседание за 29.05.2012 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е дал 

ход на делото, представил е устен доклад на делото и за събиране на доказателства 

го е отложил за 18.09.2012 г. Ново съдебно заседание, с оглед изискано 

удостоверение от ТД на НАП, е проведено на 23.10.2012 г. Със Заповед № 

502/12.10.2012 г. на председателя на Районен съд-Русе са преразпределени делата 

на съдия Васил Петков, насрочени в периода от 16.10.2012 г. до 27.11.2012 г., с 

оглед настъпила временна нетрудоспособност. В съдебно заседание от 23.10.2012 г. 

делото е докладвано от съдия Татяна Илиева, която е дала ход по същество и го е 

обявила за решаване. Решение по делото е постановено на 22.11.2012 г. Съобщения 

за съдебния акт са изпратени на страните на 23.11.2012 г. 

 - гр. д. № 548/2012 г., обр. на 25.01.2012 г., на доклад на съдия Десислава 

Великова, иск по чл. 49 СК. Исковата молба е подадена на 24.01.2012 г., 

разпределението е извършено на 25.01.2012 г. С разпореждане от 26.01.2012 г. е 

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

Съобщението е връчено на 30.01.2012 г., не е представен отговор на ИМ. На 

05.03.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, не е изготвен проект за 

доклад. Първото с. з. е проведено на 29.03.2012 г. – съдът е спрял производството 

по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 19.07.2012 г. е постъпила молба от 

ищцата за възобновяване на производството. С определение от 20.07.2012 г. 

производството е възобновено и насрочено за 16.10.2012 г. В с. з. на 16.10.2012 г. 

съдът е изготвил доклад по делото, даден ход по същество, решението е 

постановено на 25.10.2012 г. 
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 - гр. д. № 682/2012 г., обр. на 02.02.2012 г., на доклад на съдия Васил 

Петков, иск по чл. 328, ал. 1, т. 3 и т. 4 от КТ. ИМ е постъпила на 02.02.2012 г. На 

27.02.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е връчено на 28.02.2012 г., отговорът е депозиран на 30.03.2012 г. На 

06.04.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК – назначена е СИЕ. 

Първото с. з. е проведено на 12.06.2012 г. – изготвен е доклад по делото, открито е 

производство по оспорване на документ и е назначена съдебно-графологична 

експертиза, отложено за 18.09.0212 г. В с. з. на 18.09.2012 г. е прието заключението 

на в. л., даден е ход по същество на делото, съдът е постановил, че ще  произнесе с 

решение до 18.10.2012 г. Решението е постановено на 01.10.2012 г. 

 - гр. д. № 182/2012 г., обр. на 12.01.2012 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, иск по чл. 55, ал. 1 от ЗЗД. ИМ е постъпила на 11.01.2012 г. С 

разпореждане от 17.01.2012 г. съдът е постановил да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. След извършена сл. справка по Наредба № 14/18.11.2009 г. за 

уточняване адреса на ответника е установи, че лицето е починало. С определение 

от 02.02.2012 г. съдът е спрял производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК. С 

молба от 28.02.2012 г. ищецът е представил удостоверение за постоянен и настоящ 

адрес на наследника на починалия ответник и е депозирал молба за възобновяване 

на производството. На 01.03.2012 г. съдът е прекратил производството по 

отношение на първоначалния ответник, конституирал е наследник на починалия 

ответник, възобновил е производството по делото и е разпоредил да се изпрати 

препис от ИМ на новоконституирания ответник за отговор. Съобщението е връчено 

на 09.03.2012 г. На 24.04.2012 г. е постъпила молба от проц. представител на 

ищеца, с която е заявил, че се отказва изцяло от предявения иск. С определение от 

26.04.2012 г. съдът е прекратил производството по делото на осн. чл. 233 ГПК. 

 - гр. д. № 233/2012 г., обр. на 16.01.2012 г., на доклад на съдия Дарин 

Йорданов, иск по чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК. ИМ е постъпила на 16.01.2012 г. На 

16.01.2012 г. е изискано ч. гр. дело – заповедно производство и е разпоредено да се 

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

18.01.2012 г., отговорът е представен на 15.02.2012 г. На 22.02.2012 г. е 

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

с. з. е проведено на 28.03.2012 г. – с протоколно определение съдът е прекратил 

производството на делото поради недопустимост на иска – обжалвано. С 

определение от 05.07.2012 г. постановено по в. ч. т. д. № 197/2012 г. по описа на 

РОС, съдът е отменил определението за прекратяване на производството и е върнал 

делото за продължаване на процесуалните действия. Делото е върнато на РС – Русе 

на 09.07.2012 г. и с разпореждане от 10.07.2012 г. е насрочено за 19.09.2012 г. В с. 

з. на 19.09.2012 г. е изготвен доклад по делото, съдът е постановил страните да се 

явят за изслушване по реда на чл. 145 ГПК за изясняване на спора, отложено. В с. з. 

на 17.10.2012 г. е даден ход по същество на делото, съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 29.10.2012 г. Решението е постановено на 29.10.2012 г. 

 - гр. д. № 533/2012 г., обр. на 11.01.2012 г., на доклад на съдия Тихомира 

Казасова, иск по чл. 240, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 79 и чл. 92 ЗЗД. ИМ е подадена на 
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11.01.2012 г. С разпореждане от 12.01.2012 г. ИМ е оставена без движение. На 

25.01.2012 г. е представена молба с изпълнени указния и на 25.01.2012 г. е 

извършено разпределението. На 27.01.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис 

от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е върнато в цялост. След процедура 

по установяване адреса на ответника, на 27.03.2012 г. е представена молба с 

приложено удостоверение за настоящ и постоянен адрес на ответника. На 

28.03.2012 г. е постановено ищецът да внесе посочената от съда сума за 

назначаване на особен представител. На 04.04.202 г. е представена молба с 

документ за внесена сума за назначаване на особен представител. С определение от 

05.04.2012 г. съдът е разпоредил да се изпрати писмо до АК – Русе за определяне 

на адвокат. На 02.04.2012 г. е постъпило писмо от АК – Русе и с разпореждане от 

17.04.2012 г. е назначен особен представител, постановено е да се изпрати препис 

от ИМ за отговор. Съобщението е връчено на 02.05.2012 г., на 03.05.2012 г. е 

представен отговор на ИМ. На 22.05.2012 г. е постановено определението по чл. 

140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 13.06.2012 г. – изготвен е доклад, открито е 

производство по оспорване истинността на документ и е назначена съдебно-

графологична експертиза. Проведени са с. з. на: 19.09.2012 г. – прието е 

заключението на в. л., назначена е съдебно-икономическа експертиза; 15.10.2012 г. 

– даден е ход по същество на делото. Решението е постановено на 18.10.2012 г. 

 - гр. д. № 719/2012 г., обр. на 02.02.2012 г., на доклад на съдия Майя 

Йончева, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 17.01.2012 г. С разпореждане от 

17.01.2012 г., на зам.-председателя на съда Дарин Йорданов, ИМ е оставена без 

движение за доплащане на ДТ. На 02.02.2012 г. е постъпила молба с изпълнени 

указания /когато е образувано делото/, разпределението на докладчик е от 

06.02.2012 г. На 07.02.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 07.02.2012 г., връчено на 

17.02.2012 г., на 19.03.2012 г. е постъпил отговор на ИМ. На 23.03.2012 г. е 

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

24.04.2012 г., изготвен е доклад по делото, назначена е СИЕ, отложено по 

доказателствата. Проведени са с. з. на: 22.05.2012 г. – съдът е докладвал постъпила 

от в. л. молба за допълнителен срок за изготвяне на експертизата. За изготвяне на 

заключение на в. л., отложено; 19.06.2012 г. – прието е заключението, даден е ход 

по същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 19.07.2012 

г. С определение от 18.07.2012 г. съдът е прекратил производството по делото като 

е постановил, че предявения иск е недопустим. 

 - гр. д. № 1583/2012 г., обр. на 05.03.2012 г., на доклад на съдия Надежда 

Александрова, иск по 232, ал. 2 и чл. 86 ЗЗД. ИМ е постъпила на 27.02.2012 г. С 

разпореждане от 27.02.2012 г., на зам.-председателя на съда съдия Дарин 

Йорданов, ИМ е оставена без движение. На 02.03.2012 г. е представена молба с 

изпълнени указания, на 05.03.2012 г. е извършено разпределението на делото. На 

06.03.2012 г. съдията-докладчик по делото е оставил ИМ без движение и на 

13.03.2012 г. е представена молба-уточнение. На 14.03.2012 г. е разпоредено да се 

връчи препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението до ответника е връчено 
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на 19.03.2012 г., на 20.04.2012 г. е представен отговор на ИМ и е предявен 

насрещен иск. С разпореждане от 26.04.2012 г. насрещният иск е оставен без 

движение. На 10.05.2012 г. е представена молба с изпълнени указания по 

насрещния иск. С разпореждане от 21.05.2012 г. съдът е постановил да се връчи 

препис от насрещния иск на ищеца по първоначалния иск за отговор. На 26.06.2012 

г. е представен отговор по предявения насрещен иск. На 29.06.2012 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, съдът е приел за съвместно 

разглеждане предявения от ответника насрещен иск, назначена е ССчЕ. Първото с. 

з. е проведено на 02.10.2012 г., изготвен е доклад по делото, прието е заключението 

на в. л., разпитани са свидетели - отложено по доказателствата. В с. з. на 06.11.2012 

г. съдът е дал ход по същество, решението е постановено на 06.12.2012 г. 

 - гр. д. № 618/2012 г., обр. на 30.01.2012 г., на доклад на съдия Елена 

Балджиева, иск по чл. 79 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД. ИМ е постъпила на 30.01.2012 г. и с нея 

е направено искане по чл. 389 ГПК. С определение от 31.01.2012 г. съдът е 

допуснал обезпечение на иска чрез запор върху банковите сметки на ответника. На 

06.02.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е връчено на 27.02.2012 г., на 21.03.2012 г. е представен отговор на 

ИМ. На 17.05.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, назначена е 

СИЕ. Първото с. з. проведено на 21.06.2012 г., изготвен е доклад по делото, приети 

са доказателства, в. л. не се е явило - отложено. В с. з. на 25.09.2012 г. е прието 

заключението на в. л., даден е ход по същество на делото. Решението е 

постановено на 24.10.2012 г. 

Проверени бяха и следните граждански дела: гр. д. № 1845/2011 г. /съдия 

Майя Йончева/, гр. д. № 1084/2011 г. /съдия Тихомира Казасова/, гр. д. № 967/2011 

г. /съдия Мария Христова/, гр. д. № 318/2011 г. /съдия Дарин Йорданов/, гр. д. № 

127/2011 г. /съдия Ивайло Йосифов/, гр. д. № 63/2011 г. /съдия Мария Христова/, 

гр. д. № 2281/2011 г. /съдия Таня Илиева/, гр. д. № 3304/2011 г. /съдия М. Петров/; 

гр. д. № 3454/2011 г. /съдия Т. Илиева/; гр. д. № 2414/2011 г. /съдия Е. Балджиева/; 

гр. д. № 1454/2011 г. /съдия И. Иванов/; гр. д. № 1567/2011 г. /съдия В. Караджова/; 

гр. д. № 826/2011 г. /съдия Н. Александрова/; гр. д. № 2718/2011 г. /съдия В. 

Петков/. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

При проверката на тези дела се установява, че основните причини 

производствата да не са приключили в тримесечен срок не са резултат от 

процесуалното поведение на съдебни състави и имат обективен характер – 

насрочване/отлагане на открити съдебни заседания за срокове над 2 месеца в 

период на съдебна ваканция; отлагане на делата поради неизготвени своевременно 

експертизи /късно внесени депозити, ангажираност на съдебни експерти, 

затруднения при намиране на специалист в съответната област/; отлагане на 

съдебни заседания за събиране на доказателства, за които съдебните състави са 

приели, че са допустими и относими; спиране на производствата по съгласие на 

страните или на друго основание. 



 17 

Много често крайните съдебни актове са постановявани малко след 

изтичане на тримесечния срок, отчетен от датата на постановяване на 

определението по чл. 140 от ГПК. 

 

2. Образувани искови производства през 2012 г. и неприключили към 

31.12.2012 г. 

 - гр. д. № 1546/2012 г. /съдия Десислава Великова/ е образувано на 

01.03.2012 г. по искова молба, постъпила на тази дата. Делото е разпределено на 

докладчик на 01.03.2012 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

02.03.2012 г. Препис от исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от 

02.03.2012 г., върнато в цялост, че по данни на съсед няма такова лице, а на 

оставено уведомление не се явява. С разпореждане от 22.03.2012 г. съдът е указал 

на ищеца да представи удостоверение за постоянен и настоящ адрес на ответника. 

В тази връзка на ищеца е издадено съдебно удостоверение, получено на 21.04.2012 

г. Указанията са изпълнени на 07.05.2012 г. Препис от исковата молба е изпратен 

повторно на ответника на тази дата на адреса съгласно представеното 

удостоверение, получено лично на 09.05.2012 г. Писмен отговор е постъпил на 

06.06.2012 г. По делото са постъпили молби от страните за спиране на 

производството по взаимно съгласие, последната от които на 03.07.2012 г. С 

определение от 03.07.2012 г. съдът е спрял производството по делото по чл. 229, ал. 

1, т. 1 от ГПК. С определение от 23.01.2013 г. съдът е прекратил производството по 

делото на основание чл. 231 от ГПК. 

 - гр. д. № 4299/2012 г. /съдия Тихомира Казасова/ е образувано на 

07.06.2012 г. по искова молба, постъпила в съда на 06.06.2012 г. С молбата е 

направено искане по чл. 389 от ГПК. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 08.06.2012 г. Препис от исковата молба за ответника е изпратен със 

съобщение от 08.06.2012 г., върнато в цялост на 12.06.2012 г. На тази дата е 

залепено уведомление по чл. 50, ал. 4 от ГПК. На 28.06.2012 г. съдът е разпоредил 

съобщението да се приложи по делото и да се счита редовно връчено. С 

разпореждане от 25.06.2012 г. съдът е дал указания на ищеца във връзка с искането, 

направено по чл. 389 от ГПК, доведено до знанието на страната на 28.06.2012 г. със 

съобщение, изпратено на 26.06.2012 г. В тази връзка ищецът е поискал с молба от 

11.07.2012 г. издаване на съдебно удостоверение, въз основа на което да се снабди 

с такова, от което да са видни банковите сметки на ответника. Указанията са 

изпълнени на 27.07.2012 г. С определение от тази дата съдът се е произнесъл по 

искането за допускане на обезпечение. Предварителен доклад на делото е изготвен 

на 10.09.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 10.09.2012 г., 

съдът е насрочил първо открито съдебно заседание за 26.09.2012 г. На 12.09.2012 г. 

по делото е депозирана частна жалба срещу определението на съда, с което е 

допуснато обезпечение на иска. По жалбата, на 08.10.2012 г. в Окръжен съд Русе, е 

образувано в. ч. гр. д. № 1111/2012 г. и постановено определение от 16.10.2012 г. 

На 19.09.2012 г. по делото е постъпила молба за възстановяване на срока по 

чл. 131 от ГПК. На 21.09.2012 г. е постъпила нова молба от пълномощника на 
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ответника за отлагане на делото, като сочи обстоятелства, че в този период е извън 

страната. С разпореждане от 19.10.2012 г. съдът, оглед процедурата по чл. 66 от 

ГПК, е насрочил делото в съдебно заседание за 05.11.2012 г. По делото липсва 

изричен съдебен акт за пренасрочване на първото открито съдебно заседание за 

26.09.2012 г., за която дата е било насрочено с определението по чл. 140 от ГПК. В 

съдебно заседание от 05.11.2012 г. съдът е постановил спиране по съгласие на 

страните. С определение от 13.11.2012 г., след като производството е спряно, съдът 

се е произнесъл по искането за възстановяване на срока. На 09.01.2012 г. ищецът е 

депозирал молба за възобновяване на производството по делото. С определение от 

11.01.2013 г. съдът е възобновил производството и е насрочил открито заседание за 

04.02.2013 г. На тази дата е даден ход, направен е устен доклад на делото, 

допусната е съдебна експертиза и делото е отложено за 25.03.2012 г. На 25.03.2013 

г. е допусната допълнителна експертиза и делото е отложено за 17.04.2013 г. 

Вещото лице е уведомено на 02.04.2013 г. На 17.04.2013 г. вещото лице не се явява 

и делото е отложено за 15.05.2013 г. Ново съдебно заседание е насрочено за 

29.05.2013 г., 26.06.2013 г., 18.09.2013 г., 09.10.2013 г. На последната дата е даден 

ход по същество. Делото е отлагане многократно с оглед изготвяне на съдебната 

експертиза, във връзка с която е изисквана информация от морска администрация, 

необходима за заключението. Решение по делото е постановено по 15.10.2013 г., за 

което съобщения са изпратени на 16.10.2013 г.  

 - гр. д. № 2828/2012 г. /съдия Виржиния Караджова/ е образувано на 

11.04.2012 г. по искова молба, постъпила в съда на 04.04.2012 г. С разпореждане от 

05.04.2012 г. на зам.-председателя производството е оставено без движение. Молба 

в изпълнение на указанията е депозирана на 11.04.2012 г. Делото е разпределено на 

докладчик на 11.04.2012 г. С разпореждане от 12.04.2012 г. докладчикът е оставил 

производството без движение. Молба-уточнение е постъпила на 25.04.2012 г., 

оставена без движение с разпореждане от 26.04.2012 г. Нова уточняваща молба е 

депозирана на 09.05.2012 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

10.05.2012 г. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 15.05.2012 г. със 

съобщение от 10.05.2012 г. Писмен отговор е постъпил на 12.06.2012 г. С 

разпореждане от 13.06.2012 г. съдът е указал срок на ответника да обоснове 

необходимостта от привличане на трето лице. Указанията са изпълнени от 

ответника на 10.07.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

19.07.2012 г., съдът е насрочил производството в открито заседание за 08.10.2012 г. 

С протоколно определение от тази дата съдът е спрял производството по делото на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК и на ищеца е указан 6-месечен срок да посочи 

правоприемници на ответника. С определение от 09.11.2012 г. производството е 

възобновено, конституирани са посочените ответници и е насрочено открито 

заседание за 05.12.2012 г. Призовките за ответниците са върнати в цялост. С 

разпореждане от 29.11.2012 г. и 07.12.2012 г. съдът е дал указания на ищеца да 

представи данни за постоянен и настоящ адрес. По делото липсва протокол за 

проведено съдебно заседание от 05.12.2012 г., както и изричен акт на съда, с който 

да пренасрочи съдебното заседание от тази дата. Върху молба от 27.02.2013 г., 
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депозирана от пълномощник на един от ответниците, съдът е постановил 

разпореждане от 28.02.2013 г., с което е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 27.03.2013 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход на 

делото, представен устен доклад на делото, назначена е съдебна експертиза и с 

оглед изявленията на страните съдът е спрял производството по съгласие на 

страните по чл. 229, ал. 1, г. 1 от ГПК. На 05.07.2013 г. е депозирана молба за 

възобновяване на производството по делото. В тази връзка на 31.07.2013 г. съдът е 

постановил определение, с което е възобновил производството и е насрочил 

открито съдебно заседание за 14.10.2013 г. На тази дата ищецът е направил 

изявление за отказ от предявените искове, с оглед на което съдът е прекратил 

производството на основание чл. 233 от ГПК. 

 - гр. д. № 4932/2012 г. /съдия Татяна Илиева/ е образувано на 25.06.2012 г. 

по искова молба, постъпила на тази дата. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 26.06.2012 г. Препис от исковата молба е връчен на 02.07.2012 г. 

със съобщение от 27.06.2012 г. писмен отговор е постъпил на 25.07.2012 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 12.09.2012 г. /след съдебна 

ваканция/, съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

10.10.2012 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е спрял производството по 

съгласие на страните и указал последиците, в случай, че не бъде поискано 

възобновяване в 6-месечен срок. Молба за възобновяване е депозирана на 

12.11.2012 г. с Определение от 13.11.2012 г. съдът е възобновил производството и е 

насрочил открито заседание за 03.12.2012 г. На тази дата е даден ход, съдът е 

докладвал делото, назначени са три съдебни експертизи и делото е отложено за 

23.01.2013 г. На тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Решение по делото е постановено на 07.02.2013 г., за което съобщения са 

изпратени на тази дата. 

 - гр. д. № 4640/2012 г. /съдия Надежда Александрова/ е образувано на 

19.06.2012 г. по искова молба по чл. 59 от СК, постъпила на 12.06.2012 г. С 

разпореждане от 13.06.2012 г. производството е оставено без движение. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 22.06.2012 г. Препис от исковата 

молба е изпратен на 25.06.2012 г., върнато в цялост на 27.06.2012 г. На 11.07.2012 

г. е постъпила молба от ответника, с която уведомява съда за адреса, на който да й 

бъдат връчвани книжата. На 16.07.2012 г. съдът е разпоредил процедурата по чл. 

131 от ГПК да се изпълни с оглед адреса, посочен от ответника. На 13.07.2012 г. е 

постъпил насрещен иск, оставен без движение с разпореждане от 16.07.2012 г., и 

писмен отговор от същата дата по исковата молба на ищеца. С определение по чл. 

140 от ГПК, постановено на 03.08.2012 г., съдът е върнал насрещната искова молба 

и е насрочил открито съдебно заседание за 09.10.2012 г. С протоколно определение 

от 09.10.2012 г. съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 1 от ГПК С определение от 12.04.2013 г. съдът е прекратил производството на 

основание чл. 231, ал. 1 от ГПК. 

 - гр. д. № 4070/2012 г. /съдия Васил Петков/ е образувано на 22.05.2012 г. 

по искова молба, постъпила на 21.05.2012 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 
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постановено на 23.05.2012 г. Препис на исковата молба за ответника е изпратен на 

28.05.2012 г. и е получен на 04.06.2012 г. Отговор на исковата молба е депозиран 

на 04.07.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 05.07.2012 г., 

съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 02.10.2012 г. На 

тази дата е даден ход на делото, направен устен доклад на делото, открито 

производство по оспорване на подпис, назначена съдебна експертиза и делото е 

отложено за 20.11.2012 г. Със Заповед № 502/12.10.2012 г. делото е 

преразпределено за разглеждане от съдия  Тихомира Казасова. В съдебно заседание 

от 20.11.2012 г., за събиране на доказателства, делото е отложено за 22.01.2013 г. В 

съдебно заседание от тази дата делото е докладвано от съдия Васил Петков, който е 

дал ход по същество. Решение по делото е постановено на 30.01.2013 г., за което 

съобщения са изпратени на тази дата. 

 - гр. д. № 4294/2012 г. /съдия Милен Петров/ е образувано на 07.06.2012 г. 

по искова молба за делба, постъпила на същата дата. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на 08.06.2012 г. Препис от исковата молба за ответниците е 

изпратен със съобщения от 11.06.2012 г., получени на 13 и 20.06.2012 г. Писмени 

отговори са депозирани на 10.07.2012 г. и 20.07.2012 г. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 20.07.2012 г., съдът е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 11.10.2012 г. На тази дата съдът е дал ход по същество. 

Решение по делото по първа фаза на делбата е постановено на 07.11.2012 г., за 

което съобщения са изпратени на тази дата. Делото е насрочено в открито съдебно 

заседание по втора фаза за 29.01.2013 г., за което призовки са изпратени на 

14.12.2012 г. Ново съдебно заседание е насрочено за 26.03.2013 г., на която дата 

съдът е постановил внасяне на делото в служба „Архив” на Районен съд-Русе, след 

като е констатирал, че не е внесен целия депозит за вещо лице. Производството е 

възобновено с определение от 10.04.2013 г., с което е насрочено открито заседание 

за 30.04.2013 г. В съдебно заседание от 09.05.2013 г. съдът е одобрил постигната от 

страните спогодба и е прекратил производството по делото. 

- гр. д. № 673/2012 г., обр. на 01.02.2012 г., на доклад на съдия Елена 

Балджиева, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 31.01.2012 г., разпределението 

е извършено на 01.02.2012 г. С разпореждане от 02.02.2012 г. ИМ е оставена без 

движение. На 05.03.2012 г. е представена молба с изпълнени указания. На 

05.03.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението до ответника е връчено на 12.03.2012 г., не е представен отговор на 

ИМ. На 04.05.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, назначена е 

СИЕ, изискано е ч. гр. дело – заповедно производство. Първото с. з. е проведено на 

05.06.2012 г. – съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК. На 27.12.2012 г. е постъпила молба за възобновяване на производството. С 

определение от 09.01.2013 г. съдът е възобновил производството по делото и го е 

насрочил. Проведени са с. з. на: 07.02.2013 г. – отложено по доказателствата; 

05.03.2013 г. – съдът е дал ход по същество на делото. В срока за произнасяне 

съдът е констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което с 

определение от 04.04.2013 г. е отменил дадения ход по същество, назначил е 
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съдебно-медицинска експертиза и е насрочил делото за 09.05.2013 г. В с. з. на 

09.05.2013 г. е даден ход по същество на делото. Решението е постановено на 

07.06.2013 г. 

 - гр. д. № 6159/2012 г., обр. на 24.08.2012 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, иск по чл. 226, ал. 1 във вр. чл. 267, ал. 1, т. 1 КЗ. На 28.08.2012 г. е 

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

изпратено на 29.08.2012 г., връчено на 18.09.2012 г., на 18.10.2012 г. е представен 

отговор на ИМ. С определение от 22.01.2013 г. съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК, изискана е справка от ОД на МВР – Разград 

относно движението по образувано досъдебно производство. На 18.02.2013 г. е 

постъпило писмо от МВР – Разград, на 19.02.2013 г. е изискана справка до РП – 

Разград за движението на досъдебното производство, образувано по техен опис. На 

27.02.2013 г. е постъпило писмо от РП – Разград, с което е отговорено, че срещу 

постановената присъда са постъпили въззивни жалби и към момента няма 

произнасяне по въззивните жалби от ОС – Разград. С разпореждане от 27.02.2013 г. 

съдът е постановил периодично да се изискват справки относно приключването на 

НОХД № 995/2012 г. по описа на РС – Разград. На 30.05.2013 г. е постъпило НОХД 

№ 995/2012 г. на РС – Разград, ведно с ВНОХД № 55/2013 г. и ДП № 143/2012 г. С 

определение от 16.08.2013 г. съдът е възобновил производството по делото. На 

16.08.2013 г. е постановено определението по ч. 140 ГПК, изготвен е подробен 

проект за доклад, назначена е СМЕ, делото е насрочено за 25.09.2013 г. На 

11.09.2013 г. е постъпила молба от ищеца, с която е заявил, че е постигната 

спогодба между страните, изплатена е претендираната сума, моли съдът да 

прекрати производството по делото. На 24.09.2013 г. е постъпила молба и от 

ответника, с която е представен препис от постигнатото споразумение. В първото 

с. з.  проведено на 25.09.2013 г. съдът е докладвал постъпилата молба от ищеца и е 

прекратил производството по делото на осн. чл. 233 ГПК. 

 - гр. д. № 5143/2012 г., обр. на 06.07.2012 г., на доклад на съдия Майя 

Йончева, иск по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, по чл. 242 КТ и чл. 224, ал. 1 КТ. ИМ е 

постъпила на 06.07.2012 г. На 09.07.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от 

ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 12.07.2012 г., връчено на 

01.08.2012 г. и на 03.09.2012 г. е постъпил отговор на ИМ. На 25.09.2012 г. е 

постановено определението на чл. 140 ГПК – допуснат е до разпит свидетел, 

назначена е СИЕ. Първото с. з. е проведено на 11.10.2012 г. – изготвен е доклад по 

делото, разпитан е свидетел, прието е заключението на в. л., поставена е 

допълнителна задача на в. л., отложено. Проведени са с. з. на: 15.11.2012 г. – 

назначена е СТЕ, отложено; 13.12.2012 г. – за изготвяне на заключение от вещите 

лица, отложено; 05.02.2013 г. – за изготвяне на заключенията от в. л., отложено; 

19.03.2013 г. – приети са заключенията на в. л., съдът е възложил допълнителна 

задача на в. лица; 23.04.2013 г. – поради постъпване в болнично заведение на 

едното в. л., отложено; 06.06.2013 г. – представена е молба от в. л., че поради 

заболяване не може да се яви в с. з., за изслушване на заключението, отложено; 

19.09.2013 г. – прието е заключението на в. лица, даден е ход по същество, съдът е 
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обявил, че ще се произнесе с решение на 21.10.2013 г. Решението е постановено на 

10.10.2013 г. 

 - гр. д. № 4338/2012 г., обр. на 08.06.2012 г., на доклад на съдия Мария 

Димитрова, отрицателен установителен иск по чл. 124 ГПК. ИМ е постъпила на 

08.06.2012 г. и на с. д. е постъпила молба за издаване на СУ. На 11.06.2012 г. съдът 

е разпоредил да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. С разпореждане 

от 13.06.2012 г. съдът е постановил да се издаде СУ във връзка с постъпилата 

молба на ищеца. Съобщението е изпратено на 11.06.2012 г., връчено на 19.06.2012 

г., на 23.07.2012 г. е представен отговор на ИМ (по пощата с клеймо от 19.07.2012 

г.). На 24.09.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, допусната е СТЕ 

и разпит на свидетел. Първото с. з. е проведено на 24.10.2012 г. – изготвен е доклад 

по делото - отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 05.12.2012 г. – 

поради неявяване на в. л. и допуснатия свидетел, отложено; 04.02.2013 г. – 

разпитан е свидетелят, не се е явило в. л., отложено; 20.03.2012 г. – даден е ход по 

същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 20.04.2012 г. 

Решението е постановено на 22.04.2012 г. 

 - гр. д. № 4593/2012 г., обр. на 18.06.2012 г., на доклад на съдия Дарин 

Йорданов, иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 3 КТ и иск по чл. 224, ал. 1 КТ. ИМ е 

постъпила на 18.06.2012 г. На 19.06.2012 г. е разпоредено да се изпати препис от 

ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 20.06.2012 г., връчено на 

21.06.2012 г., на 20.07.2012 г. е представен отговор на ИМ. На 23.07.2012 г. е 

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

назначена е СИЕ. Първото с. з. е проведено на 10.09.2012 г. – изготвен е доклад по 

делото – отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 03.10.2012 г. – 

отложено по доказателствата; 03.12.2012 г. – даден е ход по същество на делото, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 03.01.2013 г. Решението е 

постановено на 03.01.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Анализът на производствата от тази категория показва, че една част от тях 

са образувани в средата или във втората половина на съответния период, което 

обективно е направило невъзможно делата да приключват до края на всяка от 

разглежданите години. Констатират се и други обективни обстоятелства, стоящи 

извън процесуалното поведение на съдебните състави, които са ставали причина 

делата да не могат да приключат своевременно – много от производствата са били 

спирани за различни периоди от време, отлагани във връзка с допуснати 

експертизи и за събиране на други доказателства. 

По едно от делата, по което са били проведени три открити съдебни 

заседания, след даване на ход по същество, в срока за постановяване на краен 

съдебен акт, съдът е отменил хода по същество и е насрочил ново открито съдебно 

заседание за изясняване на делото от фактическа страна. 

По гр. д. № 4299/2012 г. се установява, че съдебният състав не е 

администрирал прецизно съдебното производство. След като е постановил акт по 
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чл. 131 от ГПК, 20 дни по-късно е дал указания за отстраняване на нередовности 

във връзка с искане по чл. 389 от ГПК, направено още с исковата молба. Отделно 

от това, след като е определил датата на първото открито съдебно заседание с 

определение по чл. 140 от ГПК, е насрочил друго открито съдебно заседание във 

връзка с процедурата за възстановяване на срок, без да постанови изричен съдебен 

акт, с който да пренасрочи основното производство. На последно място, при 

спряно производство, съдебният състав е извършил процесуални действия, с които 

се е произнесъл по искането на ответника за възстановяване на срока, вместо по 

това искане да се произнесе преди да постанови спиране. 

 

3. Образувани искови производства през 2013 г. и неприключили към 

12.09.2013 г. /датата на изготвяне на справката за ИВСС/. 

 - гр. д. № 230/2013 г. /съдия Дарин Йорданов/ е образувано на 17.01.2013 г. 

по искова молба, постъпила на 15.12.2012 г. Делото е разпределено на докладчик 

на 17.01.2013 г. Производството е оставено без движение и са дадени указания със 

съобщение от 18.12.2013 г., получено на 09.01.2013 г. В изпълнение на указанията е 

депозирана молба на 17.01.2013 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено 

на 18.01.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен на ответника със съобщение 

от 22.01.2013 г. и е получен на 21.02.2013 г. Писмен отговор е депозиран на 

14.03.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 26.03.2013 г., съдът 

е насрочил съдебно заседание за приемане на експертно заключение по делегация в 

Софийски районен съд на 10.05.2013 г., както и е насрочил открито съдебно 

заседание по настоящото производство за 29.05.2013 г. По съдебната поръчка в 

СРС е постановено определение от 10.05.2013 г., с което съдът е прекратил 

производството и върнал поръчката. По делото липсва протокол за съдебно 

заседание от 29.05.2013 г., тъй като към този момент делото е било изпратено в 

Софийски районен съд за приемане на експертно заключение по делегация. С 

разпореждане от 18.06.2013 г., след връщането му от СРС, съдът е насрочил делото 

в открито заседание за 10.07.2013 г., за което са изпратени призовки на страните на 

18.06.2013 г. В съдебно заседание от 10.07.2013 г. съдът е съобщил доклада си на 

делото и е разпоредил отново да бъде изпратена съдебна поръчка на Софийски 

районен съд, като едновременно с това е насрочил ново открито заседание за 

14.10.2013 г. С писмо от 02.08.2013 г. Районен съд-Русе отново е изпратил за 

изпълнение съдебна поръчка на Софийския районен съд, приключила в съдебно 

заседание от 20.09.2013 г. и върната в Русенския районен съд на 26.09.2013 г. В 

съдебно заседание от 14.10.2013 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото 

за решаване. Делото е проучено в срока за постановяване на краен съдебен акт. 

 - гр. д. № 236/2013 г. /съдия Мария Димитрова/ е образувано на 17.01.2013 

г. по искова молба, постъпила на тази дата в съда. Разпореждане по чл. 131 от ГПК 

е постановено на 18.01.2013 г. Препис от исковата молба е получен от ответника на 

29.01.2013 г., изпратен със съобщение от 21.01.2013 г. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 08.03.2013 г., съдът е насрочил открито заседание за 

15.04.2013 г. С определение от 29.03.2013 г. съдът е постановил спиране на 
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производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК и дал указания на ищеца да 

посочи наследници. Производството е възобновено с определение от 11.06.2013 г. 

на основание чл. 230, ал. 2 от ГПК и е насрочено открито съдебно заседание за 

18.09.2013 г. Определението на съда е положено върху молба, депозирана на 

10.06.2013 г. от ищеца в изпълнение на указанията. В съдебно заседание от 

18.09.2013 г. съдът е оставил отново производството без движение и е дал указания 

на ищеца да представи удостоверени за наследници на първоначалния ответник. С 

разпореждане от 07.10.2013 г. съдът е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 06.11.2013 г. 

 - гр. д. № 610/2013 г. /Надежда Александрова/ е образувано на 04.02.2013 г. 

по искова молба, постъпила в съда на 01.02.2013 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК 

е постановено на 05.02.2013 г. Препис от исковата молба е изпратена на ответника 

юридическо лице със съобщение от 06.02.2013 г., върнато в цялост. Същият е 

уведомен чрез залепване на уведомление от 13.02.2013 г. С разпореждане от 

28.02.2013 г. съдът е приел, че ответникът е редовно уведомен на 27.02.2013 г. при 

условията на чл. 50, ал. 4, вр. с ал. 2 от ГПК. На 15.03.2013 г. е постъпила молба от 

пълномощник на ответното дружество с искане да му бъдат предоставени 

съдебните книжа. С разпореждане от 18.03.2013 г. съдът е дал указания в този 

смисъл, както посочване на ответника, че срокът за отговор изтича на 27.03.2013 г. 

Отговор на исковата молба е постъпил на 27.03.2013 г. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 28.03.2013 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 

25.04.2013 г., делото отложено за 28.05.2013 г., 25.06.2013 г., 11.07.2013 г., 

24.09.2013 г. В заседание от 24.09.2013 г. е даден ход по същество. Решение е 

постановено на 14.10.2013 г. от съдия Александрова. 

 - гр. д. № 745/2013 г. /съдия Ивайло Йосифов/ е образувано на 11.02.2013 г. 

по искова молба, постъпила в съда на същата дата. Разпореждане по чл. 131 от ГПК 

е постановено на 13.02.2013 г. Съобщението до ответника е върнато в цялост на 

26.02.2013 г. В съобщението е направено отбелязване, че адресът е посетен 

еднократно, на 26.02.2013 г., лицето не е намерено на адреса, както и не е намерено 

лице, което да получи и предаде съобщението, поради което е залепено 

уведомление на входната врата. С разпореждане от 13.03.2013 г. съдът е дал 

указания на ищеца да представи справка за постоянен и настоящ адрес. На 

22.03.2012 г. ищецът е депозирал молба за удължаване на срока за изпълнение на 

указанията. На 09.04.2013 г. са изпълнени дадените указания. С разпореждане от 

10.04.2013 г. съдът е предоставил правна помощ на ответника по делото, като е 

разпоредено да се изпрати разпореждането на АК-Русе за определяне на 

пълномощник, след представяне на доказателство за внасяне на възнаграждение на 

особения представител. Вносна бележка е представена с молба от 29.04.2013 г. На 

10.05.2013 г. от АК-Русе е постъпило уведомително писмо, в което е посочен 

определения пълномощник, назначен с определение от 13.05.2013 г. Препис от 

исковата молба е връчен на пълномощника на 16.05.2013 г. Писмен отговор е 

постъпил на 04.05.2013 г. С определение от 20.06.2013 г. съдът е насрочил открито 

съдебно заседание за 10.07.2013 г. С молба от 08.07.2013 г. ищецът е поискал 
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отлагане на делото, тъй като допуснатата експертиза не е представена по делото в 

срока по чл. 199 от ГПК. Същевременно същият не е внесъл определения депозит, 

във връзка с което съдът, с разпореждане от 08.07.2012 г., е дал последна 

възможност на ищеца да внесе депозита. В съдебно заседание от 10.07.2013 г. 

съдът е отложил делото за 13.09.2013 г., като е разпоредил ищецът отново да бъде 

уведомен за внасяне на определения депозит. В съдебно заседание от 13.09.2013 г. 

е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 11.10.2013 г., за 

което съобщения са изпратени на 14.10.2013 г. 

 - гр. д. № 1037/2013 г. /съдия Десислава Великова/ е образувано на 

20.02.2013 г. по искова молба, постъпила на тази дата. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на 21.02.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен със 

съобщение от тази дата, върнато в цялост на 25.02.2013 г. Призоваването е 

извършено чрез залепване на уведомление на входната врата. Съдът е разпоредил 

на ищеца да представи справка за настоящ и постоянен адрес. Ответникът е 

призоваван на адреса, на която е призоваван по заповедното производство и на 

който е намерен. На 17.07.2013 г. по делото е постъпила молба, депозирана от 

пълномощника на ответника, към която е приложил фискален бон като 

доказателство за заплащане на претендираната сума. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 11.09.2013 г., съдът е насрочил открито заседание за 

01.10.2013 г., отложено поради нередовно призоваване за 05.11.2013 г. Движението 

на делото е забавено с оглед усложнения, произтичащи от уведомяването на 

ответника. 

 - гр. д. № 1066/2013 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 20.02.2013 г. 

по искова молба, постъпила на 19.02.2013 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 21.02.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен със съобщение 

от 21.02.2013 г., върнато в цялост на 28.02.2013 г. На 06.03.2013 г. е депозирана 

молба за допускане на обезпечение по чл. 389 от ГПК. По молбата съдът се е 

произнесъл с определение от 07.03.2013 г. На 15.04.2013 г. е постъпила молба от 

ответника за възстановяване на срока по чл. 131 от ГПК. С определение от 

20.05.2013 г. съдът е насрочил делото в съдебно заседание за 12.06.2013 г. за 

разглеждане на молбата за възстановяване на срока. С определение от тази дата 

съдът се е произнесъл по молбата, за което съобщение на ответника е изпратено 

13.06.2013 г. и е получено на 01.07.2013 г. С молба от 19.06.2013 г. ответникът е 

направил възражение за неспазена местна подсъдност, във връзка с която съдът на 

19.06.2013 г. е разпоредил да му се докладва след влизане в сила на определението 

от 12.06.2013 г. Определение по чл. 140 от ГПК е постановено на 04.10.2013 г. С 

последното съдът е насрочил първо открито съдебно заседание за 06.11.2013 г. 

Като отделен документ по делото от тази дата е изготвен проект за доклад на 

делото. 

 - гр. д. № 1151/2013 г. /съдия Елена Балджиева/ е образувано на 25.02.2013 

г. по искова молба, постъпила на 08.02.2013 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 27.02.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен на ответника със 

съобщение от 28.02.2013 г., върнато в цялост на 02.03.2013 г. С разпореждане от 
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19.03.2013 г. съдът е указал на ищеца да представи справка за постоянен и настоящ 

адрес, доведено до знанието на ищеца на 03.04.2013 г. С молба от 08.04.2013 г. 

ищецът е поискал издаване на съдебно удостоверение в тази връзка. На 19.04.2013 

г. е представено удостоверение в този смисъл. Съобщение на новия адрес е 

изпратено на 25.04.2013 г., отново върнато в цялост на 08.05.2013 г., като е 

залепено уведомление на входната врата. На 28.05.2013 г. съдът е указал на ищеца 

да внесе депозит за особен представител. По делото се е развила процедура по 

назначаване на особен представител, назначен с определение от 24.07.2013 г. 

Препис от исковата молба е връчен на пълномощника на 25.07.2013 г. Писмен 

отговор е постъпил на 15.08.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено 

на 30.09.2013 г., съдът е насрочил открито съдебно заседание за 05.11.2013 г. 

 - гр. д. № 51/2013 г. /съдия Майя Йончева/ е образувано на 08.01.2013 г. по 

искова молба по чл. 49, ал. 1 от СК, постъпила в съда на тази дата. С разпореждане 

от 08.01.2013 г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания на 

ищеца да подпише лично исковата молба. Нередовностите са отстранени с молба 

от 21.01.2013 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 21.01.2013 г. 

Препис от исковата молба за ответника е изпратен със съобщение от 22.01.2013 г., 

върнато в цялост с отбелязване от 24.01.2013 г., че на адреса не живее такова лице. 

На тази дата е залепено уведомление на входната врата. На 30.01.2013 г. по делото 

е депозирана молба от процесуален представител за конституирането му като 

пълномощник на ответника. Ново съобщение с препис от исковата молба е 

изпратено на адреса му на 11.02.2013 г. и е получено на 12.02.2013 г. Писмен 

отговор е депозиран на 12.03.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено 

на 13.03.2013 г., съдът е насрочил открито заседание за 28.03.2013 г. В съдебно 

заседание от 18.04.2013 г. страните са направили изявления за спиране на 

производството по съгласие на страните. С протоколно определение от тази дата 

съдът е постановил спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. На 09.09.2013 

г. по делото е постъпила молба за възобновяване на производството. С определение 

от 20.09.2013 г. съдът е възобновил производството и е насрочил открито съдебно 

заседание за 15.10.2013 г., отложено за 31.10.2013 г. 

 - гр. д. № 185/2013 г., обр. на 15.01.2013 г., на доклад на съдия Татяна 

Илиева, установителен иск за собственост на недвижим имот. ИМ е постъпила на 

14.01.2013 г., на 15.01.2013 г. е разпределено делото. С разпореждане от 16.01.2013 

г. ИМ е оставена без движение за вписване на ИМ, представяне на дан. оценка и 

актуална скица на имота и внасяне на ДТ. На 29.01.2013 г. е постъпила молба за 

удължаване на срока, уважена с разпореждане от 04.02.2013 г. На 22.02.2013 г. е 

представена вписана ИМ, скица на имота и дан. оценка. На 25.02.2013 г. е 

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

изпратено на 25.02.2013 г., връчено на 11.03.2013 г. и на 11.04.2013 г. е представен 

отговор на ИМ. На 15.04.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. 

Първото с. з. е проведено на 13.05.2013 г. – съдът е постановил, че по искането за 

назначаване на експертиза ще се произнесе в з. з. след уточняване на въпросите 

към в. л., които следва да се представят с препис за ответната страна - отложено по 
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доказателствата за 10.06.2013 г. На 23.05.2013 г. е постъпила молба от ищеца за 

назначаване на геодезическа експертиза с посочена задача и въпроси. С 

разпореждане от 27.05.2013 г. съдът е назначил в. л. и за изготвяне на 

заключението е отсрочил делото за 02.09.2013 г. На 12.07.2013 г. е постъпила 

молба от проц. представител за пренасрочване на делото за друга дата поради: 

„отдавна планиран годишен отпуск” с представено доказателство за закупени 

билети. С разпореждане от 16.07.2013 г. съдът е отсрочил делото за 07.10.2013 г. 

На 04.10.2013 г. е постъпила молба с доказателство за внесен депозит за в. л. В с. з. 

на 07.10.2013 г. съдът е докладвал постъпилата на 04.10.2013 г. молба от ищеца с 

представено доказателство за внесен депозит за в. л., както и молба от ответника с 

приложена преписка за допълване и поправка на кадастралния план - за изготвяне 

на заключението по назначената експертиза, делото е отложено за 28.10.2013 г. 

 - гр. д. № 570/2013 г., обр. на 31.01.2013 г., на доклад на съдия Тихомира 

Казасова, иск по чл. 245 и чл. 215 КТ. ИМ е подадена на 30.01.2013 г., 

разпределението е извършено на 31.01.2013 г. С молбата е направено искане по чл. 

389 ГПК. С разпореждане от 04.02.2013 г. ИМ е оставена без движение за 

конкретизиране на банковите сметки на ответника, чийто запор претендира ищеца. 

На 06.02.2013 г. е постъпила молба от проц. представител на ищеца с посочена 

банкова сметка. С определение от 07.02.2013 г. съдът е допуснал обезпечение на 

предявените искове чрез налагане на запор върху банковата сметка на ответника. 

На 08.02.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е връчено на ответника на 28.02.2013 г. в канцеларията на 

съда. На 28.03.2013 г. е постъпил отговор на ИМ и на същата дата е предявен 

насрещен иск. С разпореждане от 28.03.2013 г. съдът е оставил без движение 

насрещния иск за представяне на док. за внесена ДТ. На 17.04.2013 г. е представена 

молба с изпълнени указания. С определение от 17.04.2013 г. съдът е приел 

насрещния иск за съвместно разглеждане и е постановил да се изпрати препис от 

предявения насрещен иск на ищеца по първоначалния иск за отговор. Съобщението 

е изпратено на 18.04.2013 г., връчено на 23.04.2013 г. и на 22.05.2013 г. е постъпил 

отговор на насрещния иск. На 03.06.2013 г. е постановено определението по чл. 140 

ГПК, назначена е СИЕ, изготвен е подробен проект за доклад по делото. На 

19.06.2013 г. е постъпила молба от в. л., в която е посочено, че е необходимо 

допълнително време за изготвяне на експертизата. Първото с. з. е проведено на 

26.06.2013 г. – отложено по доказателствата. На 08.07.2013 г. е постъпила молба от 

ответника с приложено удостоверение за образувано досъдебно наказателно 

производство което се води срещу ищеца по първоначалния иск и молба за спиране 

на производството. В с. з. на 25.09.2013 г. съдът е приел заключението на в. л., 

приел е удостоверението на РРП, представено от ответника за образувано 

досъдебно наказателно производство и с протоколно определение е спрял 

производството по делото на осн. чл. 299, ал. 1, т. 4 ГПК - до приключване на  ДП 

№ 43/2013 г. по описа на РП – Русе. Съдът е отменил допуснатото обезпечение. На 

04.10.2013 г. е постъпила молба за поправка на протокол. С разпореждане от 
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08.10.2013 г. съдът е нарочил с. з. за 28.10.2013 г. по искането за поправка на 

протокол. 

 - гр. д. № 233/2013 г., обр. на 17.01.2013 г., на доклад на съдия В. Петков, 

иск по чл. 327 ТЗ. ИМ е постъпила на 05.12.2012 г. и с разпореждане от с. д. на 

зам.-председателя на съда, ИМ е оставена без дв. за внасяне на ДТ. На 12.01.2013 г. 

е представена молба с изпълнени указания и на 17.01.2013 г. е извършено 

разпределението. На 14.02.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 14.02.2013 г., връчено на 

20.02.2013 г. и на 21.03.2013 г. е постъпил отговор на ИМ, подаден чрез проц. 

представител. С разпореждане от 09.04.2013 г. съдът е указал на проц. 

представител да подпише подадения отговор на ИМ. На 08.05.2013 г. е представен 

подписан отговор на ИМ. На 09.05.2013 г. е постановено определението по чл. 140 

ГПК. Първото с. з. е проведено 25.06.2013 г. – не е даден ход на делото, поради 

нередовно призоваване на ищеца. В с. з. на 17.09.2013 г. съдът е прекратил 

производството по делото на осн. чл. 238, ал. 2 ГПК. 

 - гр. д. № 922/2013 г., обр. на 19.02.2013 г., на доклад на съдия В. 

Караджова, иск по 109, ал. 1 ЗС. ИМ е постъпила на 18.02.2013 г. и на 19.02.2013 г. 

е разпределено делото. С разпореждане от 19.02.2013 г. ИМ е оставена без 

движение за довнасяне на ДТ. На 28.02.2013 г. е постъпила молба, с която ищецът е 

поискал съдът да намали размера на ДТ, с изложени съображения. С разпореждане 

от с. д. съдът е посочил с мотивирано определение размера на ДТ, която следва да 

се заплати. На 06.03.2013 г. е постъпила молба с изпълнени указания. На 07.03.3013 

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

Съобщението е изпратено на 07.03.2013 г., връчено на 11.03.2103 г. и на 09.04.2013 

г. е представен отговор на ИМ. На 10.04.2013 г. е постановено определено по чл. 

140 ГПК, делото е насрочено за 29.04.2013 г. На 26.04.2013 г. е постъпила молба от 

ответника за внезапно възникнало заболяване, приложен е болничен лист. Първото 

с. з. е проведено на 29.04.2013 г. – назначена е СТЕ. На 13.05.2013 г. е постъпила 

молба от в. л. за невъзможност да изготви експертизата за насроченото с. з. поради 

краткия срок. Проведени са с. з. на: 20.05.2013 г. – отложено за изготвяне на 

експертиза и разпит на свидетел; 10.06.2013 г. – даден е ход по същество на делото, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок до 11.07.2013 г. На 14.06.2013 

г. е постъпила молба за поправка и допълване на протокол от 10.06.2013 г. С 

разпореждане от 17.06.2013 г. съдът е постановил да се посочи в коя част е неточен 

протокола. На 18.06.2013 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С 

определение от 19.06.2013 г. съдът е отменил дадения ход по същество на делото и 

е постановил да се изпрати препис от молбата от 18.06.2013 г. на другата страна. 

Делото е насрочено за 09.10.2013 г. С разпореждане от 05.09.2013 г. съдът е 

оставил исковата молба без движение и е дал указания ищецът да предприеме 

необходимите процесуални действия за конституиране на всички необходими 

другари във връзка с предявения от него иск. На 16.09.2013 г. е постъпила молба от 

ищеца за конституиране на ответник по делото. С определение от 17.09.2013 г. 

съдът е конституирал като съответник по спора още едно лице, указал е да се връчи 
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препис от исковата молба. Съобщението е изпратено на 19.09.2013 г., връчено на 

23.09.2013 г. Към момента на извършване на проверката (22.10.2013 г.) не е 

представен отговор на ИМ. 

 - гр. д. № 1043/2013 г., обр. на 20.02.2013 г., на доклад на съдия Милен 

Петров, иск по чл. 45 и чл. 49 ЗЗД и обратен иск по чл. 223 и сл. от КЗ. ИМ е 

постъпила на 19.02.2013 г., на 20.02.2013 г. е извършено разпределението. На 

22.02.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответниците за отговор. 

Съобщенията са изпратени на 26.02.2013 г., връчени на 28.02.2013 г. На 26.03.2013 

г. е постъпила молба от двамата ответници за привличане на трето лице – помагач. 

На 26.03.2013 г. е постъпил обратен иск от втория ответник против третото лице 

помагач. На 05.04.2013 г. е постановено определение, с което е конституирано 

трето лице помагач на страната на ответниците, съдът е приел за съвместно 

разглеждане предявения обратен иск и е постановил размяна на книжа. Последното 

съобщение е връчено на 23.04.2013 г. На 26.03.2013 г. е депозиран отговор на ИМ 

от първия ответник по първоначалния иск и на с. д. е депозиран отговор на ИМ от 

втория ответник по първоначалния иск. На 29.03.2013 г. е постъпило уточнение 

към отговора на ИМ от втория ответник. На 22.05.2013 г. е постъпил отговор на 

ИМ по обратния иск. На 29.05.2013 г. е постановено определението по чл. 140 

ГПК, назначена е СМЕ. Първото с. з. е проведено на 25.06.2013 г. –допълнена е 

задачата на в. л., разпитани са свидетелите, отложено по доказателствата. В с. з. на 

24.09.2013 г. е прието заключението на в. л., съдът е прекратил производството по 

делото само в частта му срещу втория ответник, на осн. чл. 233 ГПК и предвид 

прекратяването на главния иск е прекратил и производството по предявения 

обратен иск от втория ответник срещу третото лице – помагач. Съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1 т. 5 ГПК – след запознаване с 

материалите по делото и изготвената съдебно-медицинска експертиза. Съдът е 

постановил да се изпратят препис от документите по делото и молбата на ищеца в 

РРП за извършване на надлежна проверка и установяване наличие или липса на 

престъпни обстоятелства. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
По проверените дела от тази категория се установяват основно обективни 

причини, довели до тяхната продължителност – оставяне без движение за 

констатирани нередовности; усложнения, свързани с уведомяването на 

ответниците; провеждане на процедури по назначаване на особен представител; 

администриране във връзка с приети за съвместно разглеждане насрещни искове и 

спиране на част от делата. 

По гр. д. № 745/2013 г. се констатира, че при връчване на преписа от 

исковата молба адресът е посетен еднократно, ответникът не е намерен и това е 

послужило като основание призовкарят да залепи уведомление по чл. 47, ал. 1 от 

ГПК, без да бъдат положени усилия адресатът да бъде „намерен” с няколко 

посещения на адреса, направени по различно време. 
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4. Образувани дела преди 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012 

г. 

 - гр. д. № 11686/2010 г. /съдия Ивайло Йосифов/ е образувано на 16.12.2010 

г. по искова молба, постъпила на 15.12.2010 г. С определение от 22.12.2010 г. съдът 

е оставил производството без движение и е дал указания за отстраняване на 

констатирани нередовности. Съобщение за указанията на съда е изпратено на 

21.12.2010 г. и получено на 29.12.2010 г. Молба в изпълнение на дадените указания 

е депозирана на 05.01.2011 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено 

07.01.2011 г. Преписи от исковата молба са изпратени на двамата ответници със 

съобщения от 07.01.2011 г., едното от които е получено на 20.01.2011 г. Писмен 

отговор е депозиран на 21.02.2011 г. Във връзка с призоваването на първия 

ответник съдът е дал указания да се изпрати ново съобщение с указания за 

кметския наместник да оформи правилно призовката. С определение от 22.02.2011 

г. съдът е оставил без уважение възражение, направено от втория ответник относно 

местната подсъдност. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 21.04.2011 

г. съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 08.06.2011 г. и 

е изискана информация от Министерството на правосъдието относно 

съдържанието на италианското право, уреждащо имуществените отношения между 

съпрузите. С писмо от 12.05.2011 г. Министерството на правосъдието е посочило, 

че следва съдът да изготви съдебна поръчка до компетентните италиански власти 

или „заявка за информация”. В първо открито заседание е даден ход на делото, 

страните са представили легализиран превод на относимото право и 

производството е оставено без движение. Продължителен период от време ищеца е 

отстранявал нередовности и е изпълнявана съдебна поръчка относно съдържанието 

на приложимото право. С разпореждане от 31.07.2012 г. съдът е насрочил ново 

открито заседание за 03.10.2012 г., в което съдът е съобщил доклада си на делото. 

Нови съдебни заседания са проведени на 07.11.2012 г., 23.01.2013 г., 13.02.2013 г. С 

оглед изпълнение на съдебна поръчка делото е отложено за 23.10.2013 г. с 

определение от 16.09.2013 г. Установяват се основно обективни причини за 

забавяне приключването на съдебното производство. 

 - гр. д. № 4030/2010 г. /съдия Майя Йончева/ е образувано на 31.05.2013 г. 

по искова молба, постъпила на тази дата. Отговори на исковата молба са постъпили 

на 12.07.2010 г. и на 23.07.2010 г. Определение по чл. 140 от ГПК е постановено на 

27.07.2010 г. В първо открито съдебно заседание, проведено на 28.10.2010 г., е 

докладвано изявление за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК и 

в тази връзка съдът е разпоредил да се събират доказателства. С протоколно 

определение, постановено в открито заседание от 09.11.2010 г., съдът е спрял 

делото до приключване с влязъл в сила акт на досъдебно производство № 830/2010 

г. на Окръжна прокуратура-Русе. По делото са правени редовни писмени 

запитвания до Окръжна прокуратура-Русе и Окръжен съд-Русе, подписвани от 

съдията и секретаря, за движението на прокурорската преписка, последната от 

които изискана на 03.10.2013 г. В отговор, на 08.10.2013 г. Окръжен съд-Русе и 

уведомил Районен съд-Русе, че нохд № 198/2013 г. не е приключило. 
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 - гр. д. № 4723/2006 г. /съдия Вилиана Върбанова към момента на 

образуването, съдия Татяна Илиева и съдия Ивайло Йосифов/ е образувано на 

25.09.2006 г. по искова молба за делба, постъпила на тази дата. Производството е 

по реда на ГПК /отм./. По делото е постановено решение по първа фаза на 

03.04.2007 г., обжалвано, във връзка с което е постановено решение от 30.12.2008 г. 

на Върховния касационен съд по гр. д. № 5053/2007 г. След връщането и 

насрочването в открито заседание за 23.02.2009 г., съдът е постановил спиране в 

закрито заседание от 28.01.2009 г. за посочване на наследници на ищеца. С 

разпореждане от 06.08.2009 г. делото е преразпределено за разглеждане от съдия 

Татяна Илиева. От съдебния акт за преразпределение на става ясно от кого е 

постановен, нито са посочени причините, наложили извършеното 

преразпразеделение. Съдия Илиева е възобновила производството и го е насрочила 

за 19.10.2009 г. С определение, постановено в закрито заседание от 02.10.2009 г., 

съдът е спрял производството по чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ до приключване 

на гр. д. № 5481/2009 г. на Районен съд-Русе. По делото е приложено съдебно 

удостоверение относно преюдициалното производство и са изисквани редовно 

писмени справки за неговия статус. С разпореждане от 20.08.2010 г., положено 

върху исковата молба, делото е преразпределено на съдия Ивайло Йосифов 

съгласно Заповед № 374/2010 г. С определение от 19.11.2012 г., постановено от 

съдия Йосифов, производството е възобновено и е насрочено в открито заседание 

за 25.01.2013 г. В съдебно заседание от 19.06.2013 г. производството е спряно по 

взаимно съгласие – чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./. Към момента на извършване 

на проверката на е изтекъл шестмесечния срок. 

 - гр. д. № 6185/2009 г. /съдия при образуването Татяна Илиева, съдия 

Мария Димитрова/ е образувано на 12.10.2009 г., след като с определение от 

12.10.2009 г. съдия Т. Илиева е постановила разделяне на производството по гр. д. 

№ 6094/2009 г. Последното е било образувано по обективно съединени искове по 

КТ, единият от които се разглежда по общия исков ред. В протокола за избор на 

докладчик е отбелязано, че причина за определяне на конкретен докладчик е 

Заповед № 203/11.06.2009 г. на председателя на Районен съд-Русе. Върху 

протокола още е постановено разпореждане от 20.08.2010 г., с което на основание 

Заповед № 374/2010 г. делото е преразпределено на нов докладчик. Разпореждане 

по чл. 131 от ГПК е постановено на 13.10.2009 г., доведено до знанието на 

ответника на 20.10.2009 г. със съобщение от 15.10.2009 г. Писмен отговор е 

постъпил на 06.11.2009 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

18.11.2009 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 18.01.2010 г. На тази 

дата съдът е обявил делото за решаване. С определение от 28.01.2010 г., 

постановено в срока за произнасяне, съдът е отменил протоколното си определение 

за даване на ход по същество и е постановил спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 

4 от ГПК до приключване с влязъл в сила акт на производството по гр. д. № 

6094/2009 г. Правени са редовно справки за хода на преюдициалното дело, 

приключило на 26.07.2013 г., на която дата Върховният касационен съд е 

постановил определение по гр. д. № 1470/2013 г., с което не е допуснал касационно 
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обжалване. Производството е възобновено с определение от 25.09.2013 г. и със 

същото съдът го е оставил без движение за отстраняване на нередовности в 

исковата молба, за обосноваване правния интерес на ищеца, предвид отменената 

заповед за уволнение. С определение от 04.10.2013 г. съдът е прекратил 

производството по делото. Към момента на проверката не е изтекъл срокът за 

обжалване. 

 - гр. д. № 1774/2007 г. /съдия при образуването Галина Магърдичян, съдия 

Мария Димитрова/ е образувано на 15.03.2007 г. по искова молба, постъпила на 

тази дата. Производството е по реда на ГПК /отм./. С протоколно определение, 

постановено в открито заседание от 25.06.2007 г., съдът е спрял производството на 

основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК, след представяне на доказателства за 

наличието на преюдициален спор. Правени са справки за хода преюдициалното 

дело, послужило като основание за спиране. Към момента на проверката не са 

налице основания за възобновяване, видно от отговор от 19.09.2013 г. 

 - гр. д. № 2485/2006 г. /съдия при образуването Ивайло Иванов, съдия 

Ивайло Йосифов/ е образувано на 30.05.2006 г. по искова молба, постъпила на тази 

дата. Делото е преразпределено с разпореждане от 19.08.2010 г., мотивиран със 

Заповед № 374/2010 г. на председателя на съда. Производството е по реда на ГПК 

/отм./. С протоколно определение, постановено в съдебно заседание от 03.07.2006 

г., съдът е постановил спиране на производството на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” 

от ГПК /отм./, след като е съобразил представени доказателства за наличието на 

преюдициален спор. Изисквани са редовно справки за хода на преюдициалното 

дело. С определение от 28.06.2010 г. съдът е прекратил производството по делото 

поради липса на правен интерес. 

 - гр. д. № 4663/2009 г. /съдия при образуването Ивайло Иванов, съдия 

Ивайло Йосифов/ е образувано на 30.07.2009 г. по искова молба, постъпила на тази 

дата. С протоколно определение от 14.10.2009 г. съдът е постановил спиране на 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК до приключване 

на ДП № 801/2009 г. на Районна прокуратура-Русе. Правени са редовно справки за 

наказателното производство, като от последната, постъпила на 14.10.2013 г., става 

ясно, че пред Районен съд-Русе е образувано НОХД № 1374/2013 г., насрочено в 

съдебно заседание за 01.11.2013 г. 

 - гр. д. № 8574/2010 г. /съдия Мария Димитрова/ е образувано на 08.10.2010 

г. по искова молба, постъпила на 07.10.2010 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 10.10.2010 г. Препис от исковата молба е изпратен със съобщение 

от 18.10.2010 г. и е получен на 29.10.2010 г. По делото е постъпил лично от 

ответника отговор и насрещен иск на 26.11.2010 г. Отделно насрещна искова молба 

и писмен отговор са депозирани на 29.11.2010 г. и от процесуален представител. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 27.12.2010 г., съдът е насрочил 

открито съдебно заседание за 07.02.2011 г., отложено поради нередовно 

призоваване. В съдебно заседание от 16.03.2011 г. е направен доклад на делото, 

приета за разглеждане насрещната претенция и е назначена съдебна експертиза. На 

20.04.2011 г., след изявление на пълномощника на първоначалния ищец, че не е 
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даван срок за отговор по насрещната искова молба, съдът не е дал ход на делото и е 

дал указания по чл. 131 от ГПК. Отговор на насрещната искова молба е постъпил 

на 19.05.2011 г. Ново открито съдебно заседание е насрочено за 22.06.2011 г. и 

26.09.2011 г., в последното от които е даден ход по същество. На 10.10.2011 г. по 

делото е постъпила молба от първоначалния ответник за спиране на 

производството по делото поради наличие на преюдициално гр. д. № 975/2011 г. на 

Окръжен съд-Русе. С определение от 11.10.2011 г. съдът е отменил протоколното 

си определение за даване на ход по същество и е постановил спиране на 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. Правени са 

редовно справки за статута на преюдициаалното. Със закъснение съдебният състав 

е указал срок за писмен отговор по предявения насрещен иск. 

 - гр. д. № 3390/1993 г., обр. на 16.07.1993 г., на доклад на съдия Ивайло 

Йосифов от 19.08.2010 г., делба. Производството е по втора фаза на делбата. В с. з. 

на 30.09.2002 г. съдът е спрял производството по делото до приключване на гр. д. 

№ 644/2002 г. и гр. д. № 645/2002 г. по описа на РС – Русе. Съдът е постановил да 

се извършват ежемесечни справки по движението на преюдициалните дела. На 

22.05.2006 г. делото е преразпределено на ІV гр. състав поради напускане на 

съдията-докладчик. На основание Заповед № 374/2010 г. на председателя на РС – 

Русе, на 19.08.2010 г. делото е преразпределено на ХІІІ гр. състав. На 19.08.2010 г. 

са изискани гр. д. № 644/2002 г. и гр. д. № 645/2002 г. по описа на РРС. 

Преюдициалните дела № 644/2002 г. и гр. д. № 645/2002 г. са приложени към гр. д. 

№ 202/2004 г., а гр. д. № 3390/1993 г. е приложено към 4962/1995 г. на същия съд, 

което е насрочено за 20.11.2013 г. Всички описани дела са на VІІІ състав. 

 - гр. д. № 5530/2010 г., обр. на 13.07.2010 г., на доклад на съдия Т. 

Казасова, иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Делото е изпратено от ОС – Русе по подсъдност, 

постъпило на 06.07.2010 г. С разпореждане от 06.07.2010 г. ИМ е оставена без 

движение за внасяне на ДТ и вписване на ИМ. На 12.07.2010 г. е постъпила молба с 

док. за внесена ДТ, ищецът е поискал да му бъдат издадени два заверени преписа 

от ИМ с оглед вписването й. На 13.07.2010 г. е разпоредено да се изпрати препис от 

ИМ на ответника за отговор, на 16.07.2010 г. е представена вписана искова молба. 

На 12.08.2010 г. е постъпила молба от лице, което е посочило, че не е ответник по 

установителния иск. С разпореждане от 13.08.2010 г. съдът е разпоредил да се 

изпрати препис от ИМ на ответниците (2). На 15.09.2010 г. е постъпил отговор на 

ИМ от първия ответник, на 24.09.2010 г. е постъпил отговор от втория ответник. На 

30.09.2010 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на гр. д. 

№ 473/2010 г. по описа на ОС - Русе. Изисквани са периодични справки за 

движението на преюдициалното дело на: 04.04.2011 г. – изискана е справка за 

друго дело, не по гр. д. № 473/2010 г. На 18.04.2011 г. е изискана справка за гр. д. 

№ 473/2010 г. на РОС; на 26.09.2011 г. е изискана справка; на 09.04.2012 г.; 

16.10.2012 г.; 06.02.2013 г.; 16.09.2013 г. – с  писмо от 20.09.2013 г. на ОС – Русе, 

съдът е уведомил, че гр. д. № 473/2010 г. е изпратено по жалба на Апелативен съд – 

В. Търново – движението на преюдициалното производство се следи периодично. 
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 - гр. д. № 220/2004 г., обр. на 23.01.2004 г., на доклад на съдия В. 

Караджова, иск по чл. 108 ЗС. С определение от 24.02.2004 г. съдът е прекратил 

производството по делото в една част и в останалата част производството е спряно, 

на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) – до приключване на гр. д. № 645/2002 г. по 

описа на РРС – обжалвано в прекратителната част - оставено в сила от въззивната 

инстанция с определение от 16.08.2004 г. Определението на въззивната инстанция 

е обжалвано пред ВКС. С определение от 09.03.2005 г. постановено по гр. д. № 

641/2004 г. по описа на ВКС, съдът е оставил в сила определението на въззивната 

инстанция, с което е потвърдено определение на РРС от 24.02.2004 г. за 

прекратяване на осн. чл. 95, ал. 1 ГПК на производството по гр. д. № 220/2004 г. по 

иск с пр. основание чл. 108 ЗС по отношение на пристройката, индивиуализирана в 

акта. След връщане на делото в РС – Русе са изисквани периодични справки за 

движението на преюдициалното дело. С определение от 27.05.2010 г. съдът е 

възобновил производството по делото и го е насрочил за 23.06.2010 г. С 

определение от 20.07.2010 г. съдът е отменил протоколно определение от 

23.06.2010 г. за насрочване на делото и е спрял производството до приключване на 

гр. д. № 645/2002 г. по описа на РРС, тъй като гр. д. № 645/2002 г. е изискано с 

писмо от 19.07.2010 г. от ВКС във връзка с постъпила молба за тълкуване на 

решение на ВКС. На 20.07.2010 г. преюдициалното дело № 645/2002 г. е изпратено 

на ВКС за тълкуване на решение. На 19.08.2010 г. гр. д. № 220/2004 г. е 

преразпределено на ХІІІ състав, с председател И. Йосифов, на основание Заповед 

№ 374/2010 г. на председателя на съда. На 08.02.2011 г. е изискана справка за 

преюдициалното производството. По делото не е постъпило писмо от ІІ гр. състав 

във връзка със запитването за движението на гр. д. № 645/2002 г. на РРС. Няма 

друго разпореждане на съда до 28.06.2013 г., когато с определение от с. д. е 

възобновил производството по гр. д. № 220/2004 г. и го е насрочил за 18.09.2013 г. 

На 31.07.2013 г. е постъпила молба от ищеца за пренасрочване на делото поради 

здравословни причини. С разпореждане от 31.07.2013 г. делото е пренасрочено за 

11.09.2013 г. В с. з. на 11.09.2013 г. съдът е прекратил производството по делото с 

оглед заявения от ищеца отказ от иска в с. з. С Решение № 896/20.11.2009 г. по гр. 

д. № 2010/2008 г. на ВКС е приключило с краен съдебен акт производството по 

преюдициалното гр. д. № 645/2002 г.. По молба за отмяна на Решение № 

896/20.11.2009 г., постановено по гр. д. № 2010/2008 г. на ВКС, е образувано гр. д. 

№ 1603/2010 г. С Решение № 98/24.02.2011 г. по същото съдът е оставил без 

уважение искането за отмяна на влязло в сила решение. Следователно най-късно 

към 24.02.2011 г. е приключило обуславящото производство, на която дата е 

отпаднало и основанието за спиране на настоящото гр. д. № 220/2004 г., 

възобновено едва на 28.06.2013 г. /след повече от 2 години/.  

 - гр. д. № 2119/2007 г., обр. на 29.03.2007 г., на доклад на съдия Татяна 

Илиева, иск по чл. 108 ЗС и иск по чл. 431, ал. 2 ГПК (отм.). В с. з. на 25.04.2007 г. 

съдът е спрял производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен 

акт по НОХД № 559/2006 г. по описа на ОС – Русе. Правени са справки за 

движението на преюдициалното делото на: 07.11.2007 г.; 09.04.2008 г.; 15.08.2008 
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г.; 07.05.2009 г.; 23.09.2009 г.; 05.01.2010 г.; 17.03.2010 г.; 08.06.2010 г. На 

20.08.2010 г. делото е преразпределено на съдия Йосифов на основание Заповед № 

374/2010 г. на председателя на съда. Справки за движението на преюдициалното 

дело са правени и на: 22.10.2010 г.; 11.02.2011 г. – в отговор на запитването, ОС – 

Русе е посочил, че НОХД № 559/2006 г. е подновено под № 57/2011 г. по описа на 

ОС – Русе и насрочено; м. 06. 2011 г.; 01.07.2011 г.; 14.09.2011 г. 31.07.2012 г.; 

06.08.2012 г. Изисквани са периодични справки за движението на НОХД – 

преюдициалното производството. След постъпили данни, че ответникът по делото 

е починал, съдът е изискал справка за наследници от община – Русе. На 17.04.2013 

г. е постъпило писмо от общината с удостоверение за наследници. На 22.04.2013 г. 

съдът е конституирал наследниците на починалия ответник. На 11.09.2013 г. е 

изискан заверен препис от решението по нак. дело № 392/2013 г. по описа на ВКС 

и на 23.09.2013 г. е постъпило писмо от ВКС с приложен заверен препис от 

решение № 303/23.07.2013 г. по кас. дело № 392/2013 г. на ВКС, І НО. С 

определение от 03.10.2013 г. съдът е възобновил производството по гр. д. № 

2119/2007 г. и го е насрочил за 06.11.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Голяма част от проверените дела са спрени поради наличие на обуславящи 

производства за продължителни периоди от време, което обективно е довело до 

невъзможност те да приключат своевременно. Като част от обективните причини, 

създали предпоставки за тяхната продължителна висящност, е обстоятелството, че 

някои от производствата са образувани по реда на ГПК /отм./, както и техния 

предмет – делби и вещни искове. Като изолиран случай може да се отчете, че по гр. 

д. № 220/2004 г. продължително време не е постъпила информация относно 

преюдициално производство. По същото последно е изискана справка на 

08.02.2011 г., не е получена обратна информация и следващите процесуални 

действия на съда са извършени на 28.06.2013 г., когато производството е 

възобновено. Същевременно от фактите е видно, че обуславящото производство е 

приключило окончателно на 24.02.2011 г. и повече от 2 години производството 

неоснователно е било спряно. 

 

5 Стари спрени дела. 

 - гр. д. № 1159/2009 г. /съдия при образуването Виржиния Караджова, 

преразпределено на съдия Мария Димитрова/ е образувано на 11.03.2009 г., 

изпратено по подсъдност на тази дата от Районен съд-Варна. Производството е 

спряно с протоколно определение от 15.06.2009 г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

от ГПК. Делото е преразпределено с разпореждане от 19.08.2010 г. на съдия Мария 

Димитрова на основание Заповед № 474/18.08.2010 г. на председателя на съда. 

Разпореждането е положено върху придружителното писмо на Районен съд-Варна. 

С писмо, постъпило в Районен съд-Русе на 09.09.2010 г., Върховният касационен 

съд е посочил, че преюдициалното производство е приключило и е върнато на 

12.04.2010 г. на Районен съд-Варна. На 14.02.2011 г. съдия Мария Димитрова е 
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изискала делото за прилагане по настоящото. С определение от 23.12.2011 г. съдът 

е възобновил производството и насрочил делото в открито заседание за 29.02.2012 

г. Решение по делото е постановено на 14.06.2012 г. 

 - гр. д. № 2148/2006 г. /съдия при образуването Вилиана Върбанова, 

преразпределено на съдия Мария Димитрова/ е образувано на 27.05.2006 г. по 

искова молба по чл. 108 от ЗС. Производството е по реда на ТПК /отм./. С 

протоколно определение от 02.06.2006 г. съдът е постановил спиране на 

производството по чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. Делото е преразпределено на 

съдия Мария Димитрова с разпореждане от 19.08.2010 г., постановено на 

основание Заповед № 374/2010 г. на председателя на съда. Разпореждането е 

положено върху първата страница на исковата молба. С писмо от 11.11.2011 г. 

Окръжен съд-Русе е изискал обратно преюдициалното производство, от което 

става ясно, че към този момент по настоящото дело докладчикът е имал сведения, 

че делото, послужило като основание за спиране, е приключило. С определение от 

10.02.2012 г. производството е възобновено и насрочено. С протоколно 

определение от 26.03.2012 г. делото отново е спряно поради наличие на 

преюдициална връзка с гр. д. № 2327/2006 г. на Районен съд-Русе., възобновено на 

04.05.2012 г. Ход по същество е даден в заседание от 11.06.2012 г., отменен с 

определение от 11.07.2012 г., за представяне на актуална данъчна оценка и скица. 

Делото е приключило с решение от 18.02.2013 г. 

 - гр. д. № 1352/2006 г. /съдия при образуването Дарин Йорданов, 

преразпределено на съдия Мария Димитрова/ е образувано на 20.03.2006 г. по иск 

за делба. Производството е по реда на ГПК /отм./ Делото е преразпределено с 

разпореждане от 19.08.2010 г. на основание Заповед 374/2010 г. на председателя и е 

положено върху първата страница на исковата молба. Делото е спряно с 

протоколно определение от 15.05.2006 г. на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК 

/отм./. След 31.08.2010 г. няма сведения за извършвани справки. С определение от 

10.02.2012 г. делото е възобновено, насрочено е и е приключило с решение от 

11.06.2012 г. по първа фаза на делбата.  

 - гр. д. № 6076/2005 г. /съдия при образуването Виржиния Караджова, 

преразпределено на съдия Мария Димитрова/ е образувано на 12.12.2005 г. по иск 

по чл. 108 от ЗС. Производството, образувано по реда на ГПК /отм./, е спряно с 

протоколно определение от 08.02.2006 г. Делото е преразпределено с разпореждане 

от 19.08.2010 г. на основание Заповед № 374/2010 г. на председателя на съда. 

Изисквани са периодично справки. Производството е прекратено с разпореждане 

от 31.05.2013 г. 

 - гр. д. № 2964/2007 г., обр. на 21.05.2007 г. /съдия при образуването Т. 

Илиева, преразпределено на съдия М. Димитрова/, иск по чл. 124 ГПК. В с. з. на 

13.06.2007 г. съдът е спрял производството по предявените искове с правно 

основание чл. 470 ГПК (отм.)  до решаване на нак. дело № 559/2006 г. по описа на 

ОС – Русе – обжалвано и отменено от въззивната инстанция. В с. з. на 24.09.2007 г. 

съдът е спрял производството по делото до приключване на нак. производството, 

образувано срещу ответника в настоящото производство – чл. 182, ал. 1, б. „д” ГПК 
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(отм.). Представена е служебна бележка за повдигнатите обвинения от ОП – Русе. 

Определението на съда от 24.09.3007 г. е обжалвано и потвърдено от въззивната 

инстанция, което също е обжалвано и оставено в сила от ВКС. На 07.05.2009 г.; на 

23.09.2009 г.; 05.01.2010 г.; 08.06.2010 г.; 04.11.2010 г. са изисквани справки за адм. 

д. № 575/2007 г. по описа на Административен съд – Русе. На 20.08.2010 г. делото е 

преразпределено на VІІ състав, на осн. Заповед № 374/2010 г. на председателя на 

съда. С разпореждане от 10.11.2011 г. е изискано НОХД № 559/2006 г. на ОС – 

Русе, съдът е постановил да се върне адм. д. № 575/2007 г. на АС – Русе, ведно с 

адм. д. № 6587/2008 г. на ВАС, тъй като не е относимо. С определение от 

10.02.2012 г. съдът е възобновил производството по делото и го е насрочил. В с. з. 

на 26.03.2012 г. е даден ход по същество, решението е постановено на 26.04.2012 г. 

– съдия Т. Илиева е изисквала справки за движението на адм. дело, което е 

неотносимо към спора на настоящото производство. 

 - гр. д. № 462/2008 г., обр. на 11.02.2008 г. /съдия при образуването Т. 

Казасова, преразпределено на съдия М. Димитрова/, иск по чл. 108 ЗС и чл. 431, ал. 

2 от ГПК (отм.). В първото с. з. на 24.03.2008 г. съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) – до приключване на гр. д. № 

6453/2007 г., гр. д. № 166/2007 г. и гр. д. № 1451/2007 г. Изисквани са периодични 

справки за движението на преюдициалните дела. На 19.08.2010 г. делото е 

преразпределено на съдия М. Димитрова на осн. Заповед № 374 на председателя на 

съда. С определение от 15.03.2013 г. съдът е възобновил производството по делото 

и е оставил ИМ без движение. С определение от 27.03.2013 г. съдът е върнал ИМ и 

е прекратил производството по делото поради неотстранени нередовности. 

 - гр. д. № 5239/2007 г., обр. на 19.09.2007 г. /съдия при образуването Н. 

Чокоева, преразпределено на съдия М. Димитрова/. В с. з на 05.03.2009 г. съдът е 

спрял производството по делото на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК – до приключване 

на гр. д. № 2809/2007 г. и гр. д. № 5522/2007 г. по описа на РРС. През 2009 г. съдът 

се е произнасял по постъпила молба за допускане на обезпечение, както и други 

молби, постъпили по делото. На 19.08.2010 г. делото е преразпределено на VІІ 

състав, на основание Заповед № 374/2010 г. на председателя на съда. На 04.11.2010 

г. и на 01.07.2011 г. са изисквани справки за движението на преюдициалните дела. 

С определение от 10.02.2012 г. производството е възобновено, приложени са 

преюдициалните производства, делото е насрочено. В с. з. на 21.03.2012 г. съдът е 

докладвал молба от проц. представител на ищеца, с която е оттеглил предявените 

искове и иска производството да бъде прекратено. Съдът е прекратил 

производството по делото на осн. чл. 119, ал. 1 от ГПК (отм.). 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
В хода на проверката се установи, че много от производствата от тази и 

предходната категории /спрени поради наличие на обуславящи производства/ са 

преразпределени на двама нови докладчици /новопостъпили съдии/ на основание 

Заповед № 374/18.08.2010 г. на председателя на Районен съд-Русе. Извършеното 

преразпределение и изкуствено създадената висящност са създали трудности на 
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новоопределените съдии, произтичащи от необходимостта да бъдат проучени 

големи по обем стари производства и статуса на обуславящите ги дела. 

 

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

 - гр. д. № 9716/2011 г., обр. на 14.11.2011 г., на доклад на съдия Караджова, 

иск по чл. 224 КТ. В с. з. проведено на 01.02.2012 г. съдът е спрял производството 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – съдът е указал на страните последиците при 

невъзобновяване на производството. Не е постъпила молба за възобновяване. С 

определение от 13.08.2012 г. съдът (съдия Александрова) е прекратил 

производството по делото на осн. чл. 231, ал. 1 от ГПК. 

 - гр. д. № 11541/2011 г., обр. на 14.12.2011 г., на доклад на съдия Д. 

Йорданов, иск по чл. 55 ЗЗД. В с. з. на 27.02.2012 г. съдът е спрял производството 

по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 19.03.2012 г. е постъпила молба за 

възобновяване на производството и с определение от с. д. съдът е възобновил 

производството и го е насрочил. В с. з. на 09.04.2012 г. е постановено решение при 

признание на иска. 

 - гр. д. № 11766/2011 г., обр. на 16.12.2011 г., на доклад на съдия Н. 

Александрова, иск по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ. В с. з. на 09.02.2012 г. съдът 

е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК – смърт на страна. 

На 28.02.2012 г. е постъпила молба за възобновяване на производството и с 

разпореждане от 28.02.2012 г. делото е насрочено за 20.03.2012 г. 

 - гр. д. № 9126/2011 г., обр. на 26.10.2011 г., на доклад на съдия И. 

Йосифов, иск по чл. 49 СК. В с. з. 08.02.2012 г. съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на гр. д. № 8358/2011 г. по 

описа на РРС. На 20.04.2012 г. е постъпила молба за възобновяване на 

производството с приложено решение по преюдициалното производството. С 

определение от 23.04.2012 г. съдът е възобновил производството и го е насрочил за 

16.05.2012 г. 

 - гр. д. № 9516/2011 г., обр. на 07.11.2011 г., на доклад на съдия  Т. 

Казасова, иск за развод - СК. На 09.03.2012 г. е постъпила молба от страните 

(подписана и от двамата) за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. 

В с. з. на 12.03.2012 г. съдът е спрял производството по делото по изразено 

съгласие на страните – чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. С определение от 15.10.2012 г. съдът 

е прекратил производството по делото на осн. чл. 231 от ГПК. 

 - гр. д. № 9671/2011 г., обр. на 11.11.2011 г., на доклад на Милен Петров, по 

иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ. На 23.12.2011 г. е постъпила молба от страните, 

с която са заявили, че желаят производството по делото да бъде спряно по съгласие 

на страните. С определение от 05.01.2012 г., постановено в з.з., съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 31.01.2012 г. е 

постъпила молба за възобновяване на производството. С определение от 01.02.2012 

г. съдът е възобновил производството и е насрочил делото за 23.02.2012 г. 

 - гр. д. № 1309/2012 г., обр. на 22.02.2012 г., на доклад на съдия Т. Илиева, 

иск по чл. 344, ал. 1 КТ. С исковата молба ищецът е направил искане за спиране на 
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производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. С определение от 23.02.2012 г. 

съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 

приключване на гр. д. № 16/2012 г. по описа на РРС. Изисквани са периодични 

справки за движението на преюдициалното делото: 29.09.2012 г.; 12.09.2013 г. 

 - гр. д. № 1533/2012 г., обр. на 29.02.2012 г. на доклад на съдия Мая 

Йончева, иск по чл. 422 ГПК. На 08.03.2012 г. е постъпила молба за спиране на 

производството на осн. чл. 637, ал. 1 ТЗ. С определение от 12.03.2012 г. съдът е 

спрял производството по делото на осн. чл. 637, ал. 1 ТЗ. Периодично е изисквано 

да се изпрати определението на съда за одобряване на списъка за приетите 

вземания по чл. 692 ТЗ по т. д. н. № 441/2011 г. по описа на РОС: 21.06.2012 г.; 

18.10.2012 г. На 13.11.2012 г. е постъпило писмо с приложено определение по т. д. 

н. № 411/2011 г. на РОС. С определение от 14.11.2012 г. съдът е прекратил 

производството по гр. д. № 1533/2012 г., на осн. чл. 637, ал. 2 ТЗ. 

 - гр. д. № 3365/2012 г., обр. на 26.04.2012 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, иск по чл. 327 ТЗ и чл. 86 ЗЗД. В с. з. на 10.10.2012 г. съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 10.04.2013 г. е 

постъпила молба за възобновяване и с определение от 10.04.2013 г. съдът е 

възобновил производството по делото и го е насрочил за 15.05.2013 г. 

 - гр. д. № 766/2012 г., обр. на 08.02.2012 г., на доклад на съдия Мая 

Йончева, иск по чл. 45 ЗЗД. В с. з. на 26.04.2012 г. съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на гр. д. № 2573/2012 г. по 

описа на същия съд. Извършвани са справки за движението на преюдициалното 

делото от деловодната програма на съда: 17.01.2013 г.; 20.03.2013 г. Постъпило е 

писмо от ІІ гр. състав, че по гр. д. № 2573/2012 г. е постановено решение, но е 

постъпила въззивна жалба и същото не може да бъде изпратено за прилагане – 

докладвано на председателя на състава. 

 - гр. д. № 1054/2012 г., обр. на 15.02.2012 г., на доклад на съдия Дарин 

Йорданов, иск по чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК. На 30.03.2012 г. е постъпила молба 

от проц. представител на ищеца за спиране на производството на осн. чл. 229, ал. 1, 

т. 1 ГПК. На 30.03.2012 г. е постъпила молба и от проц. представител на ответника 

за спиране на производството по съгласие на страните. С определение от 

02.04.2012 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК. С определение от 17.10.2012 г. съдът е прекратил производството по делото 

на осн. чл. 231, ал. 1 ГПК. 

  - гр. д. № 1162/2012 г., обр. на 17.02.2012 г., на доклад на съдия 

Мария Христова, развод. В с. з. на 18.04.2012 г. съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Не е постъпила молба за възобновяване на 

производството. С определение от 05.11.2012 г. съдът е прекратил производството 

по делото на осн. чл. 231, ал. 1 ГПК. 

  - гр. д. № 762/2012 г., обр. на 08.02.2012 г., на доклад на съдия Десислава 

Великова, иск по чл. 79 ЗЗД, вр. с чл. 40, ал. 2, вр. чл. 51 от ЗА. В с. з. на 06.11.2012 

г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 

приключване на гр. д. № 133/2005 г. по описа на РС – Тутракан и дело № 1143/2008 
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г. по описа на СГС. Изисквани са периодични справки за движението на дете дела: 

29.03.2013 г.; 01.10.2013 г. 

  - гр. д. № 36/2012 г., обр. на 05.01.2012 г., на доклад на съдия Васил 

Петков, иск по чл. 422 ГПК. В с. з. на 03.04.2012 г. съдът е спял производството по 

делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 12.05.2012 г. е постъпила молба за 

възобновяване и с определение от 18.05.2012 г. съдът е възобновил производството 

по делото и го е насрочил за 22.06.2012 г. 

  - гр. д. № 50/2012 г., обр. на 09.01.2012 г., на доклад на съдия Вирджиния 

Караджова, иск по чл. 45, ал. 1 ЗЗД. Предвид представения отговор на ИМ на 

ответника, съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК –  

съдът е постановил да се изпрати препис от ИМ и представените към нея 

медицински документи на РП – Русе по компетентност. На 08.06.2012 г. е изискана 

справка от РП – Русе, дали е образувана преписка по изпратените документи. На 

14.06.2012 г. е постъпило писмо за образувана преписка. С определение от 

29.06.2012 г. съдът е възобновил производството по делото, изискана е преписка № 

1549/2012 г. на РП – Русе, делото е насрочено за 03.10.2012 г. В с. з. на 21.01.2013 

г. е даден ход по същество на делото. С определение от 14.02.2013 г. съдът е 

отменил дадения ход по същество, т. к. при съобразяване на събраните в 

производството доказателства, е преценил, че следва отново да се спре 

производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК и да се сезира ОП – Русе за 

извършване на служебна проверка на обосноваността на отказа на РРП да образува 

досъдебно наказателно производство. На 11.04.2013 г. е постъпило писмо с 

приложено постановление от ОП – Русе за образувано на досъдебно производство. 

На 17.06.2013 г. е изискана справка на какъв етап е досъдебното производство. На 

18.09.2013 г. отново е изискана справка и с писмо от 25.09.2013 г. на РП – Русе 

съдът е уведомен, че е образувано НОХД № 1902/2013 г. по описа на РС – Русе. 

 - гр. д. № 673/2012 г., обр. на 01.02.2012 г., на доклад на съдия Елена 

Балджиева, иск по чл. 422 ГПК. В с. з. на 05.06.2012 г. съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 27.12.2012 г. е 

постъпила молба за възобновяване на производството. С определение от 09.01.2013 

г. съдът е възобновил производството по делото и го е насрочил за 07.02.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

При проверката на делата от тази категория е видно, че съдебните състави 

са постановявали спиране на производствата на различни основания, предвидени в 

чл. 229, ал. 1 от ГПК – по съгласие на страните, в случаи на смърт на страна и 

поради наличие на обуславящи производства. Спрените по съгласие на страните 

дела са докладвани своевременно от служба „Съдебно деловодство” на 

докладчиците, за да бъдат прекратени в случаите, в които са били налице 

условията по чл. 231 от ГПК, съответно тези производства са възобновявани 

незабавно при изявление на някоя от страните в този смисъл. По много от делата, 

спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, са извършвани периодично справки 

за хода на преюдициалните произоводства, включително такива са изисквани и по 
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производствата, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК и чл. 637, ал. 1 от 

ТЗ. В отделни случаи обаче съдебните състави не са действали служебно, а са 

разчитали на активното процесуално поведение на страните – гр. д. № 9126/2011 г. 

Тази констатация важи най-вече по отношение на спрените производства, 

разпределени на съдия Мария Христова и съдия Ивайло Йосифов на основание 

Заповед № 374/18.08.2010 г., обстоятелствата по които са отразени в т. 4 и 5 от 

настоящия раздел на акта. 

 

7. Дела с отменен ход по същество 

 - гр. д. № 2937/2011 г. /съдия Васил Петков/ е образувано на 25.03.2011 г. 

по искова молба по чл. 341 и сл. от ГПК, постъпила в съда на тази дата. В съдебно 

заседание от 19.06.2012 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за 

решаване във втора фаза на делбата. С определение от 29.06.2012 г. съдът е 

прекратил производството по делото, след като е обсъдил молба на ищеца, с която 

иска прекратяване, тъй като съсобствеността между страните е ликвидирана 

доброволно и липсва правен интерес. Приложен е нотариален акт, от който е 

видно, че ответницата е продала на ищцата своята част от съсобствения имот. 

 - гр. д. № 5159/2011 г. /съдия Мария Христова/ е образувано на 03.06.2011 

г. по искова молба, постъпила на тази дата. В съдебно заседание от 23.01.2012 г. 

съдът е дал ход на делото по същество. С определение от 23.02.2012 г. съдът е 

отменил протоколното определение за даване на ход по същество и е прекратил 

производството, след като е констатирал, че искът е недопустим поради липса на 

правен интерес. Съдът е установил, че възражението срещу издадената заповед за 

изпълнение по чл. 410 от ГПК е била просрочена. 

 - гр. д. № 6051/2011 г. /съдия Надежда Александрова/ е образувано на 

01.07.2011 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила на тази дата. В съдебно 

заседание от 07.02.2012 г. съдът е обявил делото за решаване. С определение от 

10.02.2012 г. съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по 

същество и е насрочил производството в открито заседание за 20.03.2013 г. За да 

постанови диспозитив в този смисъл, съдебният състав е съобразил, че ответникът 

не е бил редовно призован за първото открито съдебно заседание, насрочено с 

определение по чл. 140 от ГПК от 13.12.2011 г. В съдебно заседание от 20.03.2012 

г. отново е даден ход по същество и решение е постановено на 20.04.20122 г. 

Съобщения за съдебния акт са изпратени на 21.04.2012 г. 

 - гр. д. № 9019/2011 г. /съдия Дарин Йорданов/ е образувано на 24.10.2011 

г. по искова молба, депозирана на 19.10.2011 г. В съдебно заседание от 29.02.2012 

г. съдът е обявил делото за решаване. С определение от 29.03.2012 г. съдебният 

състав е отменил протоколното си определение в този смисъл и е насрочил делото 

в открито заседание за 14.05.2012 г., като е дал указания на ищеца да конкретизира 

обстоятелства по претенцията си. На 14.05.2012 г. е обявен ход по същество и 

решение е постановено на 18.05.2012 г. 

- гр. д. № 1124/2011 г. /съдия Майя Йончева/ е образувано на 08.02.2011 г. 

по искова молба по чл. 34, ал. 1 от ЗС, чл. 341 и сл. от ГПК, постъпила в съда на 
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07.02.2011 г. В съдебно заседание от 26.04.2012 г., във втора фаза на делбата, съдът 

е дал ход на делото по същество и е обявил делото за решаване. С определение от 

23.05.2012 г., постановено в срока за решаване на делото, съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество и насрочил открито 

съдебно заседание за 05.06.2012 г., след като е констатирал, че е пропуснал да 

състави проект за разделителен протокол въз основа на заключението на 

експертизата и да го предостави на съделителите в съдебно заседание. В съдебно 

заседание от тази дата делото отново е обявено за решаване. Решение е 

постановено на 02.07.2012 г., за което съобщения са изпратени на 03.07.2012 г. 

 - гр. д. № 10145/2011 г., обр. на 21.11.2011 г., на доклад на съдия Милен 

Петров, иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. В с. з. на 29.05.2012 г. е даден ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне на решението съдът е установил, че делото не е 

изяснено от фактическа страна, поради което с определение от 11.06.2012 г. е 

отменил дадения ход по същество на делото, оставил е производството без 

движение за отстраняване на нередовностите на ИМ. В с. з. на 20.11.2012 г. е даден 

ход по същество на делото, решението е постановено на 10.12.2012 г.   

 - гр. д. № 9038/2011 г., обр. на 24.10.2011 г., на доклад на съдия Елена 

Балджиева, иск по чл. 422 ГПК. В с. з. на 18.09.2012 г. е даден ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че делото не е изяснено от 

фактическа страна, поради което с определение от 09.10.2012 г. е отменил дадения 

ход по същество, назначил е съдебно-счетоводна експертиза и е насрочил делото за 

13.11.2012 г. В с. з. на 13.11.2012 г. е даден ход по същество, решението е 

постановено на 12.12.2012 г. 

 - гр. д. № 1233/2012 г. /съдия Виржиния Караджова/ е образувано на 

20.02.2012 г. по искова молба, постъпила на 23.01.2012 г. Производството е 

оставено без движение с разпореждане на зам.-председателя на съда от 24.01.2012 

г. В съдебно заседание от 03.12.2012 г. съдът е счел делото за изяснено и посочил, 

че ще се произнесе с решение. С определение от 27.12.2012 г. съдът е отменил 

дадения ход по същество и е прекратил производството, след като е приел, че с 

оглед представените по делото доказателства искът се явява недопустим. Същото е 

влязло в сила на 20.06.2013 г., на която дата Върховният касационен съд е 

постановил определение по ч. гр. д. № 3122/2012 г., с което не е допуснал 

касационно обжалване. 

 - гр. д. № 5633/2012 г., обр. на 27.07.2012 г., на доклад на съдия Татяна 

Илиева, иск по чл. 128, т. 2, чл. 221, ал. 1, и чл. 224 КТ. В с. з. на 12.11.2012 г. съдът 

е дал ход по същество на делото. На 22.11.2012 г. е постъпила молба от ответника с 

приложени нови доказателства за частично плащане на претендираните суми. С 

определение от 29.11.2012 г. съдът, предвид депозираната молба на ответника от 

22.11.2012 г., е отменил дадения ход по същество на делото и го е насрочил. В с. з. 

на 17.12.2012 г. са приети писмените доказателства, даден е ход по същество, 

решението е постановено на 27.12.2012 г. 

 - гр. д. № 5157/2012 г., обр. на 09.07.2012 г., на доклад на съдия Ивайло 

Йосифов, иск по чл. 422 ГПК. В с. з. на 17.10.2012 г. е даден ход по същество на 
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делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че липсва съответствие с 

предмета на предявения иск по чл. 422, ал. 1 ГПК с предмета на приложеното 

заповедно производство, поради което с определение от 09.11.2012 г. е отменил 

дадения ход по същество на делото и го е насрочил за 23.01.2013 г. – на която дата 

е даден ход по същество. Решението е постановено на 30.01.2013 г. 

 - гр. д. № 2215/2012 г., обр. на 16.03.2012 г., на доклад на съдия Десислава 

Великова, иск по чл. 422 ГПК. В с. з. на 03.07.2012 г. съдът е дал ход по същество 

на делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че ищецът няма правен 

интерес да установява вземането си с установителен иск в отделно производство, 

тъй като ответникът не го е оспорвал, поради което с определение от 10.07.2012 г. е 

отменил дадения ход по същество на делото и е прекратил производството. 

 - гр. д. № 669/2012 г., обр. на 01.02.2012 г., на доклад на съдия Тихомира 

Казасова, иск по чл. 79 ЗЗД. В с. з. на 14.11.2012 г. съдът е дал ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне е установил, че правната квалификация на иска е по 

чл. 79 ЗЗД, а не както е посочил в доклада на делото - иск по чл. 127 ЗЗД, поради 

което с определение от 20.11.2012 г. е отменил дадения ход по същество на делото, 

изменил е доклада по делото в частта относно правната квалификация като е приел, 

че е сезиран с иск по чл. 79 ЗЗД,  насрочил е с. з. за 05.12.2012 г. В с. з. на 

05.12.2012 г. е даден ход по същество, решението е постановено на 12.12.2012 г. 

 - гр. д. № 3774/2012 г., обр. на 15.05.2012 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, иск по чл. 422 ГПК. В с. з. на 07.11.2012 г. е даден ход по същество. В 

срока за произнасяне на решението съдът е установил, че предявеният иск се явява 

процесуално недопустим, тъй като е предявен за установяване вземането на ищеца 

по издадена недопустима заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 

ГПК, поради което с определение от 05.12.2012 г. е отменил дадения ход по 

същество на делото, оставил е без разглеждане предявения иск като процесуално 

недопустим и е прекратил производството по делото. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
През 2011 г. са постановени общо за съда 32 определения, с които в срока за 

решаване на делата съдиите са отменили протоколните си определения за даване на 

ход по същество. Разпределени по състави са, както следва: съдия Мария 

Димитрова – 6, съдия Васил Петков – 5, съдия Виржиния Караджова – 5, съдия 

Ивайло Йосифов – 3, съдия Десислава Великова – 3, съдия Татяна Илиева – 3, 

съдия Елена Балджиева – 2, съдия Дарин Йорданов – 2, съдия Милен Петров – 1, 

съдия Надежда Алексиева – 1, съдия Тихомира Казасова – 1. 

През 2012 г. са постановени също общо 32 определения за отмяна дадения 

ход по същество, разпределени по съдии, както следва: съдия Мария Димитрова – 

5, съдия Елена Балджиева - 5, съдия Милен Петров – 4, съдия Васил Петков – 4, 

съдия Дарин Йорданов – 3, съдия Надежда Александрова – 2, съдия Тихомира 

Казасова – 2, съдия Татяна Илиева – 2, съдия Виржиния Караджова – 1, съдия 

Десислава Великова – 1, съдия Ивайло Иванов – 1, съдия Ивайло Йосифов – 1, 

съдия Майя Йончева - 1. 
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От проверените дела от тази категория се констатира, че постановяването на 

определения в този смисъл се дължи както на обективни причини /удовлетворяване 

на претенцията в срока за произнасяне, процесуални действия на страните, довели 

до прекратяване на съдебните производства/, така и поради неизясняване на 

правната и фактическата обстановка; недопустимост на исковете; за 

конкретизиране на претенциите. 

 

8. Дела, образувани по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство. 

 - гр. д. № 1261/2012 г. /съдия Мария Димитрова/ е образувано на 21.02.2012 

г. по искова молба по чл. 128, т. 2 от КТ, постъпила в съда на 20.02.2012 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 22.02.2012 г. Препис от исковата 

молба е изпратен със съобщение от 24.02.2012 г. и е получен на 09.03.2012 г. 

Писмен отговор е депозиран на 02.04.2012 г. С определение по чл. 312 от ГПК, 

постановено на 06.04.2012 г., съдът е насрочил първо открито съдебно заседание за 

18.04.2012 г. В съдебно заседание от 18.04.2012 г. е даден ход по същество и е 

посочил, че ще се произнесе с решението си на 07.05.2012 г. Решение по делото е 

постановено на 07.05.2012 г. Съобщения за съдебния акт са изпратени на страните 

на тази дата. 

 - гр. д. № 1361/2012 г. /съдия Майя Йончева/ е образувано на 24.02.2012 г. 

по искова молба по чл. 144 и чл. 149 от СК, постъпила на същата дата. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 24.02.2012 г. Препис от исковата 

молба е изпратен със съобщение от 27.02.2012 г. и е получен на 05.03.2012 г. 

Писмен отговор е депозиран на 02.04.2012 г. С определение по чл. 312 от ГПК, 

постановено на 06.04.2012 г., съдът е насрочил първо открито съдебно заседание за 

26.04.2012 г. В съдебно заседание от 08.05.2012 г. съдът е дал ход по същество и е 

посочил, че ще се произнесе с решение на 22.05.2012 г. Решение по делото е 

постановено на 19.05.2012 г., за което съобщения са изпратени на 21.05.2012 г. 

 - гр. д. № 3320/2012 г. /съдия Виржиния Караджова/ е образувано на 

25.04.2012 г. по искова молба, постъпила на 24.04.2012 г. С разпореждане от 

27.04.2012 г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания за 

отстраняване на констатирани нередовности. Съобщение за дадените указания е 

изпратено на ищеца със съобщение от 04.05.2012 г., получено на 08.05.2012 г. 

Молба-уточнение е депозирана на 14.05.2012 г. С разпореждане от 16.05.2012 г. 

производството отново е оставено без движение, за което съобщение е изпратено 

на 18.05.2012 г. С определение от 29.06.2012 г. съдът е прекратил производството и 

е върнал исковата молба. 

 - гр. д. № 3404/2012 г. /съдия Татяна Илиева/ е образувано на 26.04.2012 г. 

по искова молба по чл. 150 от СК, постъпила на същата дата в съда. Разпореждане 

по чл. 131 от ГПК е постановено на 02.05.2012 г. Препис за ответника от исковата 

молба е изпратен със съобщение от 02.05.2012 г., получен на 07.05.2012 г. Писмен 

отговор е депозиран на 06.06.2012 г. С определение по чл. 312 от ГПК, постановено 

на 06.06.2012 г., съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 

27.06.2012 г. Призовки за страните са изпратени на 07.06.2012 г. В съдебно 
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заседание от тази дата съдът е обявил делото за решаване, като не е посочил на коя 

дата ще постанови съдебния си акт. Решение е постановено на 09.07.2012 г., за 

което съобщения са изпратени на страните на същата дата. 

 - гр. д. № 3418/2012 г. /съдия Дарин Йорданов/ е образувано на 26.04.2012 

г. по искова молба по чл. 150 от ГПК, постъпила в съда на тази дата. Разпореждане 

по чл. 131 от ГПК е постановено на 26.04.2012 г. Препис от исковата молба е 

изпратен със съобщение от 27.04.2012 г., получен на 03.05.2012 г. С определение 

по чл. 312 от ГПК, постановено на 05.06.2012 г., съдът е насрочил производството 

в открито заседание за 25.06.2012 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход 

по същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 26.06.2012 г. 

Решение по делото е постановено на 26.06.2012 г., за което съобщения са 

изпратени на 27.06.2012 г. 

 - гр. д. № 668/2012 г., обр. на 01.02.2012 г., на доклад на съдия Елена 

Балджиева, иск по чл. 150 ГПК. ИМ е постъпила на 01.02.2012 г., разпределението 

е извършено на с. д. С разпореждане от 02.02.2012 г. е постановено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 03.02.2012 г., 

връчено на 16.02.2012 г. и на 27.02.2012 г. е представен отговор на ИМ. На 

20.03.2012 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по 

делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 05.04.2012 г., даден е ход 

по същество на делото, съдът е постановил, че ще се произнесе с решение на 

26.04.2012 г. Решението е постановено на 26.04.2012 г. 

 - гр. д. № 760/2012 г., обр. на 08.02.2012 г., на доклад на съдия Ивайло 

Йосифов, иск по чл. 150 КТ. ИМ е постъпила на 08.02.2012 г. и на същата дата е 

извършено разпределението. С разпореждане от 09.02.2012 г. съдът е постановил 

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

09.02.2012 г., върнато в цялост, връчителят е залепил уведомление на 15.02.2012 г. 

На 01.03.2012 г. съдът е указал на ищеца да представи удостоверение за настоящ и 

постоянен адрес на ответника. На 07.03.2012 г. е постъпила молба от ищеца за 

издаване на СУ – уважена с разпореждане от 08.03.2012 г. На 20.03.2012 г. е 

постъпила молба за удължаване на срока. На 03.04.2012 г. е постъпила молба от 

проц. представител на ответника и с разпореждане от 05.04.2012 г. е разпоредено 

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

05.04.2012 г. е изпратено съобщението до ответника, връчено на 17.04.2012 г. и на 

02.05.2012 г. е представен отговор на ИМ. С разпореждане от 28.05.2012 г. съдът е 

изготвил доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 

22.06.2012 г., даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение в двуседмичен срок. Решението е постановено на 11.07.2012 

г. 

 - гр. д. № 1193/2012 г., обр. на 20.02.2012 г., на доклад на съдия М. Петров, 

иск по чл. 245 ГПК. ИМ е постъпила на 17.02.2012 г. и с нея е поискано 

обезпечение на осн. чл. 389 ГПК. На 20.02.2012 г. е образувано делото и на с. д. е 

извършено разпределението. С определение от 20.02.2012 г. съдът е отхвърлил 

молба по чл. 389 ГПК. На 20.02.2012 г. съдът е разпоредил да се изпрати препис от 
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ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 21.02.2012 г., връчено на 

24.02.2012 г. На 27.02.2012 г. е постъпила изрична молба по чл. 389 ГПК, 

представени са доказателства. С определение от 28.02.2012 г. съдът е допуснал 

обезпечение на предявените искове. На 07.03.2012 г. е постъпила молба от проц. 

представител на ищеца, с която е заявено, че е постигнато извън съдебно 

споразумение и оттеглил предявения иск. С определение от 08.03.2012 г. съдът е 

прекратил производството по делото и е обезсилил обезпечителната заповед. 

 - гр. д. № 3569/2012 г., обр. на 04.05.2012 г., на доклад на съдия Т. 

Казасова, иск по чл. 249, ал. 1 във вр. с чл. 243 ЗЗД във вр. с чл. 310, ал. 1, т. 2 ГПК. 

ИМ е постъпила на 24.04.2012 г., разпределението е извършено на 04.05.2012 г. от 

И. Иванов. С разпореждане от 24.04.2012 г. ИМ е оставена без движение от зам.-

председателя на съда. На 03.05.2012 г. е постъпила молба с изпълнени указания, на 

04.05.2012 г. е извършено разпределението. На 07.05.2012 г. е разпоредено да се 

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

08.05.2012 г., връчено на с. д. и на 08.06.2012 г. е представен отговор на ИМ. На 

11.06.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е 

проведено на 27.06.2012 г. – назначена е съдебно-графологична експертиза, 

разпитани са свидетели. В с. з. на 23.07.2012 г. е даден ход по същество на делото, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в едномесечен срок. Решението е 

постановено на 26.07.2012 г. 

 - гр. д. № 837/2013 г. /съдия Десислава Великова/ е образувано на 

14.02.2013 г. по искова молба за издръжка, депозирана в съда на 13.02.2013 г. 

Делото е разпределено на докладчик на 14.02.2013 г. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на 18.02.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен със 

съобщение от 18.02.2013 г. и е получен на 25.02.2013 г. Отговор на исковата молба 

е постъпил на 15.03.2013 г. С определение по чл. 312 от ГПК съдът е насрочил 

производството в открито заседание за 28.03.2012 г. и в отделен документ е 

изготвил доклад на делото. Призовки за страните са изпратени на 18.03.2013 г. В 

съдебно заседание от 28.03.2013 г. съдът е дал ход по същество и е посочил, че ще 

се произнесе с решение на 11.04.2013 г. Решение по делото е постановено на 

11.04.2013 г., за което са изпратени съобщения на тази дата. 

 - гр. д. № 1201/2013 г. /съдия Васил Петков/ е образувано на 27.02.2013 г. 

по искова молба за издръжка, постъпила на 10.01.2013 г. Делото е разпределено на 

докладчик на 27.02.2013 г. Производството е оставено без движение и са дадени 

указания за отстраняване на констатирани нередовности, за които съобщение е 

изпратено на 11.01.2013 г. Указанията са изпълнени с молба от 25.02.2013 г., след 

което е образувано и делото. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

28.02.2013 г. Препис от исковата молба за ответника е изпратено на тази дата. 

Съобщението е върнато в цялост на 02.03.2013 г. с отбелязване, че лицето има 

настоящ адрес извън страната. На тази дата е залепено уведомление на входната 

врата на ответника по реда на чл. 47, ал. 1 от ГПК. С разпореждане от 20.03.2013 г. 

съдът е разпоредил да се извърши процедура по назначаване на особен 

представител. На 26.03.2013 г. е постъпил писмо от АК-Русе, с което е посочен 
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определения пълномощник. С разпореждане от 27.03.2013 г. е назначен за особен 

представител пълномощника, посочен в писмото на АК-Русе и е разпоредено да се 

връчи препис от исковата молба, изпълнено на 28.03.2013 г. Писмен отговор е 

депозиран на 01.04.2013 г. С определение по чл. 312 от ГПК, постановено на 

08.04.2013 г., съдът е насрочил производството в открито заседание 07.05.2013 г., 

отложено за 18.06.2013 г., след като съдът е разпоредил личното явяване на ищеца 

и с оглед дадени му указания. С определение от 17.05.2013 г. съдът е пренасрочил 

делото за по-ранна дата – 14.06.2013 г., мотивирано с възпрепятстваност на 

председателя за първоначално определената дата. В съдебно заседание от 

14.06.2013 г. съдът е дал ход по същество и е посочил, че ще се произнесе с 

решение в срок до 28.06.2013 г. 

 - гр. д. № 513/2013 г., обр. на 28.01.2013 г., на доклад на съдия Милен 

Петров, иск по чл. 143 и чл. 149 СК. ИМ е постъпила на 28.01.2013 г., 

разпределението е извършено на с. д. На 29.01.2013 г. е постановено разпореждане 

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

на 29.01.2013 г., върнато в цялост с отбелязване от 03.02.2013 г., че лицето живее в 

чужбина. На 19.02.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на другия 

адрес, посочен в ИМ. Съобщението е изпратено на 19.02.2013 г., върнато в цялост с 

отбелязване от 20.02.203 г., че лицето не е намерено на посочения адрес. С 

разпореждане от 11.03.2013 г. е указано на ищеца да представи справка за 

постоянен и настоящ адрес на ответника. На 13.03.2013 г. е постъпила молба за 

издаване на СУ и удължаване на срока, уважена с разпореждане от 14.03.2013 г. На 

09.04.2013 г. е постъпила молба от ищеца с изпълнени указания. На 10.04.2013 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на посочения адрес. Съобщението е 

изпратено на 11.04.2013 г., върнато в цялост с отбелязване от 12.04.2013 г., че 

лицето не е намерено, представено е уведомление, залепено на 12.04.2013 г. На 

29.04.2013 г. е постановено разпореждане за определяне на особен представител на 

ответника, определено е възнаграждение за особения представител, вносимо от 

ищеца. На 10.05.2013 г. е постъпило уведомително писмо от АК – Русе, на 

13.05.2013 г. е разпоредено да се връчи препис от ИМ на назначения особен 

представител. Съобщението е изпратено на 14.05.2013 г., връчено на 20.05.2013 г. и 

на 19.06.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. На 21.06.2013 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, изготвен е доклад по делото връчен на страните. 

Първото с. з. е проведено на 11.07.2013 г., съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение на 12.07.2013 г. като е посочил изрично, че от тази дата тече срока за 

обжалване. Решението е постановено на 12.07.2013 г. 

 - гр. д. № 517/2013 г., обр. на 28.01.2013 г., на доклад на съдия Татяна 

Илиева, иск по чл. 225, ал. 1 КТ. ИМ е постъпила на 28.01.2013 г., на с. д. е 

разпределено делото. На 29.01.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ 

на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 29.01.2013 г., връчено на 

11.02.2013 г. и на 06.03.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. На 06.03.2013 г. е 

постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по делото, връчен на 
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страните. Първото с. з. е проведено на 24.03.2013 г., съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение в едномесечен срок. Решението е постановено на 24.04.2013 г. 

  - гр. д. № 768/2013 г., обр. на 12.02.2013 г., на доклад на съдия 

Ивайло Иванов, иск по чл. 143, ал. 2 и чл. 149 СК. ИМ е постъпила на 12.02.2013 г. 

и на с. д. е разпределено делото. На 13.02.2013 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 14.02.2013 г., 

върнато в цялост с писмо от кмета на с. Мировяне, че лицето не живее на 

посочения адрес, постъпило в съда на 01.03.2013 г. С разпореждане от 01.03.2013 г. 

е указано да се призове отново на адреса чрез залепване на уведомление. На 

12.04.2013 г. е постъпило писмо от кмета на с. Мировяне, в което е посочено, че 

адресът е посетен, но лицето не е намерено, на 18.03.2013 г. е залепено 

уведомление, адресата не се е явил да получи съдебните книжа. С разпореждане от 

16.04.2013 г. ИМ е оставена без движение за представяне на справка за настоящ и 

постоянен адрес на ответника. На 19.04.2013 г. е постъпила молба за издаване на 

СУ, уважена с разпореждане от 22.04.2013 г. На 26.04.2013 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания. С разпореждане от 29.04.2013 г. съдът е постановил, че 

ответника е призован чрез залепване на уведомление и следва да му бъде назначен 

особен представител, определено е възнаграждение. На 08.05.2013 г. е изпратено 

искане до АК – Русе, на 10.05.2013 г. е постъпило уведомително писмо. С 

определение от 13.05.2013 г. е назначен особен представител, разпоредено е да се 

изпрати препис от ИМ за отговор. Съобщението е изпратено на 14.05.2013 г., 

връчено на 20.05.2013 г. и на 20.06.2013 г. е депозиран отговор на ИМ. На 

26.06.2013 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по 

делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 10.07.2013 г., даден е ход 

по същество на делото, съдът е обявил, че: „ще се произнесе с решение в 

двуседмичен срок, считано от днес”. Решението е постановено на 22.07.2013 г. 

 - гр. д. № 3810/2013 г., обр. на 21.06.2013 г., на доклад на съдия В. 

Караджова, иск по чл. 143 СК. ИМ е постъпила на 21.06.2013 г., разпределението е 

извършено на с. д. На 24.06.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 25.06.2013 г., връчено на 

01.07.2013 г., не е представен отговор на ИМ. На 05.08.2013 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, изготвен е доклад по делото, връчен на страните. 

Първото с. з. е проведено на 19.08.2013 г. – страните са постигнали спогодба, 

одобрена от съда. 

 - гр. д. № 795/2013 г., обр. на 13.02.2013 г., на доклад на съдия Надежда 

Александрова, иск по чл. 150 СК. ИМ е постъпила на 13.02.203 г., на с. д. е 

извършено разпределението. На 13.02.103 г. е разпоредено да се изпрати препис от 

ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 14.02.2013 г., връчено на 

19.02.2013 г. и на 11.03.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. На 12.03.2013 г. е 

постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по делото, връчен на 

страните. Първото с. з. е проведено на 26.03.2013 г., даден е ход по същество на 

делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 09.04.2013 г. Решението е 

постановено на 09.04.2013 г. 
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КОНСТАТАЦИИ: 
Като цяло по делата се установява стремеж от страна на съдебните състави 

производствата да приключват в кратките процесуални срокове, предвидени в чл. 

310 и сл. от ГПК. Повечето производства са образувани в деня на постъпване на 

исковите молби, по изключение - на следващия ден. В изолирани случаи, когато 

исковите молби са оставяни без движение, тези срокове са по-големи. 

Разпорежданията по чл. 131 от ГПК, с които са изпращани на ответниците 

преписи от молбите, са постановявани в деня на постъпване на молбата, най-късно 

на следващия ден от настъпването на тези обстоятелства. По някои дела тези 

срокове са между 3 и 4 дни. Недотам прецизно съдебните състави са съблюдавали 

разпоредбата на чл. 312, ал. 1 от ГПК като определенията за насрочване на открити 

съдебни заседания са постановявани в различни срокове от постъпване на 

писмения отговор /изтичане на срока за това/ - 2, 4, 6, 7 дни. По гр. д. № 668/2012 г. 

и гр. д. № 760/2012 г. тези срокове са в значително отклонение на нормата - 

съответно 22 дни и 26 дни. 

Преимуществено делата са насрочвани в първо открито съдебно заседание в 

срок до 3 седмици, а много често и в по-кратки срокове.  

Не всички съдебни състави са посочвали деня, в който ще обявят решението 

си, от който момент тече и срокът за обжалване – гр. д. № 3404/2012 г., гр. д. № 

760/2012 г., гр. д. № 1201/2013 г., гр. д. № 517/2013 г. 

По повечето дела е спазен срокът по чл. 316 от ГПК и крайните съдебни 

актове са постановявани до две седмици от съдебното заседание, в което е 

приключвало разглеждането на делото. По незначителен брой дела се констатират 

малки просрочия и само по гр. д. № 517/2013 г. решението е постановено в срок от 

един месец. По гр. д. № 3418/2012 г. и гр. д. № 513/2013 г. решенията са 

постановени още на следващия ден от обявяването им за решаване. 

 

9. Дела, образувани по чл. 390 от ГПК. 

 - ч. гр. д. № 227/2012 г. /съдия Елена Балджиева/ е образувано на 

16.01.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата в съда, за 

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

разпределено на докладчик в деня на постъпване на молбата, видно от протокола за 

случайно разпределение. С определение от 17.01.2012 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение за сумата от 62 115,74 лв. и определил едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск, считано от получаване на обезпечителната заповед. 

Определението не съдържа диспозитив с указания за последиците от непредставяне 

на доказателства в тази връзка. Заповедта е получена на 24.01.2012 г., за което е 

направено отбелязване върху същата. На 16.02.2012 г. е представено доказателство 

за предявяване на обезпечения иск. 

 - ч. гр. д. № 6994/2012 г. /съдия Виржиния Караджова/ е образувано на 

21.09.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата в съда, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез запор на банкова сметка. С 
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определение от 21.09.2012 г. съдът е допуснал исканото обезпечение на бъдещите 

искове за сумата от 8820,00 лв., даден е едномесечен срок за предявяване на 

бъдещите искове, без да е посочено от кой момент тече същият, и е указал на 

страната последиците при непредставяне на доказателство за тяхното предявяване. 

Обезпечителната заповед е получена на 26.09.2012 г., за което е направено 

отбелязване върху определението. На 02.10.2012 г. е депозирана молба за 

допълване на определението в частта за разноските. С разпореждане от 02.10.2012 

г. съдът е оставил същата без уважение, мотивирано с обстоятелството, че 

разноските следва да се търсят в общото исково производство, като в случая е 

приложима нормата на чл. 209 от ГПК. С определение от 12.11.2012 г. съдът е 

отменил допуснатото обезпечение, след като е констатирал, че не са ангажирани 

доказателства за предявяване на обезпечените искове. 

 - ч. гр. д. № 6752/2012 г. /съдия Мария Димитрова/ е образувано на 

19.09.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата в съда, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез запор на банкови сметки. С 

разпореждане от 19.09.2012 г. съдът е оставил производството без движение и е дал 

указания за конкретизиране на сметките и банките на длъжника. С определение от 

02.10.2012 г. съдът е допуснал исканото обезпечение на бъдещия иск за сумата от 

2500,00 лв., определил е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, без да е 

указал от кой момент тече, и е указал последиците от непредставяне на 

доказателства за предявяването му. За определението на съда молителят е узнал на 

03.10.2012 г. и на тази дата е получил обезпечителната заповед, за които 

обстоятелства е направено отбелязване върху акта на съда. На 29.10.2012 г. 

ответникът е депозирал частна жалба, оставена без движение с разпореждане от 

01.11.2012 г. На 02.11.2012 г. молителят е представил доказателство за предявяване 

на бъдещия иск. С разпореждане от 26.11.2012 г. съдът е върнал депозираната 

частна жалба срещу определението му, след като е констатирал, че не са 

отстранени констатираните нередовности. 

 - ч. гр. д. № 5848/2012 г. /съдия Васил Петков/ е образувано на 07.08.2012 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата в съда, за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки. С 

разпореждане от 08.08.2012 г. съдът е оставил производството без движение и е дал 

указания за конкретизиране на банкови сметки. Съобщение за разпореждането на 

съда е изпратено на 08.08.2012 г. и е получено на същата дата. С определение от 

20.08.2012 г. е отхвърлил молбата, след като е констатирал, че в указания срок не 

са изпълнени указанията. Последното е доведено до знанието на молителя на 

03.09.2012 г. със съобщение, изпратено на 21.08.2012 г. 

 - ч. гр. д. № 4978/2012 г. /съдия Десислава Великова/ е образувано на 

28.06.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата в съда, за 

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

от 28.06.2012 г. съдът е оставил производството без движения и е дал указания за 

представяне на данъчна оценка на процесните имоти. На 29.06.2012 г. е постъпила 

молба от молителя за издаване на съдебно удостоверение в тази връзка, получено 
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на 05.07.2012 г. С определение от 19.07.2012 г. съдът е прекратил производството и 

върнал молбата, след като е установил, че страната не е изпълнила указанията. 

 - ч. гр. д. № 4475/2012 г. /съдия Майя Йончева/ е образувано на 14.06.2012 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата в съда, за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск за сума 32856,00 лв. чрез налагане на възбрана. С 

разпореждане от 14.06.2012 г. съдът е оставил производството без движение и е дал 

указания за представяне на данъчна оценка. С молба от 26.06.2012 г. молителят е 

поискал от съда да си отмени определението, с което са дадени указанията. С 

определение от 26.06.2012 г. съдът е оставил без уважение молбата за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск, за което съобщение на страната е изпратено на 

27.06.2012 г. 

 - ч. гр. д. № 4174/2012 г. /съдия Тихомира Казасова/ е образувано на 

01.06.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата в съда, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 5071,20 лв. чрез налагане на 

запор върху банкови сметки. С разпореждане от 01.06.2012 г. съдът е оставил 

производството без движение за конкретизиране на банковите сметки, върху които 

да се наложи запора. Съобщение за указанията на съда е изпратено на тази дата и е 

получено на 05.06.2012 г. Страната е депозирала молба във връзка с 

разпореждането на съда на 05.06.2012 г. С определение от 06.06.2012 г. съдът е 

допуснал исканото обезпечение, определил е едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск, считано от получаване на съобщението, и е указал последиците от 

непредставяне на доказателства за предявяване на иска. Не е изпращано съобщение 

на молителя за определението на съда. Страната е получила обезпечителната 

заповед на 06.06.2012 г., което е удостоверено върху екземпляра на обезпечителна 

заповед по делото. С определение от 12.12.2012 г. съдът е отменил допуснатото 

обезпечение. Преди това определението е обжалвано от ответника с частна жалба 

пред Окръжен съд-Русе, който е потвърдила обжалвания акт с определение от 

06.11.2012 г. по в. ч. т. д. № 295/2012 г. 

 - ч. гр. д. № 3655/2012 г. /съдия Надежда Александрова/ е образувано на 

10.05.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата в съда, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 8322,65 лв. чрез налагане на 

запор върху банковите сметки на длъжника. С разпореждане от 10.05.2012 г. съдът 

е оставил производството без движение и издал удостоверение на молителя за 

снабдяване с друго такова от ТД НАП, от което да са видни банковите сметки на 

длъжника. На 21.05.2012 г. е депозирана молба за удължаване на срока. Указанията 

са изпълнени с молба от 05.06.2012 г. С определение от 05.06.2012 г. съдът е 

допуснал исканото обезпечение на бъдещия иск за сумата от 8963,36 лв., определил 

е парична гаранция, като с внасянето на същата е обвързал издаването на 

обезпечителната заповед и е определил едномесечен срок за предявяване на иска. С 

диспозитива не е указано на страната от кой момент тече срока. Съобщение за 

определението на съда е изпратено на 07.06.2012 г. и е получено на 21.06.2012 г. С 

определение от 03.08.2012 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение, след като е 
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констатирал, че не е представено доказателство за предявяване на иска. Съобщение 

е изпратено на тази дата. 

 - ч. гр. д. № 2512/2012 г. /съдия Ивайло Йосифов/ е образувано на 

30.03.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата в съда, за 

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

от 30.03.2012 г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания за 

представяне на актуална данъчна оценка. Съобщение за последното е изпратено на 

02.04.2012 г. и е получено на 03.04.2012 г. На 03.04.2012 г. е поискано издаване на 

съдебно удостоверение в тази връзка. На 10.04.2012 г. е поискано удължаване на 

срока, уважено с разпореждане от 11.04.2011 г. Указанията са изпълнени с молба 

от 12.04.2012 г. С определение от 19.04.2012 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение, считано от връчване на настоящото определение на молителите. В 

диспозитива на съдебния акт не е се съдържат указания за представяне на 

доказателства за предявяване на иска. Страната се е уведомила за определението на 

19.04.2012 г. и на 16.05.2012 г. е представено доказателство за предявяване на 

обезпечения иск. 

 - ч. гр. д. № 2255/2012 г. /съдия Милен Петров/ е образувано на 20.03.2012 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата в съда, за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск за сумата от 13105,59 лв. чрез налагане на запор върху 

банкови сметки. Делото е изпратено по подсъдност от Районен съд-Пловдив, след 

като същият е констатирал, че делото не му е местно подсъдно. Производството по 

делото е оставено без движение с разпореждане от 20.03.2012 г., с което е указано 

на молителя да конкретизира банковите сметки. Указанията са изпълнени с молба 

от 12.04.2012 г. С определение от 17.04.2012 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение, определил е гаранция, с внасянето на която е обвързано издаването на 

обезпечителна заповед, и е определен едномесечен срок за предявяване на бъдещия 

иск, считано от датата на получаването на обезпечителната заповед. Съдът е указал 

последиците от непредставяне на доказателства за предявяване на бъдещия иск. 

 - ч. гр. д. № 721/2012 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 06.02.2012 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата в съда, за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск за сумата от 9188,69 лв. чрез налагане на запор върху 

банкови сметки. Делото е разпределено на докладчик в деня на образуване на 

делото. С определение от 07.02.2012 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 

определил е едномесечен срок за предявяване на иска, считано от уведомяването за 

настоящото определение. Съдът е указал на страната последиците от 

непредставяне на доказателство за предявяване на обезпечения иск. За 

определението страната е уведомена на 13.02.2012 г., което е удостоверено върху 

обезпечителната заповед. Доказателство за предявяване на иска е представено с 

молба от 12.03.2012 г. Определението за допускане на обезпечението е обжалвано 

от длъжника с частна жалба, във връзка с която е образувано в. ч. т. д. № 145/2012 

г. на Окръжен съд-Русе. Въззивната инстанция се е произнесла с определение от 

04.05.2012 г., с което е потвърдила обжалвания акт. 



 53 

 - ч. гр. д. № 1578/2012 г. /съдия Милен Петров/ е образувано на 05.03.2012 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата в съда, за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск за сумата от 3191,93 лв. чрез налагане на запор върху 

банкова сметка или МПС. С молбата е направено искане за издаване и на съдебни 

удостоверения в тази връзка. С разпореждане от 06.03.2012 г. съдът е оставил 

производството без движение. Молителят е уведомен за указанията на съда на 

12.03.2012 г. със съобщение, изпратено на 06.03.2012 г. Указанията са изпълнени с 

молба от 16.03.2012 г. С определение от 16.03.2012 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение, определил е двуседмичен срок за предявяване на иска, считано от 

получаване на обезпечителната заповед, и е указал последиците от непредставяне 

на доказателства в този смисъл. Обезпечителната заповед е получена на 23.03.2012 

г. Представени са доказателства за предявяване на бъдещия иск. 

 - ч. гр. д. № 3038/2012 г., обр. на 19.04.2012 г., на доклад на съдия Майя 

Йончева, по молба по чл. 390 от ГПК. Молбата е постъпила на 19.04.2012 г. и с 

разпореждане от с. д. е оставена без движение. На 02.05.2012 г. е постъпила молба 

с изпълнени указания. С определение от 02.05.2012 г. съдът не е допуснал 

обезпечение на бъдещите искове. 

 - ч. гр. д. № 3612/2012 г., обр. на 07.05.2012 г., на доклад на съдия 

Тихомира Казасова. С определение от 08.05.2012 г. съдът е допуснал обезпечение 

на бъдещ иск с правно осн. чл. 327 ТЗ, чрез налагане на запор върху банкови 

сметки на длъжника. Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещия 

иск, считано от получаване на съобщението. Посочени са последиците при 

непредставяне на доказателства за предявен иск. Издадена е обезпечителна 

заповед. На 10.05.2012 г. е получена обезпечителната заповед, проц. представител 

се е запознал с определението в канцеларията на съда. По делото не е представено 

доказателство за предявен иск. С определение от 02.07.2012 г. съдът на осн. чл. 402 

ГПК е отменил наложения запор върху банковите сметки на длъжника, подробно 

индивидуализирани. 

 - ч. гр. д. № 3654/2012 г., обр. на 10.05.2012 г., на доклад на съдия Надежда 

Александрова. Молбата е постъпила на 10.05.2012 г. с искане за издаване са СУ. С 

разпореждане от 10.05.2012 г. молбата е оставена без движение, постановено е да 

се издаде СУ. На 21.05.2012 г. е постъпила молба за удължаване на срока, уважена 

с разпореждане от с. д. На 01.06.2012 г. е постъпило писмо от НАП във връзка с 

издаденото СУ. С разпореждане от 01.06.2012 г. съдът е постановил да се уведоми 

по телефона проц. представител на молителя. С молба от 05.06.2012 г. е поискано 

да се издаде обезпечителна заповед с посочени банкови сметки на длъжника. С 

разпореждане от с. д. молбата е оставена без движение поради допуснати 

несъответствия. На 14.06.2012 г. е постъпила коригирана молба. С определение от 

14.06.2012 г. съдът е допуснал обезпечение чрез запор на сметки на длъжника, при 

условие, че молителят представи доказателства за внесена парична гаранция. 

Определен е 1-месечен срок за предявяване на иск, не е посочен началният момент 

от който започва да тече срока. Посочени са последиците при непредставяне на 

доказателство за предявен иск. На 08.06.2012 г. е изпратено съобщение до проц. 
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представител на молителя, връчено на 21.06.2012 г. Не е представено доказателство 

за предявен иск, не е представено доказателство за внесена парична гаранция. С 

определение от 03.08.2012 г. съдът е отменил определението от 14.06.2012 г., с 

което е допуснатото обезпечение на бъдещ иск. 

 - ч. гр. д. № 1870/2012 г., обр. на 13.03.2012 г., на доклад на съдия Милен 

Петров. Молбата е постъпила на 13.03.2012 г. Спазена е подсъдността. С 

разпореждане от 13.03.2012 г. съдът е оставил молбата без движение за посочване 

на банките, в които иска да се наложи запор върху сметки на длъжника. На 

19.03.2012 г. е постъпила молба с посочени банки. С определение от 19.03.2012 г. 

съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск, определена е парична гаранция, 

определен е 1-месечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от получаване 

на обезпечителната заповед. Указани са последиците от непредставяне на 

доказателство за предявен иск. На 29.03.2012 г. е представено доказателство за 

внесена гаранция. На 29.03.2012 г. е издадена обезпечителна заповед, получена на 

03.04.2012 г. Не е представено доказателство за предявен иск. С определение от 

08.05.2012 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение на бъдещ иск. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Проверката на производствата, образувани по молби по чл. 390 от ГПК, 

установява, че делата се образуват в деня на постъпването им. Съдебните състави 

са разглеждали молбите и са се произнасяли по исканията най-късно на следващия 

ден от тяхното постъпване. В много случаи докладчиците са оставяли 

производствата без движение и са давали указания за конкретизиране на банковите 

сметки на длъжниците и за актуални данъчни оценки. По някои от тези дела 

съдебните състави не са се произнасяли незабавно след изпълнение на дадените 

указания, а са постановявали определенията си след 5, 7 дни – гр. д. № 2555/2012 

г., гр. д. № 2512/2012 г. 

Установява се, че съдиите процедират по различен начин, когато са 

указвали началния момент, от който тече определения на молителя срок за 

предявяване на бъдещия иск – от получаване на обезпечителната заповед, от 

получаване на съобщението за определението на съда или изобщо не е определян 

началния момент. 

Констатира се различна практика и във връзка с уведомяването на 

молителите – по някои дела не са изпращани съобщения за определенията на съда, 

с които съдът е уважавал молбите и е допускал исканото обезпечение, а са правени 

отбелязвания върху документи от делата за уведомяването на молителя на 

съответната дата. 

Във всички случаи съдебните състави са отменяли служебно допуснатото 

обезпечение, ако в указания срок молителят не е представял доказателство за 

предявяване на обезпечения иск в съответствие с нормата на чл. 390, ал. 3, изр. 2-

ро от ГПК.  

 

10. Дела, образувани по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето 
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 - гр. д. № 5628/2012 г. /съдия Десислава Великова/ е образувано на 

27.07.2012 г. по молба на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Русе, постъпила на 26.07.2012 г. Към молбата е приложено копие на социален 

доклад. Детето, чието настаняване се иска, към момента на образуване на делото не 

е навършило 10 г. С определение от 03.08.2012 г. съдът е насрочил открито 

съдебно заседание за 02.10.2012 г. С определение от 29.08.2012 г. съдът е назначил 

особен представител. В съдебно заседание от 02.10.2012 г. е даден ход по 

същество. Решение е постановено на 12.10.2012 г., за което съобщения са 

изпратени на 15.10.2012 г. 

 - гр. д. № 3047/2013 г. /съдия Ивайло Йосифов/ е образувано на 21.05.2013 

г. по молба на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Русе, 

постъпила на тази дата в съда. Към молбата е приложено копие на социален 

доклад. Детето, чието настаняване се иска, не е навършило 10 г. С определение от 

22.05.2013 г. съдът е насрочил открито съдебно заседание за 12.06.2013 г. На тази 

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

постановено на 01.07.2013 г., за което съобщения са изпратени на тази дата. 

 - гр. д. № 290/2013 г. /съдия Мария Димитрова/ е образувано на 21.01.2013 

г. по молба на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Русе, 

постъпила на 18.01.2013 г. в съда. Към молбата е приложено копие на социален 

доклад. Децата, чието настаняване се иска, не са навършили 10 г. На 22.01.2013 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 от ГПК. Съобщението, с което на ответника е 

изпратен препис от молбата, е върното в цялост. Съдът е постановил разпореждане 

от 11.02.2013 г., с което е указал на молителя да представи справка за адресна 

регистрация на ответника, изпълнено с молба от 19.02.2013 г. Съобщението е 

върнато отново в цялост на 22.02.2013 г. Върху съобщението е залепена 

резолюция, с която е изискано писмено обяснение за причините, поради които 

делото е докладвано едва на 22.04.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 22.04.2013 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 

15.05.2013 г. На тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решението си на 15.06.2013 г. Решение е постановено на 17.06.2013 г, 

за което съобщения са изпратени на 18.06.2013 г.  

 - гр. д. № 1990/2013 г. /съдия Васил Петков/ е образувано на 01.04.2013 г. 

по молба на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Русе, постъпила 

на 29.03.2013 г. Към молбата е приложено копие на социален доклад. Детето, чието 

настаняване се иска, е навършило 10 г. С определение от 09.04.2013 г. съдът е 

насрочил открито съдебно заседание за 07.05.2013 г. На тази дата съдът е отложил 

делото за 18.06.2013 г. за изслушване на детето. С определение от 17.05.2013 г. 

съдът е отменил насроченото за 18.06.2013 г. съдебно заседание и го е насрочил за 

14.06.2013 г., мотивирано със ангажираност на председателя на състава. В съдебно 

заседание от тази дата съдът е изслушал детето и е дал ход по същество, като е 

посочил, че ще се произнесе с решението си до в срок 15.07.2013 г. Решение по 

делото е постановено на 21.06.2013 г., за което съобщения са изпратени на 

24.06.2013 г. 
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 - гр. д. № 2398/2013 г. /съдия Тихомира Казасова/ е образувано на 

16.04.2013 г. по молба на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Русе, постъпила в съда на 16.04.2013 г. Към молбата е приложено копие на 

социален доклад. Детето, чието настаняване се иска, не е навършило 10 г. С 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 17.04.2013 г. С определение от 

същата дата е назначен особен представител на детето и е извършена процедурата 

в този смисъл. Препис от молбата е изпратен на страната  със съобщение от 

18.04.2013 г. и е получен на 19.04.2013 г. С писмо от 23.04.2013 г. АК-Русе е 

уведомила съда за определения пълномощник. На тази дата съдът е постановил 

разпореждане по чл. 131 от ГПК и указал препис от молбата да се изпрати на 

особения представител. Препис от молбата е връчен на 30.04.2013 г. Писмен 

отговор е постъпил на 22.05.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено 

на 11.06.2013 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 26.06.2013 г. 

Майката не е призовавана. На тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, 

че ще се произнесе с решение в едномесечен срок. Решение по делото е 

постановено на 28.06.2013 г., за което съобщения са изпратени на тази дата. 

 - гр. д. № 3577/2013 г. /съдия Майя Йончева/ е образувано на 12.06.2013 г. 

по молба на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Русе, постъпила 

в съда на 11.06.2013 г. Към молбата е приложено копие на социален доклад. 

Детето, чието настаняване се иска, не е навършило 10 г. С определение от 

14.06.2013 г. съдът е насрочил открито съдебно заседание за 02.07.2013 г. В 

заседание от тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 02.08.2013 г. Решение по делото е постановено на 

09.07.2013 г., за което съобщения са изпратени на страните на 10.07.2013 г. 

 - гр. д. № 5044/2013 г. /съдия Милен Петров/ е образувано на 09.08.2013 г. 

по молба на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Русе, постъпила 

в съда на 08.08.2013 г. Към молбата е приложено копие на социален доклад. 

Детето, чието настаняване се иска, е навършило 10 г. към момента на образуване на 

делото. С определение от 11.09.2013 г. съдът е насрочил открито съдебно заседание 

за 03.10.2013 г. В заседание от тази дата е даден ход по същество и съдът е 

посочил, че ще се произнесе с решение в едномесечен срок. Решение по делото е 

постановено на 10.10.2013 г., за което съобщения са изпратени на страните на тази 

дата. Съдът не е спазил изискването да се изслуша детето. 

 - гр. д. № 1988/2013 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 01.04.2013 г. 

по молба на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Русе, постъпила 

в съда на 29.03.2013 г. Към молбата е приложено копие на социален доклад. Част 

от децата, чието настаняване се иска, са навършили 10 г. към момента на 

образуване на делото. С определение от 02.04.2013 г. съдът е поставил началото на 

процедура по назначаване на особен представител, приключила 08.04.2013 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено 10.04.2013 г. Съобщение, изпратено 

на Райна Асенова-родител, е върнато в цялост с отбелязване: „при посещение на 

адреса такова лице не бе открито”. С оглед това обстоятелство е залепено 

уведомление на 15.04.2013 г. На 15.04.2013 г. е депозиран писмен отговор от 
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особения представител. Два месеца по късно с определение от 14.06.2013 г. съдът е 

насрочил открито съдебно заседание за 10.07.2013 г. В заседание от тази дата е 

даден ход по същество, изслушани са децата навършили 10 г. и съдът е посочил, че 

ще се произнесе с решение в едномесечен срок, считано от тази дата. Решение по 

делото е постановено на 19.07.2013 г., за което съобщения са изпратени на 

страните на тази дата.  

 - гр. д. № 5053/2013 г. /съдия Татяна Илиева/ е образувано на 09.08.2013 г. 

по молба на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Русе, постъпила 

на 08.08.2013 г. Към молбата е приложено копие на социален доклад. Детето, чието 

настаняване се иска, не е навършило 10 г. С определение от 12.08.2013 г. съдът е 

насрочил открито съдебно заседание за 26.08.2012 г. Със същото определение 

съдът е указал на основание чл. 131 от ГПК, че ответниците могат до съдебното 

заседание могат да подадат писмен отговор. На тази дата е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване, като съдът е посочил, че ще се произнесе в 

едномесечен срок. Решение по делото е постановено на 02.09.2013 г., за което 

съобщения са изпратени на тази дата. 

 - гр. д. № 1153/2013 г. /съдия Елена Балджиева/ е образувано на 25.02.2013 

г. по молба на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Русе, 

постъпила на 22.02.2013 г. Към молбата е приложено копие на социален доклад. 

Детето, чието настаняване се иска, е навършило 10 г. С определение от 01.03.2013 

г. съдът е насрочил открито съдебно заседание за 28.03.2013 г. Призовка за страна е 

върната в цялост с отбелязване, че „адресът е посетен на 07.03.2013 г., в 10,45 ч. 

Лицето не беше открито и не се намери лице, което да получи и предаде 

призовката. Уведомлението е залепено на входната врата.”. В съдебно заседание от 

28.03.2013 г. съдът е изслушал детето, чието настаняване се иска, дал е ход по 

същество и е посочил, че решение ще бъде постановено в срок. Решение по делото 

е постановено на 29.03.2013 г., за изготвянето на което съобщения до страните са 

изпратени на 02.04.2013 г. 

 - гр. д. № 1938/2013 г. /съдия Виржиния Караджова/ е образувано на 

28.03.2013 г. по молба на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Русе, постъпила на 27.03.2013 г. Към молбата е приложено копие на социален 

доклад. Детето, чието настаняване се иска, към момента на образуване на делото не 

е навършило 10 г. С разпореждане от 28.03.2013 г. съдът е оставил производството 

без движение. Указанията са изпълнени с молба от 09.04.2013 г. С определение от 

29.04.2013 г. съдът е насрочил производството в открито заседание за 29.04.2013 г. 

В съдебно заседание от тази дата съдът е констатирал, че майката не е призована и 

е разпоредил назначаване на особен представител, като делото е отложено за 

20.05.2013 г. На тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решението си до 21.06.2013 г. Решение е постановено на 03.06.2013 г., 

за което съобщения са изпратени на 04.06.2013 г. 

 - гр. д. № 4938/2013 г. /съдия Надежда Александрова/ е образувано на 

05.08.2013 г. по молба на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Русе, постъпила на 02.08.2013 г. Към молбата е приложено копие на социален 
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доклад. Децата, чието настаняване се иска, към момента на образуване на делото не 

са навършили 10 г. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 05.09.2013 

г., но липсва изричен съдебен акт в този смисъл. Призовка за майката, с адрес в 

Холандия, не е изпращана, както и не е назначаван особен представител. В съдебно 

заседание от 05.09.2013 г. е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 05.09.2013 г., за което съобщения са изпратени на 09.09.2013 г. 

- гр. д. № 2698/2013 г., обр. на 30.04.2013 г., на доклад на съдия Д. 

Йорданов. Делото е образувано по искане на дирекция „СП”, постъпило на 

30.04.2013 г., за настаняване на дете, родено през 1997 г. Към искането е приложен 

социален доклад. С определение от 30.04.2013 г. съдът е насрочил производството 

в открито съдебно заседание за 27.05.2013 г. В с. з. на 27.05.2013 г. детето е 

изслушано, изготвен е доклад по делото, даден е ход по същество, съдът е обявил, 

че ще се произнесе с решение на 28.05.2013 г. Решението е постановено на 

28.05.2013 г.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Съдебните състави процедират различно при администриране на тези 

съдебни производства - някои от съдиите извършват размяна на книжа по чл. 131 

от ГПК, а други насрочват веднага открито съдебно заседание. Отделно от това, в 

някои случаи с определението за насрочване съдът е давал указания по чл. 131 от 

ГПК и срок до съдебното заседание за писмен отговор. Не във всички случаи е 

призовавана майката, както и не във всички случаи, в които майката не е била 

призовавана, е бил назначаван особен представител. 

Като цяло по тези дела се наблюдава стремеж за бързото им приключване: 

най-често първото открито съдебно заседание е насрочвано в периоди по-кратки от 

един месец и съдебните решения са постановявани в срокове по-кратки от 

законовоопределения. Като изолиран случай по гр. д. № 5044/2013 г. не е спазено 

изискването за изслушване на детето, навършило 10 г. - чл. 28, ал. 3 във вр. с чл. 15, 

ал. 1 от Закона за закрила на детето. 

 

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

насилие /ЗЗДН/. 
 - гр. д. № 4059/2013 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 26.06.2013 г. 

по молба, постъпила на тази дата в съда. С разпореждане от 27.06.2013 г. съдът е 

оставил производството без движение, за което съобщение е изпратено на 

27.06.2013 г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 04.07.2013 г. С 

определение от 05.07.2013 г. съдът е постановил издаване на заповед за незабавна 

защита. С определение от същата дата съдът е изготвил доклад на делото и 

насрочил производството в открито заседание за 22.07.2013 г. В съдебно заседание 

от тази дата не е даден ход на делото поради нередовно призоваване на ответника. 

На молителката е разпоредено да представи справка за постоянен и настоящ адрес, 

изпълнено на 30.07.2013 г. С разпореждане от тази дата съдът е насрочил открито 

заседание за 25.09.2013 г. В съдебно заседание от 25.09.2013 г. е даден ход по 
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същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 30.09.2013 г. 

Решение е постановено на тази дата. 

 - гр. д. № 5389/2012 г. /съдия Васил Петков/ е образувано на 18.07.2012 г. 

по молба, постъпила в съда на тази дата. С определение от 20.07.2012 г. съдът е 

постановил да се издаде заповед за незабавна защита. С определение от същата 

дата производството е насрочено в открито съдебно заседание за 14.08.2012 г. На 

09.08.2012 г. по делото е депозирано становище по молбата от ответниците. В 

съдебно заседание от 14.08.2012 г. делото е отложено за 28.09.2012 г. На 26.09.2012 

г. съдът е спрял производството по съгласие на страните, възобновено с 

разпореждане от 01.02.2013 г. и насрочено за 19.03.2013 г. На тази дата е даден ход 

по същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 19.04.2013 г. 

Решение по делото е постановено на 21.03.2013 г., за което съобщения са 

изпратени на 22.03.2013 г. 

 - гр. д. № 2252/2013 г. /съдия Дарин Йорданов/ е образувано на 15.04.2013 

г. по молба, постъпила в съда на тази дата. С определение от 15.04.2013 г. съдът е 

постановил да се издаде заповед за незабавна защита. С определение от тази дата 

съдът е насрочил делото в открито заседание за 15.05.2013 г. и е разпоредил препис 

от молбата да се изпрати на ответника, който в срок до приключване на първото 

заседание по делото може да подаде писмен отговор. Писмен отговор е депозиран 

на 13.05.2013 г. Първото открито заседание е отложено за 12.06.2013 г., 24.06.2013 

г., 01.07.2013 г. На последната дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че 

ще се произнесе с решение на 08.07.2013 г. Решение е постановено на 08.07.2013 г., 

за което съобщения са изпратени на тази дата. 

 - гр. д. № 4584/2012 г. /съдия Мария Димитрова/ е образувано на 18.06.2012 

г. по молба, постъпила в съда на тази дата. С определение от 18.06.2012 г. съдът е 

постановил да се издаде заповед за незабавна защита. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на същата дата, съдът е насрочил производството в открито 

заседание за 09.07.2012 г. С протоколно определение от тази дата съдът е спрял 

производството по съгласие на страните. Молба за възобновяване е депозирана на 

29.10.2012 г. С определение от 30.10.2012 г. делото е възобновено и насрочено в 

открито заседание за 05.12.2012 г., отложено за 16.01.2013 г., 18.02.2013 г., 

20.03.2013 г. На последната дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще 

обяви решението си на 20.04.2013 г. Решението е постановено на 22.04.2013 г., за 

което съобщения са изпратени на 23.04.2013 г. 

 - гр. д. № 5088/2012 г. /съдия Тихомира Казасова/ е образувано на 

05.07.2012 г. по молба, постъпила в съда на 04.07.2012 г. На 05.07.2012 г. е 

постановено издаването на заповед за незабавна защита. С определение от 

05.07.2012 г. съдът е насрочил открито съдебно заседание за 23.07.2012 г. и е 

указал възможност на ответника в срок до първото открито съдебно заседание, че 

може да подаде писмен отговор. На 23.07.2012 г. делото е отложено за 12.09.2012 

г., 29.10.2012 г., 26.11.2012 г., 16.01.2013 г. На последната дата е даден ход по 

същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение в едномесечен срок. 
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Решение по делото е постановено на 25.01.2013 г., за което са изпратени 

съобщения на тази дата.  

 - гр. д. № 8358/2011 г. /съдия Елена Балджиева/ е образувано на 11.10.2011 

г. по молба, постъпила на тази дата. На 11.10.2011 г. съдът е постановил заповед за 

незабавна защита. С определение от същата дата делото е насрочено в открито 

заседание за 10.11.2011 г., указано на ответника, че може в срок до приключване на 

първото заседание да депозира отговор на молбата. В съдебно заседание от 

06.12.2011 г. е даден ход по същество. Решение е постановено на 06.01.2012 г., за 

което съобщения са изпратени на 10.01.2012 г. 

 - гр. д. № 205/2013 г. /съдия Татяна Илиева/ е образувано на 16.01.2012 г. 

по молба, постъпила в съда на тази дата. С определение от 16.01.2013 г. съдът е 

постановил издаване на заповед за незабавна защита и насрочил открито съдебно 

заседание за 13.02.2013 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по 

същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение в едномесечен срок. 

Решение е постановено на 25.02.2013 г., съобщения с преписи от което са 

изпратени на тази дата. 

 - гр. д. № 1978/2013 г. /съдия Надежда Александрова/ е образувано на 

01.04.2013 г. по молба, постъпила в съда на 29.03.2013 г. Производството е 

оставено без движение с разпореждане от 01.04.2013 г. С разпореждане от 

03.04.2013 г. съдът е насрочил производството в открито заседание за 25.04.2013 г., 

пренасрочено за 21.05.2013 г. с разпореждане от 19.04.2013 г. В съдебно заседание 

от 18.06.2013 г. е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с 

решение на 18.07.2013 г. Решение е постановено на 18.07.2013 г., съобщения с 

преписи от което са изпратени на тази дата. 

 - гр. д. № 3239/2013 г. /съдия Виржиния Караджова/ е образувано на 

31.05.2013 г. по молба, постъпила на тази дата. С разпореждане от 03.06.2013 г. 

съдът е насрочил производството в открито заседание за 05.08.2013 г. и 

едновременно е дал указания по чл. 131 и сл. от ГПК. В съдебно заседание от 

12.08.2013 г. е даден ход по същество. Решение е постановено на 12.08.2013 г., за 

което съобщения са изпратени на 13.08.2013 г. 

 - гр. д. 1648/2012 г. /съдия Десислава Великова/ е образувано на 08.03.2012 

г. по молба, постъпила на тази дата. С определение от 08.03.2012 г. съдът е 

постановил издаване заповед за незабавна защита и е насрочил делото в открито 

съдебно заседание за 29.03.2012 т. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по 

същество. Решение по делото е постановено на 06.04.2012 г. Съобщения с препис 

от съдебния акт са изпратени на страните на 10.04.2012 г. 

 - гр. д. № 3237/2013 г. /съдия Милен Петров/ е образувано на 31.05.2013 г. 

по молба, постъпила на тази дата. С определение от 31.05.2013 г. съдът е 

постановил издаване на заповед за незабавна защита. С определение от същата дата 

съдът е насрочил открито заседание за 27.06.2013 г. и са дадени указания по чл. 131 

и сл. от ГПК. На 27.06.2013 г. е даден ход по същество  и решение е постановено на 

22.07.2013 г., за което съобщения са изпратени на тази дата. 
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 - гр. д. № 3481/2013 г. /съдия Ивайло Йосифов/ е образувано на 10.06.2013 

г. по молба, постъпила на същата дата. С определение от 10.06.2013 г. съдът е 

насрочил открито заседание за 03.07.2013 г. и с друго определение от тази дата е 

постановил издаване на заповед за незабавна защита. В заседание от 03.07.2013 г. е 

даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 10.07.2013 г. 

Съобщения за съдебния акт са изпратени на 11.07.2013 г. 

 - гр. д. № 9797/2012 г. /съдия Майя Йончева/ е образувано на 20.12.2012 г. 

по молба, постъпила в съда на същата дата. С определение от 20.12.2012 г. съдът е 

постановил заповед за незабавна защита и с друго определение делото е насрочено 

в открито заседание за 17.01.2013 г. В заседание от тази дата е постановено 

спиране по съгласи на страните, възобновено с определение от 15.04.2013 г. и 

насрочено за 25.04.2013 г. В съдебно заседание от 16.05.2013 г. е даден ход по 

същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 17.06.2013 г. 

Решение е постановено на 23.05.2013 г. Съобщения са изпратени на 27.05.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Делата от тази категория са образувани в деня или най-късно на следващия 

ден от постъпването на молбата. По тези производства съдебните състави също 

процедират различно като част от тях дават възможност на ответната страна да 

вземе становище в срок до първото открито съдебно заседание. Делата са 

насрочвани в първо открито съдебно заседание в срок до един месец от 

образуването им или от датата на отстраняване на констатирани в молбите 

нередовности. Съдебните състави по всички проверени дела са обявявали 

решенията си в срок до един и много по-кратки от един месец. Същевременно не е 

спазвано изискването съдът да се произнася с решение в открито съдебно 

заседание - чл. 15, ал. 1 от Закона за защита от домашно насилие. 

 

12. Производства образувани по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

 

 - ч. гр. д. № 8559/2012 г., обр. на 08.11.2012 г., на доклад на съдия М. 

Димитрова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 08.11.2012 г., 

разпределението е извършено на същата дата. Заповедта за изпълнение е издадена 

на 09.11.2012 г. Съобщението до длъжника е изпратено на 09.11.2012 г., върнато в 

цялост с отбелязване, че на адреса не живее такова лице по сведение на съсед. На 

13.11.2012 г. е залепено уведомление. С разпореждане от 29.11.2012 г. е 

постановено заявителят да представи справка за адресна регистрация на длъжника. 

На 18.12.2012 г. е постъпила молба от заявителя за издаване на СУ и удължаване на 

срока, уважена с разпореждане от 18.12.2012 г. На 16.01.2013 г. е постъпила молба 

от заявителя с изпълнени указания. На 17.01.2013 г. е разпоредено да се връчи 

съобщението на посочения в справката адрес. Съобщението е изпратено на 

21.01.2013 г., връчено на 29.01.2013 г. и на 08.02.2013 г. е постъпило възражение. 

На 11.02.2013 г. е разпоредено да се уведоми заявителя за постъпилото възражение, 

както и за възможността да предяви иск за установяване на вземането си, указани 
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са последиците при непредставяне на доказателства за предявен иск. Съобщението 

до заявителя е връчено на 25.02.2013 г., на 21.03.2013 г. е представено 

доказателство за предявен иск. 

 - ч. гр. д. № 3551/2013 г., обр. на 11.06.2013 г., на доклад на съдия Ивайло 

Йосифов, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 10.06.2013 г., разпределено на 

11.06.2013 г. На 12.06.2013 г. е издадена заповед за изпълнение. Съобщението до 

длъжника е връчено на 28.06.2013 г. и на 12.07.2013 г. е постъпило възражение. На 

15.07.2013 г. е разпоредено да се уведоми заявителя за постъпилото възражение, 

както и за възможността да предяви иск за установяване на вземането си, указани 

са последиците при непредставяне на доказателства за предявен иск. Съобщението 

до заявителя е връчено на 19.07.2013 г. и на 02.08.2013 г. е постъпила молба с 

доказателство за предявен иск. 

 - ч. гр. д. № 532/2013 г., обр. на 29.01.2013 г., на доклад на съдия В. Петков, 

по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 28.01.2013 г. и на 29.01.2013 г. е 

извършено разпределението. На 29.01.2013 г. е изд. заповед за изпълнение. 

Съобщението е изпратено на 31.01.2013 г., връчено на 06.02.2013 г. и на 11.02.2013 

г. е постъпило възражение. С разпореждане от 13.02.2013 г. съдът е указал на 

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

представи доказателства за това в същия срок. Съобщението е връчено на 

заявителя на 19.02.2013 г. и на 18.03.2013 г. е представена молба с доказателства за 

предявен иск. На 29.07.2013 г. е постъпила молба за издаване на ИЛ с приложени 

решения от приключилото исково производство – уважена с разпореждане от 

29.07.2013 г. Върху издадената заповед за изпълнение има надлежно отбелязване 

(печат на съда) за издадения ИЛ. 

 - ч. гр. д. № 4148/2013 г., обр. на 02.07.2013 г., на доклад на съдия Д. 

Йорданов, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 02.07.2013 г. и на с. д. е 

извършено разпределението. Заповедта за изпълнение е изд. на 04.07.2013 г. 

Съобщението до длъжника е връчено на 18.07.2017 г., на 31.07.2012 г. е постъпило 

възражение. С разпореждане от 31.07.2013 г. съдът е постановил да се уведоми 

заявителя за постъпилото възражение, както и за възможността да предяви иск за 

установяване на вземането си и да представи доказателства за това в същия срок. 

Съобщението до заявителя е изпратено на 31.07.2013 г. и е връчено на 05.09.2013 г. 

На 11.09.2013 г. е постъпило копие от „иск”. С разпореждане на съда от 11.09.2013 

г. е указано да се провери има ли предявена искова молба и да се докладва. На 

12.09.2013 г. е извършена проверка от деловодителя на състава с отбелязване, че от 

направената справка в системата на РРС не е установена подадена ИМ относно 

вземането на заявителя. ИМ е оставена без движение. Поради неотстранени 

нередовности съдът е върнал ИМ с разпореждане от 15.10.2013 г. – към момента на 

проверката (23.10.2013 г.) не е изтекъл срокът за обжалване, поради което няма и 

произнасяне на съда по заповедното производството за обезсилване на издадената 

заповед за изпълнение – делото се следи от съдебния деловодител. 

 - ч. гр. д. № 7449/2012 г., обр. на 03.10.2012 г., на доклад на съдия М. 

Йончева, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 02.10.2012 г., разпределено 
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на 03.10.2012 г. – посочени са двама длъжника. На 04.10.2012 г. е изд. заповед за 

изпълнение. На 08.10.2012 г. е връчено съобщение до първия длъжник и на 

19.10.2012 г. е постъпило възражение от него. Съобщението до втория длъжник е 

върнато в цялост, залепено е уведомление на 09.10.2012 г. и с разпореждане от 

31.10.2012 г. съдът е постановил заявителя да представи удостоверение за 

постоянен и настоящ адрес на втория длъжник. На 19.10.2012 г. е постановено 

разпореждане за уведомяване на заявителя по чл. 415, ал. 1 ГПК. Съобщението до 

заявителя е връчено на 22.10.2012 г. На 23.10.2012 г. е постъпила молба от първия 

длъжник, с която е заявено, че оттегля подаденото възражение. С разпореждане от 

23.10.2012 г. съдът е постановил да се издаде ИЛ, тъй като подаденото възражение 

е оттеглено. На 02.11.2012 г. е постъпила молба от заявителя за издаване на СУ, 

уважена с разпореждане от 05.11.2012 г. На 12.11.2012 г. е постъпила молба с 

удостоверение за адресна регистрация на втория длъжник. На 13.11.2012 г. е 

разпоредено да се издаде ИЛ, съдът е приел, че връчването е редовно, съгласно чл. 

47 ГПК. На 02.08.2013 г. е постъпило възражение от втория длъжник, подадено 

чрез РС – Русе до ОС – Русе. С определение от 28.08.2013 г., постановено по в. ч. 

гр. д. № 823/2013 г. на ОС – Русе, съдът е приел подаденото възражение срещу 

заповедта за изпълнение, тъй като в периода, в който връчителят е посетил адреса, 

лицето е било командировано извън страната. Съдът е постановил спиране на 

производството и връщане на делото на РРС за изпълнение на задълженията му по 

чл. 423, ал. 4 ГПК. Делото е върнато на РРС на 20.09.2013 г. С разпореждане от 

23.09.2013 г. съдът е постановил да се изпрати препис от възражението и 

определението на въззивния съд на заявителя, като е указано възможността да 

предяви иск за установяване на вземането си. Съобщението е връчено на заявителя 

на 24.09.2013 г. Към момента на проверката (22.10.2013 г.) не е представено 

доказателство за предявен иск - срокът не е изтекъл. 

 - ч. гр. д. № 1215/2013 г., обр. на 27.02.2013 г., на доклад на съдия Е. 

Балджиева, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 27.02.2013 г., разпределено 

на с. д. Заповедта за изпълнение е издадена на 28.02.2013 г. Съобщението до 

длъжника е връчено на 06.03.2013 г., на 07.03.2013 г. е постъпило възражение. На 

07.03.2013 г. е разпоредено да се уведоми заявителя по чл. 415 ГПК. Съобщението 

до заявителя е връчено на 14.03.2013 г. и на 03.04.2013 г. е постъпила молба с 

доказателство за предявен иск. По делото е постъпила молба от 10.09.2013 г. за 

издаване на ИЛ, с приложено решение. За издадения ИЛ има надлежно отбелязване 

върху заповедта за изпълнение – печат на съда. 

 - ч. гр. д. № 1/2013 г., обр. на 02.01.2013 г., на доклад на съдия М. Петров, 

по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 02.01.2013 г., изпратено по подсъдност 

от СРС, разпределено на с. д. На 03.01.2013 г. е издадена заповед за изпълнение. 

Съобщението до длъжника е връчено на 04.01.2013 г., възражение е постъпило на 

15.01.2013 г. На 15.01.2013 г. е разпоредено да се уведоми заявителя по чл. 415, ал. 

1 ГПК. Съобщението до заявителя е върнато в цялост след няколкократни опити да 

се връчи на посочения адрес. На 18.06.2013 г. е връчено съобщение с препис от 

възражението на посочения в заявлението адвокат. Не е представено доказателство 
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за предявен иск. С разпореждане от 09.09.2013 г. съдът е обезсилил издадената 

заповед за изпълнение. 

 - ч. гр. д. № 1902/2013 г., обр. на 27.03.2013 г., на доклад на съдия Т. 

Казасова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 26.03.2013 г., разпределено 

на 27.03.2013 г. Заповедта за изпълнение е изд. на 28.03.2013 г. Съобщението до 

длъжника е връчено на 01.04.2013 г. и на 10.04.2013 г. е постъпило възражение. На 

11.04.2013 г. е постановено разпореждане за уведомяване на заявителя по чл. 415, 

ал. 1 ГПК. Съобщението е връчено на заявителя на 17.04.2013 г., на 16.05.103 г. е 

постъпила молба с доказателство за предявен иск. 

 - ч. гр. д. № 3743/2013 г., обр. на 19.06.2013 г., на доклад на съдия И. 

Иванов, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 19.06.2013 г. и на с. д. е 

извършено разпределение. На 21.06.2013 г. е издадена заповед за изпълнение. 

Съобщението до длъжника е връчено на 01.07.2013 г., на 09.07.2013 г. е постъпило 

възражение. На 10.07.2013 г. е постановено разпореждане за уведомяване на 

заявителя по чл. 415, ал. 1 ГПК. Съобщението до заявителя е връчено на 16.07.2013 

г., не е представено доказателство за предявен иск. С определение от 26.08.2013 г. 

съдът е обезсилил издадената заповед. 

 - ч. гр. д. № 9092/2012 г., обр. на 27.11.2012 г., на доклад на съдия Т. 

Илиева, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 23.11.2012 г., на 27.11.2012 г. 

е извършено разпределението от съдия И. Иванов. На 28.11.2012 г. е издадена 

заповед за изпълнение. На 29.11.2012 г. е връчено съобщението до длъжника, на 

12.12.2012 г. е постъпило възражение. На 13.12.2012 г. е постановено разпореждане 

за уведомяване на заявителя по чл. 415, ал. 1 ГПК. На 27.12.2012 г. е връчено 

съобщението, на 25.01.2013 г. е постъпила молба с доказателство за предявен иск. 

На 08.07.2013 г. е постъпила молба за издаване на ИЛ с приложено решение. Върху 

заповедта за изпълнение има отбелязване за издадения ИЛ – печат на съда. 

 - ч. гр. д. № 6888/2012 г., обр. на 20.09.2012 г., на доклад на съдия Д. 

Великова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е подадено на 20.09.2012 г. и на с. д. е 

извършено разпределението. На 20.09.2012 г. е издадена заповед за изпълнение. На 

24.09.2012 г. е изпратено съобщение, върнато в цялост с отбелязване, че адресът е 

посещаван многократно, включително и в почивни дни. С разпореждане от 

31.10.2012 г. заявлението е оставено без дв. за представяне на удостоверение за 

постоянен и настоящ адрес на длъжника. На 08.11.2012 г. е постъпила молба от 

заявителя за издаване на СУ и удължаване на срока, уважена. На 19.11.2012 г. е 

постъпила молба с удостоверение за адреса на длъжника. Съобщението до 

длъжника е връчено на 26.11.2012 г. и на 07.12.2012 г. е постъпило възражение. На 

10.12.2012 г. е постановено разпореждане за уведомяване на заявителя по чл. 415, 

ал. 1 ГПК. Съобщението е връчено на 12.12.2012 г. и на 03.01.2013 г. е представена 

молба с доказателство за предявен иск. На 16.10.2013 г. е постъпила молба с 

препис от решението за изд. на ИЛ. Върху заповедта за изпълнение има 

отбелязване за издадения ИЛ – печат на съда. 

 - ч. гр. д. № 2759/2013 г., обр. на 09.05.2013 г., на доклад на съдия В. 

Караджова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 08.05.2013 г., на 
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09.05.2013 г. е извършено разпределението. На 09.05.2013 г. е издадена заповед за 

изпълнение на парично задължение. На 20.05.2013 г. е връчено съобщението на 

длъжника, на 21.05.2013 г. е постъпило възражение. На 22.05.2013 г. е  постановено 

разпореждане за уведомяване на заявителя по чл. 415, ал. 1 ГПК. Съобщението е 

връчено на 27.05.2013 г. и на 26.06.2013 г. е представена молба с доказателство за 

предявен иск. 

 - ч. гр. д. № 637/2013 г., обр. 05.02.2013 г., на доклад на съдия Н. 

Александрова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 05.02.2013 г. и на с. д. е 

извършено разпределението. На 06.02.2013 г. е издадена заповед за изпълнение. С 

разпореждане от 06.02.2013 г. съдът е отхвърлил заявлението в частта, с която е 

направено искане за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение – 

обжалвано. С определение от 07.03.2013 г. по в. ч. т. д. № 67/2013 г. на ОС – Русе, 

съдът е потвърдил определението на РРС. Делото е върнато на 11.03.2013 г. 

Съобщението до длъжника е връчено на 28.02.2013 г. и на 13.03.2013 г. е 

постъпило възражение. На 14.03.2013 г. е постановено разпореждане за 

уведомяване на заявителя по чл. 415, ал. 1 ГПК. Съобщението е връчено на 

заявителя на 21.03.2013 г. и на 18.04.2013 г. е представена молба с доказателство за 

предявен иск. На 09.08.2013 г. е постъпила молба за издаване на ИЛ с приложено 

решение. Върху заповедта за изпълнение има надлежно отбелязване за издадения 

ИЛ. 

 - ч. гр. д. № 4218/2012 г., обр. на 04.06.2012 г., на доклад на съдия И. 

Йосифов, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 01.06.2012 г. На 05.06.2013 

г. е издадена заповед за изпълнение и ИЛ – има надлежно отбелязване върху 

заповедта за изпълнение и представения документ. На 06.07.2013 г. са постъпили 

възражения и от двамата длъжници. С разпореждане от 10.07.2013 г. е указано да 

представят доказателство за датата на връчване на заповедта. На 19.07.2013 г. е 

представена молба с изпълнени указания. С определение от 19.07.2013 г. съдът е 

спрял производството по делото във връзка с КД № 4/2012 г., образувано във вр. с 

чл. 417, т. 2 от ГПК. На 10.10.2012 г. производството е възобновено и с отделно 

разпореждане от с. д. е указано на заявителя, че са постъпили възражения и може в 

едномесечен срок да предяви иск за установяване на вземането си. На 09.11.2012 г. 

е представена молба с предявен иск. 

 - ч. гр. д. № 1517/2012 г., обр. на 29.02.2012 г., на доклад на съдия М. 

Димитрова, по чл. 417 ГПК.  Заявлението е подадено на 29.02.2012 г. На 02.03.2012 

г. е издадена заповед за изпълнение и ИЛ – има надлежно отбелязване върху 

заповедта и представения документ. На 08.06.2012 г. е постъпило възражение и на 

с. д. е разпоредено да се представи доказателство за датата на връчване на 

заповедта. На 15.06.2012 г. е представена молба с изпълнени указания. На 

18.06.2012 г. е разпоредено да се уведоми заявителя за постъпилото възражение. 

Съобщението е връчено на 11.06.2012 г. и на 13.07.2012 г. е представена молба с 

доказателство за предявен иск. На 26.08.2013 г. е постъпила молба от длъжника в 

заповедното производство с приложен заверен препис от решение, влязло в сила, с 

която е поискал съдът да обезсили издадената заповед за изпълнение и ИЛ. С 
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определение от 27.08.2013 г. съдът е отменил заповедта за изпълнение и е 

обезсилил издадения ИЛ. 

 - ч. гр. д. № 6289/2012 г., обр. на 28.08.2012 г., на доклад на съдия В. 

Петков, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 28.08.2012 г. На 29.08.2012 г. е 

постановена заповед за изпълнение и ИЛ – има надлежно отбелязване за изд. ИЛ и 

върху записа на заповед. На 09.10.2012 г. е постъпило възражение. На 11.10.2012 г. 

е разпоредено да се представи доказателство за датата на връчване на заповедта. На 

18.10.2012 г. е представена молба с изпълнени указания. На 19.10.2012 г. е 

постановено да се уведоми заявителя за постъпилото възражение. На 04.12.2012 г. 

е представена молба с доказателство за предявен иск. 

 - ч. гр. д. № 431/2013 г., обр. на 23.01.2013 г., на доклад на Д. Йорданов, по 

чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 23.01.2013 г. и на 24.01.2013 г. е издадена 

заповед за изпълнение и ИЛ – има надлежно отбелязване. На 26.02.2013 г. са 

постъпили 2 възражения, с разпореждане от 28.02.2013 г. е указано и на двамата 

длъжника да представят док. за датата на връчване на заповедта за изпълнение. На 

04.03.2013 г. са постъпили молби от длъжниците с изпълнени указания. На 

05.03.2013 г. е разпоредено да се изпрати съобщение на заявителя по чл. 415 ГПК. 

На 08.04.2013 г. е постъпила молба с доказателство за предявен иск срещу двамата 

длъжници. 

 - ч. гр. д. № 4331/2012 г., обр. на 08.06.2012 г., на доклад на съдия М. 

Йончева, по чл. 417 ГПК. На 08.06.2013 г. е издадена заповед за изпълнение и ИЛ – 

има надлежно отбелязване върху заповедта за изпълнени и ИЛ. 

 - ч. гр. д. № 2808/2013 г., обр. на 10.05.2013 г., на доклад на съдия Е. 

Балджиева, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 10.05.2013 г. и на 

13.05.2013 г. е издадена заповед за изпълнение и ИЛ – има надлежно отбелязване 

върху заповедта за изпълнение и записа на заповед. 

 - ч. гр. д. № 43/2013 г., обр. на 07.01.2013 г., на доклад на съдия Т. 

Казасова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 07.01.2013 г. и на 08.01.2013 

г. е издадена заповед за изпълнение и ИЛ – има надлежно отбелязване и върху 

заповедта за изпълнение и записа на заповед. На 13.03.2013 г. е постъпило 

възражение и молба за спиране на изпълнението. С определение от 14.03.2013 г. 

съдът е спрял изпълнението по изпълнителното дело и е указал на заявителя, че 

може да предяви иск за установяване на вземането си. Съобщението до заявителя е 

върнато в цялост, на 26.03.2013 г. е залепено уведомление. С разпореждане от 

28.03.2013 г. съдът е постановил съобщението да се счита за редовно връчено на 

осн. чл. 41 ГПК. С определение от 10.05.2013 г. съдът е обезсилил издадената 

заповед за изпълнение и ИЛ и е прекратил производството по делото. 

 - ч. гр. д. № 5443/2013 г., обр. на 02.09.2013 г., на доклад на съдия Н. 

Александрова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 02.09.2013 г. и на 

03.09.2013 г. е издадена заповед за изпълнение и ИЛ – има надлежно отбелязване. 

С разпореждане от 03.09.2013 г. съдът е отхвърлил заявлението в частта относно 

заплатеното адвокатско възнаграждение – обжалвано и потвърдено от въззивната 

инстанция. 
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 - ч. гр. д. № 2545/2013 г., обр. на 23.04.2013 г., на доклад на съдия И. 

Иванов, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 23.04.2013 г. и на 25.04.2013 г. 

е издадена заповед за изпълнение и ИЛ - има надлежно отбелязване. 

 - ч. гр. д. № 4847/2013 г., обр. на 30.07.3013 г., на доклад на съдия Т. 

Илиева, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 30.07.2013 г. и на 31.07.2013 г. 

е издадена заповед за изпълнение и ИЛ – има надлежно отбелязване върху 

заповедта за изпълнение и записа на заповед (оригинал). 

 - ч. гр. д. № 4379/2013 г., обр. на 11.07.2013 г., на доклад на съдия Д. 

Великова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 11.07.2013 г. и на 12.07.2013 

г. е издадена заповед за изпълнение и ИЛ – има надлежно отбелязване. С 

разпореждане от 12.07.2013 г. съдът е отхвърли заявлението в частта против 

поръчителя – обжалвано и потвърдено от въззивната инстанция. 

 - ч. гр. д. № 4983/2013 г., обр. на 06.08.2013 г., на доклад на съдия В. 

Караджова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 06.08.2013 г., оставено без 

движение с разпореждане от с. д. На 08.08.2013 г. е представена молба с изпълнени 

указания, на 08.08.2013 г. е издадена заповед за изпълнение и ИЛ – има надлежно 

отбелязване. 

 - ч. гр. д. № 9244/2012 г., обр. на 03.12.2012 г., на доклад на съдия М. 

Петров, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 30.11.2012 г., разпределението 

е извършено на 03.12.2012 г. На 04.12.2012 г. е издадена заповед за изпълнение и 

ИЛ – има надлежно отбелязване за изд. ИЛ. На 08.04.2013 г. е постъпило 

възражение и искане за спиране на изпълнението. С разпореждане от 08.04.2013 г. 

е указано на длъжника да представи доказателство за датата на връчване на 

заповедта. На 10.04.2013 г. е представена молба с изпълнени указания. С 

определение от 11.04.2013 г. молбата за спиране на изпълнението е оставена без 

уважение. С разпореждане от 11.04.2013 г. е указано да се уведоми заявителя – чл. 

415 ГПК. Съобщението до заявителя е връчено на 16.04.2013 г. и на 16.05.2013 г. е 

представена молба с доказателство за предявен иск. На 10.10.2013 г. е постъпила 

молба от единия длъжник по заповедното производство за обезсилване на 

заповедта за изпълнение и ИЛ и молба за издаване на обратен ИЛ. С разпореждане 

от 11.10.2013 г. съдът е указал да се представи заверен препис от влязлото в сила 

решение. На 18.10.2013 г. е представена молба с изпълнени указания. С 

определение от 21.10.2013 г. съдът е обезсилил издадената заповед за изпълнение и 

ИЛ по отношение на единия длъжник. 

По всички дела, образувани по чл. 417 ГПК съдът има отделно 

разпореждане за издаването на заповедта за изпълнение и ИЛ. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Делата, образувани по реда на заповедното производство, се разпределят на 

случаен принцип, равномерно между всички съдебни състави, разглеждащи 

граждански дела. До началото на 2012 г. в разпределението на делата по заявления 

по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са участвали при 20% натовареност и съдиите, 

разглеждащи наказателни дела. Делата са образувани в деня или най - късно на 
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следващия ден от постъпването на заявленията. По изключение дела са образувани 

до 3, 4 дни от постъпването на заявленията в съда – ч. гр. д. № 4218/2012 г., ч. гр. д. 

№ 9244/2012 г. и ч. гр. д. № 9244/2012 г. Съдебните състави са разглеждали и са се 

произнасяли по заявленията в срокове по-кратки от предвидения в чл. 411, ал. 2 от 

ГПК – обикновено в деня или на следващия ден от образуването и разпределението 

на делата. По всички дела е спазено изискването на разпоредбата на чл. 418, ал. 2, 

изр. 2-ро от ГПК да се прави отбелязване за издаването на изпълнителния лист 

върху издадената заповед и върху представения документ. 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН 

СЪД - РУСЕ: 
 

В районен съд-Русе разпределението на гражданските дела се извършва на 

случаен принцип посредством програмния продукт „Law Ghoice”, утвърден с 

решение на Висшия съдебен съвет, взето с Протокол № 27/07.06.2006 г., между 

всички съдии, разглеждащи граждански дела. Постъпващите молби за обезпечения 

на бъдещи искове се разпределят на принципа на случайното разпределение между 

гражданските съдии, определени да дежурят през съответния месец. По всяко дело 

е приложен протокол, отразяващ избора на докладчик, датата и часа на 

извършеното разпределение. 

Със заповед на административния ръководител случайното разпределение 

на гражданските дела е възложено на съдия Дарин Йорданов, а в негово отсъствие 

– на съдиите Виржиния Караджова и Ивайло Иванов. 

 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

 

Производствата по гражданските дела в Районен съд-Русе през 

проверявания период са образувани обикновено в деня или най-късно на 

следващия ден от постъпване на книжата в съда. В случаите, в които 

разпределящият е оставял исковите молби без движение, делата са образувани в 

по-големи периоди, след отстраняване на констатирани нередовности – гр. д. № 

365/2012 г.; 230/2013 г; гр. д. № 233/2013 г. 

Производствата по чл. 310 от ГПК са образувани в деня на постъпване на 

молбите; по молби по чл. 390 от ГПК – в деня на постъпване на молбата за 

обезпечение на бъдещ иск; по Закона за закрила на детето – между 1 и 3 дни от 

постъпване на искането; по Закона за защита от домашно насилие – най-често в 

деня на постъпване на молбата, по изключение на следващия ден; производствата 

по заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – преимуществено в деня на постъпване 

на заявлението. Подобно на общите искови производства, по-големи периоди на 

образуване на делата от тези категории се установяват в случаите на констатирани 

нередовности от разпределящия ги съдия. 

 

2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 
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Общи искови производства. 

След разпределението на делата и определянето на докладчик, проверката 

на редовността на исковите молби е извършвана от съдебните състави в много 

кратки срокове, обикновено най-късно на следващия ден от извършване на 

разпределението. 

Разпорежданията по чл. 131 от ГПК са постановявани в същия бърз порядък 

– най-късно до 2 дни от докладване на новообразуваното дело на докладчика, а в 

случаите на констатирани нередовности - в същите срокове от отстраняването им. 

Определенията по чл. 140 от ГПК, с които обикновено докладчиците са се 

произнасяли по доказателствените искания на страните и са насрочвали първо 

открито съдебно заседание, са постановявани в различни срокове от постъпване на 

писмените отговори на исковите молби, съответно от изтичането на срока за това – 

1, 5, 7, 20 дни. Най-често това е ставало между 3 и 7 дни. По някои дела се 

установяват, че тези определения са постановявани и в по-големи срокове – 1 и над 

1 месец, за които обаче се отчита, че в повечето случаи администрирането е 

съвпадало с периода на съдебна ваканция. Обективно тези срокове са ставали 

причина и за по-голяма обща продължителност на делата. 

Първо открито съдебно заседание е насрочвано в много кратки срокове – 

често под 1 месец от датата, на която е постановено определението по чл. 140 от 

ГПК. По големи периоди на насрочване се констатират само в периодите на 

съдебна ваканция – 2-3 месеца. Констатациите за срокове по-малки от 1 месец, в 

които са насрочвани първите открити заседания, се отнасят и до случаите, в които 

производствата са отлагани и са определяни нови дати. По-големи периоди при 

отлагане на дела са налагани от съдебните ваканции. Тази тенденция се е запазила 

и през 2013 г. 

По някои дела, конкретизирани в обстоятелствената част на акта, беше 

установено, че съдебните състави, след насрочване на открити съдебни заседания, 

са насрочвали нови дати без да постановят изричен съдебен акт, с който да бъде 

отменена първоначално определената. 

 

Спрени производства. 

При проверката на делата от тази категория се установява, че като цяло 

съдебните състави са ги администрирали прецизно, за което е допринесла Заповед 

№ 150/27.04.2009 г. на административния ръководител на Районен съд-Русе. Със 

същата е разпоредено на служба „Съдебно деловодство” да изисква на всеки три 

месеца официални справки по спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК от 

съда, който разглежда преюдициалния спор.  

Производствата, спрени на основание чл. 229, ал. 1 от ГПК – по съгласие на 

страните, са докладвани своевременно от служба „Съдебно деловодство” на 

докладчиците, за да бъдат прекратени в случаите, в които са били налице 

условията по чл. 231 от ГПК. 
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По много от делата, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, са 

извършвани периодично справки за хода на преюдициалните произоводства, 

включително такива са изисквани и по производствата, спрени на основание чл. 

229, ал. 1, т. 5 от ГПК и чл. 637, ал. 1 от ТЗ.  

В изолирани случаи беше установено, че продължително време не е 

постъпвала/изисквана информация относно преюдициалните производства, както 

и, че докладчиците са разчитали на активното процесуално поведение на страните. 

Тези констатации се отнасят най-вече до спрените производства, преразпределени 

на двама нови докладчици – Мария Гецова Димитрова и Ивайло Йосифов Иванов, 

на основание Заповед № 374/18.08.2010 г. на председателя на Районен съд-Русе. 

Извършеното преразпределение, освен че заобикаля принципа на случайното 

разпределение, не представлява удачно административно решение, доколкото в 

резултат на това са преразпределени стари производства на новопостъпили съдии. 

С разпределянето на стари висящи производства едновременно е намалена 

висящността на съдии, които са продължили да правораздават в Районен съд-Русе 

и е създадена изкуствена висящност на новите състави от стари дела. В много от 

случаите производствата са с правна и фактическа сложност, което е наложило 

съставите, на които са преразпределени, да извършат повторно голям обем от 

работа, свързана с тяхното проучване, което, от своя страна, е довело до пропуски 

при администрирането на някои от тях. 

 

Дела с отменен ход по същество. 

Като цяло проверката отчита сравнително добри резултати по отношение на 

критерия брой дела, по които през проверявания период са постановявани 

определения за отмяна на дадения ход по същество – по 32 определения за отмяна 

на хода за 2011 г. и 2012 г. Разделени между всички 13 съдии, разглеждащи 

граждански дела, съставите са постановили средно по 2,46 определения за отмяна 

на дадения ход по същество на година. Отделно от това, както беше посочено в 

обстоятелствената част на акта, част от причините за постановяване на 

определения в този смисъл в срока за решаване на делото, имат обективен 

характер. Конкретните данни обаче, предоставени от Районен съд-Русе, сочат, че 

отделни съдии /и през двете отчетни години/ са постановили повече определения за 

отмяна на хода по същество от отчетения среден брой за отделението. 

Въпреки това, констатираните факти дават основание да се приеме, че 

голямата част от съдебните състави извършват добра и задълбочена предварителна 

подготовка при разглеждането и решаването на делата. 

 

Дела, образувани по реда на чл. 310 от ГПК. 

Производствата по чл. 310 от ГПК са образувани в деня на постъпване на 

молбите, в редки случаи, когато производствата са оставяни без движение, тези 

срокове са по-големи. Като цяло се установява стремеж делата да приключват в 

кратките процесуални срокове, регламентирани в Глава двадесет и пета „Бързо 

производство” от ГПК. Както обаче беше посочено, не всички съдебни състави 
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извършват незабавно процесуалните действия по чл. 312, ал. 1 от ГПК. 

Определенията, с които са насрочвани първите открити заседания, са 

постановявани обичайно в срокове между 2-7 дни, а не както предвижда 

разпоредбата – „в деня на постъпване на писмения отговор или на изтичане на 

срока за това”.  

Изискването за насрочване на открито съдебно заседание е съобразявано 

прецизно и често съдебни заседания са насрочвани в много по-кратки срокове от 

законовоопределения – „не по-късно от три седмици”. 

Установява се, че не всички съдебни състави посочват датата, на която ще 

обявят решението си, която е релевентния начален момент за упражняване на 

правото на жалба. 

В преобладаващия брой случаи докладчиците са съобразявали разпоредбата 

на чл. 316 от ГПК и са постановявали крайните си съдебни актове в срока, 

предвиден в същата. Изключение са делата, по които са допуснати малки забавяния 

в отклонение на срока. 

Не всяко от проверените дела, образувани по реда на чл. 310 и сл. от ГПК, е 

отбелязвано с жълт етикет. 

 

Дела, образувани по чл. 390 от ГПК. 

Производствата по молби по чл. 390 от ГПК са образувани в деня на 

постъпването им в съда. Съдебните състави са разглеждали исканията за допускане 

на обезпечения на бъдещи искове най-късно на следващия ден от тяхното 

постъпване. По някои дела, по които производствата са били оставяни без 

движение, след отстраняване на нередовностите, докладчиците не са се 

произнасяли незабавно, а са постановявали определенията си след 5-7 дни. 

Констатирано беше, че съдиите процедират по различен начин, когато са 

указвали началния момент, от който тече определения на молителя срок за 

предявяване на бъдещия иск – от получаване на обезпечителната заповед, от 

получаване на съобщението за определението на съда или изобщо не е определян 

началния момент. 

Във всички случаи съдебните състави са отменяли служебно допуснатото 

обезпечение, ако в указания срок молителят не е представял доказателство за 

предявяване на обезпечения иск в съответствие с нормата на чл. 390, ал. 3, изр. 2-

ро от ГПК.  

 

Дела, образувани по Закона за закрила на детето. 

По всички дела са представени социални доклади и са излушвани децата 

при наличие на предпоставките, предвидени в чл. 15 от Закона за закрила на 

детето, с едно изключение. В хода на проверката беше установено, че при 

администрирането на производствата от тази категория, съдебните състави 

процедират различно. В едни от случаите е извършвана размяна на книжа по чл. 

131 от ГПК, а в други – производствата, след образуваните им, са насрочвани в 

открито съдебно заседание без да се изпращат исканията на заинтересуваните 
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страни за становище. Трети вариант са делата, при които с определението за 

насрочване съдът е давал указания по чл. 131 от ГПК и срок на до съдебното 

заседание за писмен отговор. Не във всички случаи е призовавана майката на 

детето, чието настаняване се иска, както и не във всички случаи, в които родителят 

не е призоваван, е назначаван особен представител. 

Общият стремеж по делата е за бързото им приключване: най-често първото 

открито съдебно заседание е насрочвано в периоди по-кратки от един месец и 

съдебните решения са постановявани в срокове по-кратки от законовоопределения. 

 

Дела, образувани по Закона за защита от домашното насилие. 

По тези производства съдебните състави също процедират различно като 

част от тях дават възможност на ответната страна да вземе становище в срок до 

първото открито съдебно заседание, а други са насрочвали първо открито съдебно 

заседание, без да извършват допълнителни процесуални действия. Съдебните 

производства са насрочвани в първо открито съдебно заседание в срок до един 

месец от образуването им или от датата на отстраняване на констатирани в 

молбите нередовности. По всички дела се установява, че съдебните състави са 

обявявали решенията си в срок до един и много по-кратки от един месец. В 

нарушения на реда, предвиден в чл. 15, ал. 1 от Закона за защита от домашно 

насилие, съдебните състави не са се произнасяли с решение в открито съдебно 

заседание. 

 

Производства, образувани по заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

Със Заповед № 20/27.01.2012 г. е отменена Заповед № 72/25.02.2011 г., с 

която заповедни производства са разпределяни и на наказателни съдии при 20% 

натовареност, и от 30.01.2012 г. всички производства от такъв характер се 

разпределят единствено между съдиите, разглеждащи граждански дела. 

Делата са разглеждани и съдът се е произнасял в срокове по-кратки от 

предвидения в закона. По всички дела са правени надлежни отбелязвания за 

издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е издаван. 

 

3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

 

Съгласно справката за дейността на съда през 2011 г. общият брой 

граждански дела, стояли за разглеждане в Районен съд-Русе, е 13 410. От тях 1236 

дела са останали от предходен период, а 12174 са новообразуваните производства. 

В края на периода са приключени общо 12305 дела, или 91,75% от всички 

граждански дела за разглеждане през периода. 

От всички 13410 граждански дела - 8807 производства са били образувани 

по заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, или тези производства са представляват 

65,67 % от всички висящи граждански дела в съда през 2011 г. 
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По данните за дейността на съда през 2012 г. общият брой граждански дела, 

стояли за разглеждане в Районен съд-Русе, е 11 073. От тях 1105 дела са останали 

от предходен период, а 9968 са новообразуваните производства. В края на периода 

са приключени общо 9964 дела, или 89,98% от всички граждански дела за 

разглеждане през периода. 

От всички 11073 граждански дела - 6560 производства са били образувани 

по заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, като тези производства представляват 

59,24 % от всички висящи граждански дела в съда през 2012 г. 

Констатираните факти сочат, че през двете пълни проверявани години – 

2011 г. и 2012 г., Районен съд-Русе е постигнал много добри резултати по 

приключването на делата, като и за двата периода се отчита, че процентът на 

приключените производства е около 90. Анализът на данните показва, че през 2012 

г. е налице намаляване с повече от 2200 на делата, образувани по заявления по чл. 

410 и чл. 417 от ГПК. Последните представляват около 60% от всички граждански 

дела, поради което се е стигнало и до намаляване на общия брой на всички 

граждански дела за разглеждане през 2012 г. 

Средно през 2011 г. всеки съдебен състав е имал за разглеждане по 1031,53 

дела годишно, или по 85,96 дела на месец. Посочените данни са приблизителни, 

доколкото през цялата 2011 г. наказателните съдии са участвали в разглеждането 

на заповедни производства, за които се отчита, че са най-голям процент от всички 

граждански дела. Въпреки това, отчетените данни сочат много висока средна 

натовареност на съдиите, разглеждащи граждански дела. През 2012 г. средната 

натовареност на съдия, разглеждащ граждански дела, е 851,76 дела годишно, 

съответно 70,98 дела средномесечно. Независимо от тенденцията за намаляване на 

делата, най-вече на заповедните производства, натовареността на съдиите остава 

висока и през този проверяван период. 

 

От справката, предоставена от Районен съд-Русе за нуждите на проверката, 

е видно, че през 2011 г. по 12 дела съдебните актове са постановени след изтичане 

на срока, предвиден в чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК. От тези съдебни актове, по 

три дела решенията са постановени в незначителни отклонения от срока – между 4 

и 5 дни след изтичането му. Просрочия от близо 2 месеца се установяват по две 

дела – 11476/2010 г. и 319/2011 г.; над 2 месеца също по две дела – гр. д. № 

3744/2010 г. и 2877/2010 г.; над 3 месеца по едно дело – гр. д. № 4611/2010 г. Най-

големи просрочия от по над 5 месеца се установяват по гр. д. № 6744/2009 г. и 

5802/2010 г. Следва да се отбележи, че делата със съществени просрочия над 2 

месеца /общо 5 за съда/ са по производства с предмет делби, облигационни и 

вещни искове. 

През 2012 г. от сведенията по справките на съда е видно, че делата със 

забавени крайни съдебни актове са общо 7 за всички съдии, разглеждащи 

граждански дела. 
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От делата с констатирани просрочия, по 2 дела съдебните актове са 

постановени в срок над два месеца – гр. д. № 5004/2012 г. и гр. д. № 2148/2006 г. 

/над 3 месеца/. 

От обявените за решаване дела през 2013 г., отчетени в периода 01.01.2013 

г. – 30.06.2013, са постановени 11 съдебни решения в срок по-голям от 

предвидения в чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК. Съществени просрочия от над 2 

месеца са допуснати по 4 дела – гр. д. № 2755/2010 г.; гр. д. № 3322/2012 г.; гр. д. 

№ 8087/2012 г.; гр. д. № 7736/2012 г. /над 3 месеца/.  

Данните и за трите проверявани периода отчитат наличие на просрочени 

съдебни актове, някои от които забавени с повече от 2, дори над 5 месеца. Броят на 

просрочените съдебни актове обаче и самите периоди на забава, отнесени към броя 

на делата, които всеки съдия е имал за разглеждане през всяка една от 

проверяваните години, не изглежда прекомерен. Отделно от това, за част от делата, 

по които съдебните решения са постановени след срока по чл. 235, ал. 5, изр. 1-во 

от ГПК, се констатира, че са били от правна и фактическа сложност /делби, 

облигационни и вещни искове/. 

Като цяло анализът на производствата с констатирана по-голяма 

продължителност сочи, че в големия брой времето, необходимо за тяхното 

приключване, се дължи на причини извън процесуалното поведение на съдебните 

състави-оставяне на производства без движение, размяна на книжа, спиране на 

производствата по делата, отлагане на делата в периодите на съдебната ваканция. 

Други обстоятелства от обективен характер, имащи значение за 

продължителността на делата, са различните усложнения в процеса – затруднения 

при връчване на съобщения и призовки, администриране на насрещни искове, 

конституиране на страни, извършване на процесуални действия по делегация, 

провеждане на процедури по назначаване на особен представител, развили се 

частни производства срещу актове на районния съд. 

Във връзка с изпращането на призовки и съобщения беше установено, че в 

някои случаи на призоваване, адресът е посещаван еднократно от служителя, който 

като не е откривал адресата, както и лице, което да приеме и предаде призовката, е 

залепвал уведомление. Веднага след това е започвала процедура по назначаване на 

особен представител, без да бъдат положени усилия адресът да се посети повече от 

един път - гр. д. № 1988/2013 г.; гр. д. № 1153/2013 г. 

 

Проверката общо отчита, че в Районен съд-Русе е създадена много добра 

организация на административната дейност и такава, по отношение на контрола, 

който се упражнява върху образуването, движението и приключването на делата. 

Въпреки липсата на завеждащ служба „Съдебно деловодство”, следва да 

бъде отчетено, че се поддържа много добра организация в службата. Документите 

и книжата, постъпващи по делата, са подреждани в хронологична 

последователност, с последователно номериране на страниците; своевременно 

служителите са изготвяли и изпращали книжа, съобщения и призовки. Върху 

кориците на делата е отбелязвано името на определения докладчик и вида на спора. 
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По някои дела липсват данни за името на определения да разгледа делото съдия и 

за предмета на спора, а е отбелязван само кодът, определен за съответната 

категория производства. 

Проверката констатира, че съда при образуването на делата използва четири 

отделни печати - печат на регистратурата, който съдържа входящия номер и дата 

на постъпване на съдебните книжа, във връзка с които е образувано делото; печат 

на деловодството, отразяващ датата на постъпване и събрана такса; печат с кода на 

делото, съдебният състав, на който е разпределено, и датата на извършеното 

разпределение; печат, в който е отразен номерът на делото, дата на първо открито 

съдебно заседание, датата на определението по чл. 140 от ГПК и подписа на 

докладчика. Въпреки това, по делата няма данни за датата на образуване на делото, 

а изводи относно този момент се правят единствено от датата на протокола, 

отразяващ електронния избор на докладчик. За по-голяма прецизност би било по-

удачно изработване на актуален печат, в който да се отразява датата на изричния 

акт на съда, с който производството е образувано. 

 

С оглед направените констатации и изводи, Инспекторатът към Висшия 

съдебен съвет дава следните ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Председателят на Районен съд-Русе, съобразно правомощията си по чл. 

80, т. 1 от Закона за съдебната власт, да предприеме мерки относно: 

 - спазване на законовоопределените срокове за обявяване на съдебните 

актове; 

 - своевременното произнасяне на съдебните състави по молби по чл. 390 от 

ГПК в случаите на оставяне на производствата без движение при констатирани 

нередовности; 

 - пренасрочване на открити съдебни заседания по делата да се извършва с 

изрични мотивирани съдебни актове, своевременно съобщавани на страните; 

 - създаване на правила за служителите от служба „Връчване на призовки и 

съдебни книжа” за посещаване на адресите на лицата за призоваване поне два пъти, 

след което да се пристъпва към уведомяване чрез залепване на уведомление – чл. 

47, ал. 1 от ГПК; 

 - спазване на принципа на разпределение на делата, регламентиран в чл. 9, 

ал. 1 от Закона за съдебната власт и след преразпределяне, наложено от обективни 

причини. 

 

2. Председателят на Районен съд-Русе да упражни правомощията си по чл. 

80, ал. 1, т. 9 от Закона за съдебната власт и свика общо събрание на съдиите, на 

което: 

- да се обсъди и вземе решение за уеднаквяване на практиката на съда /до 

постановяване на решение по тълк. д. № 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС/ относно 

определянето на началния момент, от който тече срокът за предявяване на 

обезпечения бъдещ иск; 
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 - да се набележат мерки за стриктното спазване на кратките процесуални 

срокове, регламентирани в Глава двадесет и пета „Бързо производство” от ГПК; 

 - да се обсъди констатираната практика във връзка с обявяването на 

съдебните решения в производствата по чл. 310 и сл. от ГПК и се вземе решение за 

спазване на чл. 315, ал. 2 от ГПК, който предвижда съдът да посочва деня, в който 

ще обяви решението си; 

 - да се вземе решение за спазване на разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Закона 

за защита от домашно насилие; 

 - да се обсъди констатираната противоречива практика при администриране 

на производствата, образувани по чл. 26 от Закона за закрила на детето, и 

производствата, образувани по чл. 12, ал. 1 от Закона за защита от домашно 

насилие, и се вземе решение за уеднаквяване на практиката на съда при 

съобразяване с процесуалните норми, регламентирани в двата закона. 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт, действия във връзка 

с препоръките да се предприемат в срок от 1 месец, считано от датата на връчване 

на настоящия акт. 

На основание чл. 58, ал. 4 от Закона за съдебната власт, председателят на 

Районен съд-Русе да уведоми главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет за конкретните действия, предприети в изпълнение на дадените 

препоръки. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт да 

се изпрати на административния ръководител на Районен съд-Русе. 

Актът да бъде предоставен на председателя на Окръжен съд-Русе и на 

представляващия Висшия съдебен съвет на електронен носител. 

 

 

     ИНСПЕКТОР: 

 

н. и.       /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


