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Плановата проверка в РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО по гражданските 

дела е проведена в изпълнение на Заповед № ПП-01-75/18.09.2013г. на Главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл.58, 

ал.1 от Закона за съдебната власт и съобразно Плана за провеждане на комплексни 

планови проверки на ИВСС за 2013г. 

Проверката бе извършена в периода 21.10.2013г. – 25.10.2013г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експертите ДИАНА ИВАНОВА и МАРИЯ ТОДОРОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Велико Търново по 

образуването, движението и приключването на гражданските дела за периодите  

01.01.2011г. - 31.12.2011г., 01.01.2012г. - 31.12.2012г. и 01.01.2013г. – 25.10.2013г. 

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските дела и 

деловодните книги, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Районен съд – Велико 

Търново справки, съобразно писмо изх. № И-01-73/12.07.2013г. на ИВСС, 

допълнителна информация за дейността на съда, извлечения от електронната деловодна 

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

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

произволно посочени граждански дела.  

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

Районен съд – Велико Търново се помещава в сграда, стопанисвана от Окръжен 

съд - Велико Търново, заедно с ОС-Велико Търново, АС - Велико Търново, РП-Велико 

Търново, ОП-Велико Търново и АП-Велико Търново. 

Материалните условия за работа не са осигурени в недостатъчна степен. Част от 

съдиите са по двама  в кабинет, а съдебните служители ползват 6 помещения. В едната 

стая работят 7 съдебни секретари, в друго помещение, разделено с преградна стена, 

работят 5 съдебни секретари и в останалата част на помещението две служби – служба 

„Архив” с двама съдебни служители и служба „Регистратура” с двама съдебни 

служители. В служба „Съдебното деловодство” работят  9 съдебни деловодители и 1 

съдебен статистик. Обособени са и два броя гишета за справки по дела на граждани и 

адвокати.   

Съдът разполага с шест съдебни зали. Към момента действителната щатна заетост 

на съдиите е 17 броя / един съдия е командирован в СРС/. В наличните съдебни зали се 

заседава целодневно. При запълване на щата от 18 съдии, съдебните зали и кабинети ще 

бъдат крайно недостатъчни. Това вероятно ще затрудни работата на магистратите. 
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Районен съд – Велико Търново е снабден с техника и софтуерни продукти в 

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

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

Администрацията изпитва недостиг на съвременна компютърна и сървърна техника, 

във връзка със създаването и поддържането на електронните папки и бързото и 

коректно обслужване на гражданите.  

През периодите на проверката – 2011г., 2012г. и м.януари 2013г. – м. октомври 

2013г. в РС-Велико Търново функционира програмата за управление на съдебните дела 

САС „Съдебно деловодство”, въведена със Заповед № 378/ 11.10.2007., считано от 

15.10.2007г. 

Разпределението на делата в РС-Велико Търново се извършва на принципа на 

случайния подбор, в изпълнение изискването по чл. 9 от ЗСВ, считано от м. февруари 

2006г. и към настоящия момент се осъществява с програмния продукт за случайно 

разпределение на делата „Law Choice”, разработен от ВСС.  

Председателят на съда е утвърдил „Вътрешни правила за организацията на 

публикуването на съдебните актове в интернет страницата на Районен съд гр. Велико 

Търново”, където е регламентиран начина за достъп до публикуваните в Интернет 

страницата съдебни актове на съда.  

Със заповед № 11/ 26.01.2010 г. е актуализирана и утвърдена “Инструкция  за 

работа с класифицирана информация в Районен съд гр. Велико Търново”.  Във 

вътрешната инструкция подробно е описано начина за класифициране на съдебните 

дела и маркиране с гриф за сигурност. 

 

 В съда са внедрени следните програмни продукти: 

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

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

 -АИС „Бюра съдимост”, която функционира от 2005 г. ; 

 -„Джес” – деловодна програма обслужваща служба „Държавно съдебно 

изпълнение”, която функционира от 2008 г.; 

 - Правно-информационна система Лакорда във вариант, в локална мрежа – 16 

едновременни потребители и уеб базирана версия – 5 едновременно потребители  с  

модули, „Лакорда Интелект", „Българско право" и „Съдебна практика”. 

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

 

В РС- Велико Търново, считано от 21.03.2013г., е утвърден щат от 62 души, от 

които 18 щ. бр. съдии,  2 щ. бр. ДСИ, 3 съдия по вписванията и 39 щ. бр. съдебни 

служители.  

Административното ръководство на РС – Велико Търново се осъществява от 

Административен ръководител – Председател на съда – Десислава Чалъкова-Минчева, 

от Младен Димитров - Заместник административен ръководител – Заместник-
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председател на РС;  съдебен администратор - Ваня Филева и административен секретар 

- Петя Маринова. 

 Десислава Чалъкова - Минчева е назначена на длъжност “Административен 

ръководител – председател” на РС Велико Търново с решение на Висшия съдебен съвет 

по протокол № 9 от 25.02.2009 г. и е встъпила в длъжност на 04.03.2009 г.  

Съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 24 от 24.06.2010 г. 

Младен Петров Димитров е назначен за „Заместник на административния ръководител 

– заместник председател на РС - В. Търново” и е встъпил в длъжност на 01.07.2010 г. 

 Ваня Тонева Филева е преназначена от длъжност „Главен счетоводител” на 

длъжност “съдебен администратор” с Допълнително споразумение № 5/ 26.01.2007 г., 

считано от 01.02.2007 г., след провеждане на конкурс.  

 Петя Руменова Маринова е преназначена от длъжност „Съдебен деловодител” на 

длъжност “административен секретар”, с Допълнително споразумение № 147/ 

24.10.2007г., считано от 29.10.2007 г., съгласно заповед № 407/ 24.10.2007 г. на 

Председателя на РС - В. Търново. 
 

Съдии, съдебни състави и процентна натовареност при разпределение на делата 

 за 2011г. 
 

Име на съдия състав          период % натовареност       

1. Явор Данаилов 

 

Първи-граждански 01.01.2011-31.12.2011г. 100% 

 

2. Даниел Йорданов 

 

Втори-наказателен 01.01.2011-31.12.2011г. 100% 

 

3. Младен Димитров 

 

 

 

Трети-граждански 01.01.2011-31.12.2011г. 

01.01.2011-31.12.2011г. 

Заповедни производства 

01.01.2011-31.12.2011г. 

Наказателни общ характер 

дела 

70% 

 

80% 

 

10% 

4. Кирил Хаджитанев 

 

Четвърти-наказателен 01.01.2011г. 

31.12.2011г. 

100% 

 

5. Галя Илиева 

 

Пети-граждански 01.01.2011г. 

31.12.2011г. 

0% 

 

6. Искра Пенчева 

 

Шести-граждански 01.01.2011-31.12.2011г. 100% 

 

7. Владимир Страхилов 

 

Седми-наказателен 01.01.2011-31.12.2011г. 

 

100% 

 

8. Мая Пеева 

 

Осми-граждански 01.01.2011-31.12.2011г. 100% 

 

9. Йордан Воденичаров 

 

Девети-граждански 01.01.2011-31.12.2011г. 100% 

 

10. Десислава Чалъкова 

 

 

 

Десети-наказателен 01.01.2011-31.12.2011г. 

01.01.2011-31.12.2011г. 

50% 

 

80% 

11. Пенко Цанков 

 

 

Единадесети-наказателен 

 

01.01.2011-31.12.2011г. 100% 

12. Йоана Генжова 

 

Дванадесети-граждански 01.01.2011г. 

31.12.2011г. 

0% 
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13. Милена Алексиева 

 

 

 

Тринадесети-граждански 01.01.2011г. 

03.11.2011г. 

04.11.2011г. 

31.12.2011г. 

0% 

 

100% 

 

14. Емил Бобев 

 

 

Четиринадесети-

наказателен 

 

01.01.2011г. 

31.12.2011г. 

100% 

 

15. Димитър Кръстев 

 

 

Петнадесети-наказателен 

 

01.01.2011г. 

31.12.2011г. 

100% 

 

16. Владимир Балджиев 

 

Шестнадесети-граждански 

 

01.01.2011г. 

31.12.2011г. 

100% 

 

 

Съгласно Заповед № 608/ 30.12.2009г., Административен ръководител – 

Председател на РС-Велико Търново Десислава Чалъкова – Минчева разглежда 50 % от 

постъпващите наказателни дела. 

Съгласно Заповед № 329/ 02.07.2010г., Зам. административния ръководител – 

Заместник председател Младен Димитров разглежда 70% от постъпващите граждански 

дела. 

Съгласно Заповед № 452/ 23.09.2010 г. на Административния ръководител – 

Председател на РС-Велико Търново, всички съдии от наказателната колегия, 

разглеждат 100 % от постъпващите граждански дела по реда на заповедното 

производство – по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, като Административния ръководител и 

Зам.административния ръководител разглеждат 80% от този вид дела. 

   В изпълнение на цитираната заповед, е запазена 10 % натовареност от вида 

наказателни общ характер дела на Трети граждански състав - Младен Димитров – 

Зам.административен ръководител – Заместник председател на РС-Велико Търново за 

2011г. и до 29.02.2012г. 

Районен съдия Галя Илиева през 2011 г. е била в отпуск по майчинство. 

Районен съдия Йоана Генжова е командирована в СРС, съгласно Заповед № 1683/ 

12.11.2010 г. на Председателя на ВКС, считано от 01.12.2010г. до настоящия момент. 

Районен съдия Милена Алексиева от 01.01.2011г. до 03.11.2011г. е била в отпуск 

по майчинство и в платен годишен отпуск. Считано от 04.11.2011 г., с оглед 

завръщането й, е въведен в програмния продукт 100% натовареност при разпределяне 

на всички граждански дела, съгласно Заповед № 439/ 03.11.2011г. 
 

 за 2012г. 
Име на съдия състав          период % натовареност       

1. Явор Данаилов 

 

 

Първи-граждански 

 

01.01.2012г. 

31.12.2012г. 

100% 

2. Даниел Йорданов 

 

 

Втори-наказателен 01.01.2012г. 

31.12.2012г. 

100% 

 

3. Младен Димитров 

 

 

Трети-граждански 

Трети-граждански 

Трети-граждански 

Трети-наказателен 

01.01.2012г. 

29.02.2012г. 

01.01.2012г. 

29.02.2012г. 

70% 

 

80% 
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01.03.2012г. 

10.04.2012г. 

11.04.2012г. 

31.12.2012г. 

50% 

 

50% 

 

4. Кирил Хаджитанев 

 

 

Четвърти-наказателен 

 

01.01.2012г. 

31.12.2012г. 

100% 

5. Галя Илиева 

 

Пети-граждански 01.01.2012г. 

31.12.2012г. 

0% 

 

6. Искра Пенчева 

 

 

Шести-граждански 

 

01.01.2012г. 

31.12.2012г. 

100% 

 

7. Владимир Страхилов 

 

Седми-наказателен 

 

01.01.2012г. 

31.12.2012г. 

100% 

8. Мая Пеева 

 

 

 

Осми- граждански 01.01.2012г. 

26.12.2012г. 

27.12.2012г. 

31.12.2012г. 

 

100% 

 

80% 

9. Йордан Воденичаров 

 

 

Девети-граждански 

 

01.01.2012г. 

31.12.2012г. 

100% 

10. Десислава Чалъкова 

 

 

Десети-наказателен 01.01.2012г. 

29.02.2012г. 

01.03.2012г. 

10.04.2012г. 

11.04.2012г. 

31.12.2012г 

50% 

 

80% 

 

0% 

 

11. Пенко Цанков 

 

 

Единадесети-

наказателен 

 

01.01.2012г. 

31.12.2012г. 

100% 

12. Йоана Генжова 

 

 

Дванадесети-

граждански 

 

01.01.2012г. 

31.12.2012г. 

0% 

 

13. Милена Алексиева 

 

 

Тринадесети-

граждански 

 

01.01.2012г. 

31.12.2012г. 

100% 

 

14. Емил Бобев 

 

 

Четиринадесети-

наказателен 

 

01.01.2012г. 

31.12.2012г. 

100% 

 

15. Димитър Кръстев 

 

 

Петнадесети-

наказателен 

 

01.01.2012г. 

31.12.2012г. 

100% 

 

16. Владимир Балджиев 

Шестнадесети-

граждански 

01.01.2012г. 

31.12.2012г. 

100% 

 

Считано от 01.03.2012 г., в изпълнение на Заповед №53 от 29.02.2012г., с оглед 

предстоящо дълго отсъствие на Административния ръководител – Председател на РС-

Велико Търново Десислава Чалъкова е преустановено разпределението на наказателни 

дела, с изключение на НОХ-споразумения и заповедните производства. В програмния 

продукт е променено и процентното натоварване на трети граждански състав – Младен 

Димитров - от видовете НОХД от 10% на 30% и НОХД - споразумения 30%. 
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Считано от 11.04.2012г., в изпълнение на Заповед №126/ 11.04.2012г., трети 

съдебен състав – Младен Димитров е преобразуван от граждански в наказателен, като е 

резглеждал 50% от постъпващите наказателни дела. По отношение на делата, 

постъпващи по реда на заповедното производство – чл. 410 и чл. 417 от ГПК, съгласно 

Заповед № 53 от 29.02.2012г., Трети наказателен съдебен състав е разглеждал 50%. 

Съдия Г. Илиева  през 2012 г.  е била в отпуск по  майчинство,  след което - в 

платен годишен отпуск. 

Съгласно Заповед № 588 от 17.12.2012 г. на Зам. административния ръководител е 

възложено на съдия Мая Пеева, считано от 15.01.2013 г. да разпределя постъпващия 

граждански доклад чрез програмата за случайно разпределение. Предвид възложените й 

допълнителни функции, считано от 27.12.2012г. е определено на Осми съдебен състав – 

М. Пеева да се разпределят  80% от постъпващите граждански дела. 

 

 за периода на 2013г. 
Име на съдия състав          период % натовареност       

1. Явор Данаилов 

 

 

Първи-граждански 

 

01.01.2013г. 

15.10.2013г. 

100% 

 

2. Даниел Йорданов 

 

 

Втори-наказателен 

 

01.01.2013г. 

15.10.2013г. 

100% 

 

3. Младен Димитров 

 

 

 

Трети-наказателен 01.01.2013г. 

26.02.2013г. 

27.02.2013г. 

15.10.2013г. 

 

50% 

 

70% 

4. Кирил Хаджитанев 

 

 

Четвърти-наказателен 

 

01.01.2013г. 

15.10.2013г 

100% 

5. Галя Илиева 

 

 

Пети-граждански 01.01.2013г. 

16.04.2013г. 

17.04.2013г. 

15.10.2013г. 

 

0% 

100% 

6. Искра Пенчева 

 

 

Шести-граждански 

 

15.10.2013г. 100% 

 

7. Владимир Страхилов 

 

 

Седми-наказателен 

 

01.01.2013г. 

15.10.2013г. 

100% 

8. Мая Пеева 

 

Осми- граждански 

 

01.01.2013г. 

15.10.2013г. 

80% 

9. Йордан Воденичаров 

 

 

 

Девети-граждански 01.01.2013г. 

15.10.2013г. 

100% 

10. Десислава Чалъкова 

 

 

 

 

Десети-наказателен 

 

01.01.2013г. 

16.06.2013г. 

17.06.2013г. 

28.06.2013г. 

30.09.2013г. 

15.10.2013г. 

 

0% 

 

50% 

 

50% 
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11. Пенко Цанков 

 

 

Единадесети-

наказателен 

 

01.01.2013г. 

15.10.2013г. 

100% 

 

12. Йоана Генжова 

 

 

Дванадесети-

граждански 

 

01.01.2013г. 

15.10.2013г. 

0% 

13. Милена Алексиева 

 

 

Тринадесети-

граждански 

 

01.01.2013г. 

15.10.2013г. 

100% 

14. Емил Бобев 

 

 

Четиринадесети-

наказателен 

 

01.01.2013г. 

15.10.2013г. 

100% 

15. Димитър Кръстев 

 

 

Петнадесети-

наказателен 

 

01.01.2013г. 

15.10.2013г. 

 

100% 

16. Владимир Балджиев 

 

 

Шестнадесети-

граждански 

 

01.01.2013г. 

15.10.2013г. 

100% 

17. Катина Минева 

 

 

Десети-наказателен 15.01.2013г. 

10.06.2013г. 

80% 

 

 

Съгласно Заповед №2246/12.12.2012г. на Зам. Председателя на ВКС, Катина 

Миткова Минева – младши съдия от Софийски градски съд е командирована за 

изпълнение на длъжността „съдия” в Районен съд – Велико Търново, с оглед дълго 

отсъствие, поради майчинство на Д. Чалъкова - Минчева – Административен 

ръководител на съда. Със Заповед № 16 от 14.01.2013 г. на Зам. Административен 

ръководител на ВТРС е определено съдия Катина Минева – десети съдебен състав/до 

завръщането на съдия Д.Чалъкова/, да разглежда 80% от следните видове дела – 

граждански: заповедно производство – чл. 410 и чл. 417 от ГПК, дела по Закона за 

домашно насилие; обезпечение на бъдещ иск и съдебни поръчки по граждански – ч. гр. 

д. и наказателни - НОХД – споразумения; АНД;  АНД-УБДХ; НАХД; НЧХД; ЧНД – 

кумулации; ЧНД – мерки; ЧНД – лечения; ЧНД-ЗБППМН; ЧНД – реабилитации; ЧНД – 

243 НПК; ЧНД – 67-72 НПК; други ЧНД и съдебни поръчки – наказателни ЧНД. 

С оглед предстоящо завръщане на Административния ръководител и председател 

на десети съдебен състав – съдия Десислава Чалъкова, със Заповед № 205/ 20.05.2013г., 

считано от 20.05.2013г. е преустановено разпределянето на постъпващите наказателнит 

дела, а считано от 10.06.2013г. е преустановено разпределянето и на наказателните 

дела. 

Във връзка със завръщане от платен отпуск за отглеждане на малко дете на Д-

Чалъкова-Минчева-Административен ръководител-председател на ВТРС и председател 

на десети съдебен състав, съгласно Заповед № 270 от 17.06.2013г., е въведен в 

програмния продукт 50% натовареност при разпределяне на гражданските дела от вида 

„заповедно производство – чл. 410 и чл. 417 от ГПК на Десети съдебен състав. Със 

Заповед № 293 от 25.06.2013г. е преустановено разпределянето на гражданските дела от 

вида заповедно производство, на основание Заповед № 217/24.06.2013 г. на 
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Административния ръководител на ВТОС за разрешен платен годишен отпуск, считано 

от 01.07.2013г. до 27.09.2013 г., включително. 

Съдия Г. Илиева през 2012г.  е била в отпуск по майчинство, след което излиза в 

продължителен платен годишен отпуск до 16.04.2013г. 

В изпълнение на Заповед № 79 от 26.02.2013г. на  Зам. административния 

ръководител на ВТРС е завишен процента на разглеждане на постъпващите наказателни 

дела от 50% на 70%, както и постъпващите дела по реда на заповедното производство – 

чл. 410 и чл. 417 от ГПК - от 50% на 70% на трети съдебен състав – Младен Димитров. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ 

 СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

Към 01.01.2013 г. по утвърдено щатно разписание на Районен съд-Велико Търново 

има 39 бр. съдебни служители. Съдебен администратор при РС- Велико Търново е Ваня 

Филева, а  административен секретар - Петя Маринова. 

Администрацията на РС- Велико Търново се състои от съдебен администратор, 

обща и специализирана администрация. 

Общата администрация се състои от 4 бр. служители – административен секретар, 

главен счетоводител, системен администратор и старши специалист – касиер-

счетоводител. 

Към 15.10.2013г. в специализираната администрация работят общо 34 служители и 

същата е организирана в служби и длъжности, както следва: 

 „Регистратура”- 2 бр. деловодители, 

 „Съдебно деловодство”- 1 бр. завеждащ служба „Съдебно деловодство” и 8 

съдебни деловодители – обработващи граждански и наказателни дела, 

 „Архив”- 2 бр. съдебени архивари,  

 1 бр. завеждащ служба „Съдебни секретари” и 11 бр. съдебни секретари,  

  Бюро “Съдимост”-  1 съдебен деловодител, 

 Съдебен статистик – 1 бр., 

 „Връчване на призовки и съдебни книжа”- 3 бр. призовкари, 

 „Съдебно- изпълнителна служба”- 1 бр. завеждащ служба Д СИС и 1 бр. 

съд. деловодител.  

Техническите длъжности са  2 бр. чистачки. 

Със Заповед № 378/ 11.10.2007 г. в Районен съд – Велико Търново е внедрена и 

функционира деловодната програма на САС “Съдебно деловодство” на 

“Информационно обслужване” АД – Варна . 

Книгите по чл. 50, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ПАРОАВАС се водят 

на хартиен носител. Изходящия дневник и входящия дневник се води на електронен 

носител по деловодната програма САС «Съдебно деловодство и се разпечатва на 

хартиен носител в края на всеки работен ден. 
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Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК, предвиден в чл. 50, ал. 1, т. 10  от ПАРОАВАС, 

се води на електронен носител, по деловодната програма САС «Съдебно деловодство» 

и се разпечатва ежеседмично, съгласно Заповед № 22/31.01.2011г.  

Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се получават 

автоматично от деловодната програма САС “Съдебно деловодство” на 

“Информационно обслужване” АД  за граждански дела. Всички дела, образувани след 

15.10.2007г. са въведени във функциониращата „Съдебна административна система” 

(САС). Със заповед № 612 от 29.12.2010г. са определени съдебни служители, които да 

извършват проверка в програмния продукт САС „Съдебно деловодство” относно 

въведените данни. 

В деловодството се водят предвидените в чл.50, ал.1 от ПАРОАВАС книги и 

регистри: 

Описна книга за гр.дела – за  2011г. – 19 тома, за 2012г. – 15 тома, за 2013г. – 5 

тома към дата 15.10.2013 г.; 

Книга за открити съдебни заседания на гр. дела – за  2011г.- 4 тома, за 2012г. – 4 

тома, за 2013г. – 3 тома към 15.10.2013г.; 

Книга за закрити заседания – за  2011г. – 5 тома, за 2012г. – 3 тома, за 2013г. – 2 

тома към 15.10.2013 г.; 

Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа от други съдилища – 

2011г. – 2013 г. – 4 тома и 5 тома – книга за призовки в гр. В. Търново за същия период; 

Книга на заявленията за достъп до обществена информация – 2007 г. – 2013 г. – 1 

том; 

Изходящ дневник 2011г. – 2 тома, 2012 г. – 2 тома, 2013 г. – 1 том. Води се на 

електронен носител по деловодната програма САС „Съдебно деловодство” и се 

разпечатва на хартиен носител, в края на всеки работен ден; 

Входящ дневник 2011г. – 2 тома, 2012 г. – 2 тома, 2013 г. – 2 тома. Води се на 

електронен носител по деловодната програма САС „Съдебно деловодство” и се 

разпечатва на хартиен носител, в края на всеки работен ден; 

Регистър на съдебните решения за периода 2011 г. – 1 том, 2012 г.– 1 том, 2013 г. – 

1 том;  

Разносна книга – 2011 г. – 2013 г. – 2 тома; 

Книга за жалби по делата – 2009 г. – 2013 г. – 1 том; 

Архивна книга по граждански дела – 2011 г. – 3 тома, 2012 г. – 3 тома, 2013г. – 1 

бр. към дата 15.10.2013 г.; 

Книга за отказ и прием по наследство – 2005 г. – 2013 г. – 1 том; 

Книга за издадените изпълнителни листове за присъдени глоби – 2005 г. – 2013 г. – 

1 том; 

Регистър на отводите – води се от 2013 г. – 1 том; 

Книга за държавни такси и разноски – води се от 2013 г. – 1 том; 

Календарна гражданска книга – 2011 г. – 2013 г. – 4 тома към дата 15.10.2013 г.; 

Регистър на издадените изпълнителни листове за присъдени разноски в полза на 

ВТРС. В изпълнение на Решение на ВСС по Протокол № 1 от 26.03.2013г. и Заповед № 
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253/13.06.2013г., след влизане в сила на съдебния акт, по който са присъдени разноски в 

полза на съда, преди издаване на изпълнителен лист към съответното лице – длъжник се 

изпраща покана за доброволно плащане. 

Регистърът на отводите е въведен считано от 17.05.2013г., в изпълнение на 

Стратегически план за дейността на РС за периода от 2013г. – 2017 г. и Заповед № 200/ 

16.05.2013 г. 

Със заповед № 396/ 27.09.2011г. са утвърдени Вътрешни правила за изпращане на 

съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес. 

 

Проверени бяха следните книги и регистри по чл.50, ал.1 от ПАРОАВАС: 

- Азбучен указател за образуваните граждански дела – за 2011г. – 2 тома; за 2012г. 

– 2 тома и за 2013г. – 1 том. Книгите са номерирани, подпечатани и прошнуровани. 

Водят се четливо. Всички книги се проверяват от комисия в състав - съдебен секретар и 

административен секретар; 

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

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

места информацията е написана нечетливо, главно от един от деловодителите; 

- Книга за открити съдебни заседания на гр. дела – Книгите на места се водят 

нечетливо в графа «резултат», която се попълва от съдебните секретари; 

- Книга за закрити заседания –  Водят се от деловодителите, номерирани са, 

прошнуровани и подпечатани в края на всяка книга. Книгите на места се водят 

нечетливо в графа резултат (основно от един от деловодителите); 

- Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа (вътрешни призовки)- 

Книгите се водят нечетливо на места, номерирани, прошнуровани и подпечатани са; 

- Книга за изпратени призовки и съдебни книжа на други съдилища, общини и 

кметства - (външни призовки). Водят се в някои случаи нечетливо, подпечатани са в 

края на съответния том;  

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

номерирана, подпечатана, прошнурована. Води се от 2007г.  до момента на проверката  

и съдържа общо 7 заявления, в това число 3 заявления от 2103г.; 

- Изходящ дневник – За проверяваните периоди книгите са номерирани, 

прошнуровани и подпечатани, водят се четливо;  

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

номерирани, няма подпис и печат на Председателя; 

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

е номериран и подпечатан; 

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

където се съхраняват преписките и се предават ежемесечно в служба Архив;  

- Регистър по ЗЗДН – Номериран и прошнурован е, води се четливо от 2005г. до 

момента в една книга, като е приключвана в края на всяка година; 

- Регистър за уведомленията по чл.47 от ГПК; 
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- Регистър на отводите, води се от статистика на съда, от 2013г.- води се коректно, 

точно и четливо. 

 

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

книгата за открити заседания, датата на предаване на делото в канцеларията на съда и 

акта от Регистъра на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК - решение по гр. дело № 

179/2012г., решение по гр. дело № 533/2012г., решение по гр. дело № 230191/2011г., 

решение по гр. дело № 3543/2011г., решение по гр. дело № 182/2013г., решение по гр. 

дело № 4359/20131г., решение по гр. дело № 4670/2012г., решение по гр. дело № 

5306/2011г. Проверката установи, че няма разминаване в посочените дати в книгите, в 

регистъра и в делото. 

Проверката установи пълно съответствие между датата на акта, съдържащ се по 

делото, датата на акта, обявен в Книга за открити заседания І инстанция гр.дела и 

датата на акта в съдебния регистър. 

Препоръчително е да продължава периодичната проверка на всички деловодни 

книги и регистри от страна на назначената комисия, като проверките се удостоверяват с 

дата и подпис, а допуснатите пропуски да се отстранят. Съдебните служители да 

полагат по-голямо старание при водене на деловодните книги и регистър, с оглед 

недопускане на пропуски в бъдеще. Съдебният регистър по чл. 235, ал.5 ГПК да се води 

от изрично упълномощено за целта длъжностно лице, както е в редица съдилища в и 

извън съдебния окръг. Описната книга да се води по-четливо, а книгата за открити 

заседания І инстанция и за закрити заседания да се попълва четливо и пълно - с 

диспозитива на съдебния акт.  

 
 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
        ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

В РС-Велико Търново гражданските дела се образуват в деня или най-късно на 

следващия ден след постъпване на книжата в съда, от Зам. Председателя на РС-Велико 

Търново. Разпределението на делата на принципа на случайния избор, съгласно чл. 9 от 

ЗСВ, се извършва от месец февруари 2006 г. и към настоящия момент се осъществява 

чрез програмния продукт за случайно  разпределение на делата “Law Choice”,  

разработен от ВСС. 

Председателят на съда е утвърдил със Заповед № 203 от 18.05.2013г. нови 

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС – Велико Търново. 

Разпределението към момента на проверката се извършва от Административния 

ръководител – Председател – Д. Чалъкова по наказателните делата и от Зам. 

административния ръководител – Зам. председател – М. Димитров по гражданските 
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дела. След автоматичния избор на докладчик се разпечатва протокол и се прилага по 

всяко дело, като протоколът се съхранява и в архива на програмата.  

Определен е процентът натовареност на съдебните състави – 100 % на съдиите, 

разглеждащи граждански дела, а на съдиите, разглеждащи наказателни дела - 100 % 

заповедно производство  по чл. 410 и чл. 417 от ГПК”; 50 % на Председателя на съда за 

постъпилите наказателни дела; 70% на Зам.председателя на съда от всички постъпили 

наказателни дела и 70 % от заповедните производства  по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

Съдия Йоана Генжова е изключена от разпределение, тъй като е командирована в СРС. 

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

дела освен тези, които се разпределят „по дежурство”, а именно: НАХД-УБДХ/ с 

изключение на внесените с постановление от прокуратурата/, ЧНД разпит / разрешение, 

ЧНД – банкови тайни, ЧНД – служебни защитници,  разрешение за теглене на влог, 

отказ/прием от наследство, чл. 6 от СК, чл. 130 СК,  назначаване на особен 

представител, ЧГРД – разкриване на банкови тайни. Делата, разглеждани „по 

дежурство” се разпределят между определените със заповед дежурни съдии за деня. 

Считано от месец септември 2012 г., молби за обезпечения по чл. 390 ГПК се 

разпределят чрез програмата за случайно разпределение между съдиите, които 

разглеждат граждански дела.  

Разпределението на делата се извършва чрез програмата за случайно 

разпределение от Административния ръководител и Заместник Административния 

ръководител, а в тяхно  отсъствие - от районен съдия Пенко Цанков, съгласно Заповед 

№ 131/12.04.2012г. Разпределението на делата по дежурство се извършва от 

съответните дежурни съдии за деня.  

На проверяващите бяха предоставени заповеди №14/27.01.2011г., 

№131/12.04.2012г., №144/23.04.2012г. и №584/14.12.2013г., №588/14.12.2013г. и № 

473/30.09.2013г.  за определяне на длъжностни лица, които да извършват случайния 

избор на делата, в отсъствието на Административния ръководител и Зам. 

административния ръководител. 

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите в съда 

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

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

ежедневно съдебните деловодители в служба „Регистратура” докладват постъпилите 

наказателни дела на Административния ръководител и съответно постъпилите 

граждански дела на Зам. административния  ръководител. След разпределението и 

образуването на делата на принципа на случайния избор се предават на служба 

„Съдебно деловодство”. Описват се в Описната книга от съдебните деловодители, след 

което се докладват на съдиите докладчици. 

Съдиите дават дежурства през работните дни от седмицата, съобразно Заповед  № 

504/ 15.10.2013г. на Административния ръководител, а за дежурствата на магистратите 

и съдебните секретари през почивните и празничните дни, Председателят на съда 

ежемесечно издава заповед. 
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На съдиите Даниел Йороданов, Младен Димитров, Кирилл Хаджитанев, Владимир 

Страхилов Десислава Чалъкова, Пенко Цанков, Емил Бобев и Димитър Кръстев 

разглеждащи наказателни дела, са били разпределяни до 15.10.2013г. и 100% ч.гр.дела - 

заповедно производство – чл. 410 и чл. 417 от ГПК, а на Председателя на съда и 

Зам.председателя на съда са били разпределяни по 80% от този вид частни граждански 

дела, съгласно заповед№. 608/ 30.12.2009г. 

По Заповед № 47/ 23.02.2010 г. на Председателя, в Районен съд - Велико Търново 

се получават справки от Национална база дани «Население». Утвърдени са и вътрешни 

правила за предоставяне на информация от Национална база дани, актуализирани от 

03.02.2012г. Оправомощените лица, които имат право да извършват справки и да 

предоставят информация от Национална база дани «Население» в съда, разполагат с 

електронен подпис. 
 
2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

Общи данни за Районен съд град Велико Търново за периода 01.01.2011г. – 

15.10.2013г. 

 

През 2011г. в Районен съд град Велико Търново – са постъпили общо 6143 бр. дела 

(в това число 1459 бр. гр. дела по общия исков ред и 4684 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 667 бр. дела или общо за разглеждане – 6810 бр.  дела 

(в това число 2097 бр. гр.дела по общия исков ред и 4713 бр. ч.гр.дела). От тях  са 

свършени през 2011г. 6182 бр. дела или 1495 бр. гр. дела и 4687 бр. частни гр.дела.  

 

През 2012г. в Районен съд град Велико Търново – са постъпили общо 5080 бр. дела 

(в това число 1530 бр. гр. дела по общия исков ред и 3550 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 628 бр. дела или общо за разглеждане – 5708 бр.  дела 

(в това число 2132 бр. гр.дела по общия исков ред и 3576 бр. ч.гр.дела). От тях  са 

свършени през 2012г. 5182 бр. дела или 1644 бр. гр. дела и 3538бр. частни гр.дела.  

 

През периода 01.01.2013г.-11.10.2013г. са постъпили общо 3556 бр. дела, (в това 

число 1105 бр. гр. дела по общия исков ред  и 2451 бр. частни гр.дела), останали 

несвършени от минали години – 526 бр. дела или общо за разглеждане – 4082 бр.  дела 

(в това число 1593 бр. гр.дела по общия исков ред и 2489 бр. ч.гр.дела). От тях са  

свършени 3476 бр. дела (в това число 1042 бр. гр. дела и 2434 бр. частни гр.дела) . 

 

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

следните закони: искове на основание чл.415- чл.422 от ГПК, облигационни искове, 

искове по СК – в това число искове по чл.49 от СК, по чл.50 от СК, по чл.127 от СК, по 

чл.143-чл.150 от СК, а по частните гр. дела  -  заповедните производства на основание 

чл.410 и чл.417 от ГПК. 
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           НАТОВАРЕНОСТ: 

 

Общата натовареност по щат и действителна натовареност (граждански и 

наказателни дела) в Районен съд – Велико Търново е както следва: 

 

 за 2011г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 52,58; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 46,86; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 58,86; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 52,45. 

 за 2012г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 44,77; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 40,36; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 50,25; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 45,31. 

 за първото полугодие на 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 40,04; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 32,46; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 46,42; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 37,64. 

 

Обобщени данни за граждански дела -общо и по съдии докладчици: 

– граждански дела по общия исков ред: 

 
 2011 г.  

съдия несвършени дела 

към 01.01.2011 г. 

постъпили през 

2011 г. 

свършени през 

2011 г. 

дела за 

разглеждане през 

2011 г. 

Д.ЧалъковаМинчева 0 0 0 0 

Мл.Димитров 61 172 167 233 

Я.Данаилов 119 237 250 356 

Г.Илиева 0 0 0 0 

М.Алексиева 1 73 9 74 

И.Пенчева 99 242 266 341 

М.Пеева 148 245 277 393 

Й.Воденичаров 113 244 272 357 

Вл.Балджиев 97 245 253 342 

Й.Генжова 0 0 0 0 

Д.Йорданов 0 0 0 0 

П.Цанков 0 0 0 0 

Е.Бобев 0 0 0 0 

Вл.Страхилов 0 0 0 0 

Д.Кръстев 0 0 0 0 

К.Хаджитанев 0 1 1 1 

общо 638 1459 1495 2097 
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  2012 г.  
съдия несвършени дела 

към 01.01.2012 г. 

постъпили през 

2012 г. 

свършени през 

2012 г. 

дела за 

разглеждане през 

2012 г. 

Д.ЧалъковаМинчева 0 0 0 0 

Мл.Димитров 66 48 105 114 

Я.Данаилов 107 243 282 350 

Г.Илиева 0 0 0 0 

М.Алексиева 65 247 217 312 

И.Пенчева 75 253 265 328 

М.Пеева 116 242 258 358 

Й.Воденичаров 85 245 255 330 

Вл.Балджиев 88 248 258 336 

Й.Генжова 0 0 0 0 

Д.Йорданов 0 0 0 0 

П.Цанков 0 0 0 0 

Е.Бобев 0 2 2 2 

Вл.Страхилов 0 1 1 1 

Д.Кръстев 0 0 0 0 

К.Хаджитанев 0 1 1 1 

общо 602 1530 1644 2132 

 

 За периода на  2013 г.  
съдия несвършени дела 

към 01.01.2013 г. 

постъпили през 

периода 

01.01.2013 г. – 

15.10.2013 г. 

свършени през 

периода 

дела за 

разглеждане през 

периода 

Д.ЧалъковаМинчева 0 0 0 0 

Мл.Димитров 9 1 5 10 

Я.Данаилов 67 166 152 233 

Г.Илиева 0 102 41 102 

М.Алексиева 99 175 182 274 

И.Пенчева 63 170 169 233 

М.Пеева 99 163 167 262 

Й.Воденичаров 74 164 164 238 

Вл.Балджиев 77 169 176 246 

Й.Генжова 0 0 0 0 

Д.Йорданов 0 0 0 0 

П.Цанков 0 0 0 0 

Е.Бобев 0 0 0 0 

Вл.Страхилов 0 0 0 0 

Д.Кръстев 0 1 0 1 

К.Хаджитанев 0 0 0 0 

К.Минева 0 1 1 1 

А.Димова 0 7 0 7 

общо 488 1119 1057 1607 

 

- частни граждански дела: 
 2011 г.  

съдия несвършени дела 

към 01.01.2011 г. 

постъпили през 

2011 г. 

свършени през 

2011 г. 

дела за 

разглеждане през 

2011 г. 

Д.ЧалъковаМинчева 1 264 265 265 

Мл.Димитров 4 275 279 279 

Я.Данаилов 1 380 379 381 
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Г.Илиева 0 0 0 0 

М.Алексиева 0 108 108 108 

И.Пенчева 2 377 373 379 

М.Пеева 0 368 364 368 

Й.Воденичаров 2 365 364 367 

Вл.Балджиев 3 377 378 380 

Й.Генжова 0 0 0 0 

Д.Йорданов 1 367 368 368 

П.Цанков 1 358 357 359 

Е.Бобев 3 392 391 395 

Вл.Страхилов 2 358 359 360 

Д.Кръстев 2 351 353 353 

К.Хаджитанев 7 344 349 351 

общо 29 4684 4687 4713 

 

 2012 г.  
съдия несвършени дела 

към 01.01.2012 г. 

постъпили през 

2012 г. 

свършени през 

2012 г. 

дела за 

разглеждане през 

2012 г. 

Д.ЧалъковаМинчева 0 67 67 67 

Мл.Димитров 0 127 126 127 

Я.Данаилов 2 277 279 279 

Г.Илиева 0 0 0 0 

М.Алексиева 0 285 282 285 

И.Пенчева 6 286 290 292 

М.Пеева 4 279 282 283 

Й.Воденичаров 3 285 278 288 

Вл.Балджиев 2 281 281 283 

Й.Генжова 0 0 0 0 

Д.Йорданов 0 283 281 283 

П.Цанков 2 274 271 276 

Е.Бобев 4 278 282 282 

Вл.Страхилов 1 289 282 290 

Д.Кръстев 0 274 274 274 

К.Хаджитанев 2 265 263 267 

общо 26 3550 3538 3576 

 

 За периода на  2013 г.  
съдия несвършени дела 

към 01.01.2013 г. 

постъпили през 

периода 

01.01.2013 г. – 

15.10.2013 г. 

свършени през 

периода 

дела за 

разглеждане през 

периода 

Д.ЧалъковаМинчева 0 0 0 0 

Мл.Димитров 1 110 107 111 

Я.Данаилов 0 213 212 213 

Г.Илиева 0 114 112 114 

М.Алексиева 3 189 189 192 

И.Пенчева 2 197 197 199 

М.Пеева 1 186 188 187 

Й.Воденичаров 10 200 209 210 

Вл.Балджиев 2 193 195 195 

Й.Генжова 0 0 0 0 

Д.Йорданов 2 178 176 180 

П.Цанков 5 186 189 191 

Е.Бобев 0 146 145 146 
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Вл.Страхилов 8 159 165 167 

Д.Кръстев 0 161 160 161 

К.Хаджитанев 4 174 176 178 

К.Минева 0 67 37 67 

А.Димова 0 9 8 9 

общо 38 2482 2495 2520 

 

– граждански дела – обобщени данни: 

 
 2011 г.  

съдия постъпили през 

2011 г. 

несвършени дела 

към 01.01.2011 г. 

дела за 

разглеждане през 

2011 г. 

свършени през 

2011 г. 

Д.ЧалъковаМинчева 264 1 265 265 

Мл.Димитров 447 65 512 446 

Я.Данаилов 617 120 737 629 

Г.Илиева 0 0 0 0 

М.Алексиева 181 1 182 117 

И.Пенчева 619 101 720 639 

М.Пеева 613 148 761 641 

Й.Воденичаров 609 115 724 636 

Вл.Балджиев 622 100 722 631 

Й.Генжова 0 0 0 0 

Д.Йорданов 367 1 368 368 

П.Цанков 358 1 359 357 

Е.Бобев 392 3 395 391 

Вл.Страхилов 358 2 360 359 

Д.Кръстев 351 2 353 353 

К.Хаджитанев 345 7 352 350 

общо 6143 667 6810 6182 

 

 2012 г.  

 
съдия постъпили през 

2012 г. 

несвършени дела 

към 01.01.2012 г. 

дела за 

разглеждане през 

2012 г. 

свършени през 

2012 г. 

Д.ЧалъковаМинчева 67 0 67 67 

Мл.Димитров 175 66 241 231 

Я.Данаилов 520 109 629 561 

Г.Илиева 0 0 0 0 

М.Алексиева 532 65 597 499 

И.Пенчева 539 81 620 555 

М.Пеева 521 120 641 540 

Й.Воденичаров 530 88 618 533 

Вл.Балджиев 529 90 619 539 

Й.Генжова 0 0 0 0 

Д.Йорданов 283 0 283 281 

П.Цанков 274 2 276 271 

Е.Бобев 280 4 284 284 

Вл.Страхилов 290 1 291 283 

Д.Кръстев 274 0 274 274 

К.Хаджитанев 266 2 268 264 

общо 5080 628 5708 5182 
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 за периода 01.01.2013 г. – 15.10.2013 г.  
съдия постъпили през 

периода 

01.01.2013 г. – 

15.10.2013 г. 

несвършени дела 

към 01.01.2013 г. 

дела за 

разглеждане през 

периода 

свършени през 

периода 

Д.ЧалъковаМинчева 0 0 0 0 

Мл.Димитров 111 10 121 112 

Я.Данаилов 379 67 446 364 

Г.Илиева 216 0 216 153 

М.Алексиева 364 102 466 371 

И.Пенчева 367 65 432 366 

М.Пеева 349 100 449 355 

Й.Воденичаров 364 84 448 373 

Вл.Балджиев 362 79 441 371 

Й.Генжова 0 0 0 0 

Д.Йорданов 178 2 180 176 

П.Цанков 186 5 191 189 

Е.Бобев 146 0 146 145 

Вл.Страхилов 159 8 167 165 

Д.Кръстев 162 0 162 160 

К.Хаджитанев 174 4 178 176 

К.Минева 68 0 68 68 

А.Димова 16 0 16 8 

общо 3601 526 4127 3552 

 

 

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

Семейния кодекс – разводи (чл.49 от СК, респ. чл.50 от СК), издръжки (чл.143 ал.2 вр. 

чл.142 ал.1 от СК, респ. чл.150 вр. чл.142 ал.1 от СК), родителски права (чл.127 ал.2 от 

СК, респ. чл.59 ал.9 от СК), чл.415 от ГПК, респ. чл.422 от ГПК за 

установяване/съществуване на вземания по облигационни договори или търговски 

сделки (чл.79 от ЗЗД ввр. чл.327 ал.1 от ТЗ вр. чл.318 от ТЗ), трудови спорове (най-

често за неизплатени трудови възнаграждения – чл.242, вр. чл.128 от КТ). По 

отношение на частните гр.дела преобладават заповедните производства. 

 

НАСРОЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 

 

Бяха изискани и проверени граждански дела, насрочени в открити съдебни 

заседания през м. ноември 2013г., по съдии както следва:  

За 06.11.2013 г., съдия Явор Данаилов - І-ви състав, е насрочил 7 бр. гр. дела, с 

начален час на заседанието – 9.30 ч., от които едно частно дело – съдебна поръчка.  

От тях бяха проверени: 

Гр. дело № 1709/2013г., е образувано на 28.05.2013г., (отразено на корицата, без 

дата на печата), по искова молба от предходния ден, с правно основание чл. 124 ГПК, 

разпределено от съдия Мая Пеева на доклад на съдия Данаилов, видно от протокол за 

случаен избор за това дело, с посочване имената на съдиите, участвали в избора. С 

разпореждане по чл. 130 ГПК, също от 28.05.2013г., е  извършена проверка на 

редовността на исковата молба, наредено е изпращането й за отговор на ответника, като 



 

 20 

са указани последиците от неподаването на такъв. Отговор от дружеството-ответник е 

получен на 05.07.2013г., след което, с определение по чл. 140, ал. 3 ГПК, № 

1540/09.07.2013г., делото е внесено в о.с.з. на 27.09.2013г. – 10.30ч., изготвен е проект 

за доклад по делото, разпределена  е доказателствената тежест, допуснати са разпит на 

свидетел и СТЕ, изготвена и представена по делото на 17.09.2013г. В с.з. е депозирано 

заключението и за разпит на свидетел делото е отложено за 06.11.2013г. 

Гр. дело № 3281/2013г. е за развод по взаимно съгласие, с приложено към молбата 

споразумение и удостоверение за граждански брак. Молбата е постъпила в съда на 

26.09.2013г., в същия ден е образувано делото, (без дата на печата, с отбелязване на 

корицата), тогава и е разпределено - от съдия Пеева, видно от протокола за случаен 

избор само за това дело, с посочване имената на участващите в избора съдии, без 

изключване на някой от тях. На гърба на този протокол, на 27.09.2013г. съдията-

докладчик небрежно, на ръка е разпоредил  насрочване на делото за 06.11.2013г., както 

и да се призоват молителите. Призовките са редовно връчени на 03 и 04.10.2013г. 

Гр. дело № 1044/2013г. е образувано на 01.04.2013г. по частично предявен 

облигационен иск, разпределено в същия ден на доклад на съдия Данаилов, заедно с 

още 13бр. гр. дела. С разпореждане от 02.04.2013г., исковата молба е била оставена без 

движение, с точни и конкретни указания за отстраняване на нередовности, изпълнени с 

допълнителна молба от 03.06.2013г., докладвана веднага и с разпореждане също от 

03.06.2013г., на основание чл. 130 ГПК, съдията-докладчик е наредил изпращането на 

исковата молба с приложенията на ответниците, разяснил е правото на отговор и 

последиците от неподаването на такъв. По повод връчените съобщения съдът е бил 

уведомен за настъпила смърт на единия от ответниците преди подаването на исковата 

молба, с оглед което и на база представените доказателства, производството е било 

прекратено по отношение на него. От втория ответник в срок е бил депозиран писмен 

отговор с приложени доказателства, след което, на 10.07.2013г. е постановено 

определение № 1565, с изготвен проект за доклад по спора, указания по тежестта на 

доказване и пр., а  о.с.з. е насрочено за 02.10.2013г., в което са разпитани двама 

свидетели и е отложено по доказателствата за 06.11.2013г. 

 

 Съдия Галя Илиева  – V състав: насрочени са: 

- о.с.з. на 01.11.2013 г., с начален час – 10,30 часа, с две  граждански дела за 

разглеждане,  

- о.с.з. на 08.11.2013 г., с едно гражданско дело за разглеждане, с начален час – 

10,00 часа и  

- о.с.з. на 14.11.2013 г., с насрочени две граждански дела за разглеждане, с начален 

час – 13,30 часа.  

От тях бяха проверени: 

Гр. дело № 2475/2013 г. е образувано на 22.07.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. С разпореждане по чл. 131 

ГПК от 01.08.2013 г. съдът я е приел за редовна и е наредил изпращане на препис от нея 

на ответника за отговор. Съобщението е връчено лично на ответната страна на 
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23.08.2013 г. С определение от з.з. на 08.10.2013 г. по чл. 140 ГПК, съдът е изготвил 

проект за доклад, разпределил е доказателствената тежест, допуснал е писмените 

доказателства, приложил е материалите по ч.гр.д. № 1424/2013 г. по описа на ВТРС 

/заповедното производство/ и е насрочил първото о.с.з. на 01.11.2013г. 

Гр. дело № 2034/2013 г., образувано на 25.06.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен иск за делба на недвижим имот – УПИ. Разпореждането по чл. 

131 ГПК е от следващия ден – 26.06.2013 г. Съобщението е връчено на ответника на 

18.07.2013 г. С определение по чл. 140 ГПК от 23.09.2013 г. съдът е насрочил делото за 

разглеждане в о.с.з. на 10.10.2013 г. и е допуснал писмените доказателства, представени 

с исковата молба. На 10.10.2013 г. ход на делото не е даден, предвид разпоредбата на 

чл. 56, ал. 3 ГПК, във връзка с призовката на ответника и е отложено за 08.11.2013 г. 

Гр. дело № 1464/2013 г., е образувано на 10.05.2013г., по постъпила в съда на 

същата дата искова молба с предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. На 13.05.2013 

г., след проверка по чл. 129 ГПК, съдът е приел исковата молба за редовна и е 

разпоредил връчване на преписи от нея на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. 

Върнатите в цялост, невръчени съобщения до ответника са докладвани своевременно на 

съдията и той, с разпореждания от 30.05.2013 г. и  от 20.06.2013 г., е наредил 

изпращането им на друг адрес и изготвяне на справка от НБД „Население”. След 

установяване на постоянния и настоящ адреси на ответника, на 21.06.2013 г. съдът е 

разпоредил изпращане на съобщения на двата адреса и залепване на уведомление по чл. 

47, ал. 1 ГПК. На 09.07.2013 г. съобщението по чл. 131 ГПК е връчено лично на 

ответника на постоянния му адрес в гр. Павликени. Не е постъпил отговор на исковата 

молба и след изтичане на едномесечния срок, с определение от з.з. на 23.09.2013 г., по 

чл. 140 ГПК, съдът е насрочил първото с.з. на 10.10.2013 г. и е допуснал писмените 

доказателства, представени с исковата молба. В това о.с.з. ход на делото не е даден, 

поради наличие на абсолютна процесуална пречка  -  нередовна процедура по 

призоваване на ответника. Призовката е върната в цялост на 07.10.2013 г. с отбелязване, 

че същият многократно е търсен на адреса в гр. Павликени, не е бил намерен и нямало 

близки, които да я получат вместо него. Следващото о.с.з. е насрочено за 14.11.2013г. 

 

Съдия Искра Пенчева – VІ състав: насрочено е о.с.з. на 01.11.2013 г., с четири 

граждански дела за разглеждане и начален час - 9,50 часа. 

От тях бяха проверени: 

Гр. дело № 1547/2013г. е образувано на 16.05.2013 г. по постъпила на същата дата 

в съда искова молба, с предявен отрицателен установителен иск по чл. 124 ГПК. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 20.05.2013 г. Ответникът е получил съобщението 

на 28.05.2013 г. и на 01.07.2013 г. е депозирал писмения си отговор. С определение № 

1497 от 03.07.2013 г. исковата молба е оставена без движение,  с указания до ищеца да 

изясни правния си интерес от провеждане на предявения иск за недължимост на сумата 

и да потвърди изрично извършеното упълномощаване на адвоката. На 10.07.2013 г. от 

ищеца е постъпила допълнителна искова молба с предявен вече осъдителен, а не 

установителен иск и становище за потвърждаване на извършените от адвоката 
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процесуални действия. С определение от 12.07.2013 г., по чл. 140 ГПК, съдът е изготвил 

проект за доклад, разпределил е доказателствената тежест между страните и се е 

произнесъл по доказателствените искания, допуснал е изменение на предявения иск от 

установителен в осъдителен по чл. 55, ал. 1 ЗЗД и е насрочил първото с.з. на 01.10.2013 

г. Тогава е даден ход на делото, изложени са становищата на страните, изяснена е 

фактическата обстановка, изслушан е доклада по чл. 146 ГПК, приети са доказателства 

и е допуснато изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза. Делото е отложено за 

01.11.2013 г. 

Гр. дело № 1979/2013 г., е образувано на 21.06.2013г., по постъпила на 20.06.2013 

г. искова молба с предявен отрицателен установителен иск по чл. 124 ГПК. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 24.06.2013 г. Ответникът е получил съобщението 

на 02.07.2013 г. и на 05.08.2013 г. е депозирал писмения си отговор, в който е направил 

възражение за местна неподсъдност и е поискал прекратяване на делото пред ВТРС. С 

определение № 1751 по чл. 140 ГПК от 16.08.2013 г., съдът е насрочил първото о.с.з. на 

01.10.2013 г., допуснал е доказателствата, вкл. съдебно-техническа експертиза  и 

съдебно-счетоводна експертиза.  По повод депозирана частна жалба срещу отказа на 

съда да прекрати производството по делото и да го изпрати по подсъдност на РС – 

Варна, съдът, с определение № 1943/17.09.2013 г., е допуснал поправка на явна 

фактическа грешка в диспозитива на определението си от 16.08.2013 г. и го е допълнил,  

като е оставил без уважение възражението за неподсъдност. На 01.10.2013 г. не е даден 

ход на делото, тъй като пред ВТОС е било   висящо производство по частната жалба на 

ответника срещу определението на съда, с което е оставено без уважение възражението 

за местна подсъдност. С определение №542 от 08.10.2013 г. по в.ч.гр.д. № 1166/2013 г. 

ВТОС е  потвърдил определение № 1751/16.08.2013 г. и определение № 1943/17.09.2013 

г. на ВТРС. На 11.10.2013 г. съдията е насрочил  с.з. на 01.11.2013 г. 

Гр. дело № 2252/2013г., е образувано на 09.07.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен отрицателен установителен иск по чл. 124 ГПК. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 10.07.2013 г. Ответникът е получил съобщението 

на 23.07.2013 г. и на 26.08.2013 г. е депозирал писмения си отговор. С определение от 

12.09.2013 г., по чл. 140 ГПК, съдът е насрочил с.з. на 01.10.2013 г., допуснал е 

представените писмени доказателства и се е произнесъл по доказателствените искания. 

На 01.10.2013 г. е даден ход на делото, изслушан е докладът на съдията по чл. 146 ГПК, 

приети са доказателства, изслушани са свидетелски показания и делото е отложено за 

01.11.2013 г. 

 

Съдия Мая Пеева – VІІІ състав: насрочени са: 

- о.с.з. на 04.11.2013 г., с три  граждански дела за разглеждане и начален час - 9,00 

часа и,  

- о.с.з. на 18.11.2013 г., с пет граждански дела за разглеждане, с начален час – 9,00 

часа. 

От тях бяха проверени: 
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Гр. дело № 895/2013 г. е образувано на 20.03.2013 г., по постъпила на 18.03.2013 г. 

искова молба с предявен установителен иск за собственост на недвижим имот. С 

разпореждане от з.з. на 22.03.2013 г. същата е била оставена без движение, с указания 

до ищеца да представи удостоверение за данъчна оценка на процесния имот, скица, да 

впише исковата молба  и да внесе дължимата д.т. според цената на иска.  На 09.04.2013 

г. съдът е постановил второ разпореждане за оставяне на исковата молба без движение, 

като предвид отразените в удостоверението за данъчна оценка данни за собствениците 

на имота, е указал на ищеца да отстрани допълнително нередовности в исковата молба с 

оглед евентуално конституиране на съпругата на ответника. На 11.04.2013 г. е била 

уважена молба по чл. 63 ГПК на ищеца, продължен  е срока за изпълнение на 

указанията с един месец и е било разпоредено издаването на съдебни удостоверения. На 

15.04.2013 г. е постъпила молба от ищеца за издаване на заверени преписи от исковата 

молба за вписването й. На 16.04.2013 г., с молба, е било представено удостоверението за 

данъчна оценка на имота и скица. С молба от 24.04.2013 г. е депозиран вписана искова 

молба, а с друга, от 14.05.2013 г., е било направено искане за конституиране на 

съпругата на ответника като страна в процеса, тъй като имотът бил придобит в режим 

на СИО. С разпореждане от 15.05.2013 г.  съдът е конституирал като ответник по делото 

и съпругата на ответника и е разпоредил преписи от исковата молба с приложенията и 

от допълнителните молби да се изпратят на ответниците за отговор по реда на чл. 131 

ГПК. Съобщенията на двамата ответници са връчени на 28.05.2013 г. и отговорът им на 

исковата молба е депозиран на 13.06.2013 г. С определение от същата дата съдът е 

насрочил делото за разглеждане в първо о.с.з. на 25.09.2013 г. и е допуснал писмените 

доказателства. На 25.09.2013 г. е даден ход на делото, изслушани са страните по 

изясняване на фактическата обстановка, становища и възражения, съдът е прочел 

доклад, възприет от страните без възражения, писмените доказателства са приети и 

приложени и до разпит са допуснати свидетели за изслушване в следващото с.з. на 

04.11.2013 г. 

Гр. дело № 3438/2013 г. е образувано на 04.10.2013 г. по постъпила на същата дата  

молба по чл. 18 ЗЗДН. С определение от з.з. на 07.10.2013 г. съдът е оставил без 

уважение искането за издаване на заповед за незабавна защита, разпоредил връчване на 

преписи от молбата и доказателства на ответника и е насрочил о.с.з. на 04.11.2013 г. 

Гр. дело № 1391/2013г. е образувано на 29.04.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. Съдията е приел  същата за 

редовна и е постановил разпореждане по чл. 131 ГПК на 09.05.2013 г. Съобщението е 

получено лично от ответника на 28.05.2013 г. и на 27.06.2013 г. е депозирал  писмения 

си отговор. Делото е насрочено за разглеждане в първо о.с.з. на 09.10.2013 г. с 

определение от з.з. на 09.07.2013 г. Съдът е изискал  ч.гр.д. № 4964/2012 г. по описа на 

ВТРС /заповедното производство/   и е обявил, че по направените доказателствени 

искания ще се произнесе в с.з. след изслушване становищата на страните. На 09.10.2013 

г. е даден ход на делото, изслушани са страните и съдът е прочел доклада си по чл. 146 

ГПК, възражения по който не са направени от страните, частното гражданско дело е 
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прието и приложено, на ответника е дадена възможност да депозира молбата си по чл. 

192 ГПК и с.з. е отложено за 18.11.2013 г. 

 

Съдия  Йордан Воденичаров – ІХ състав: насрочено с.з. на 04.11.2013 г. с начален 

час - 9,30 часа и пет граждански дела за разглеждане.  

От тях бяха проверени: 

Гр. дело № 2896/2013 г. е образувано на 27.08.2013 г., по постъпила на същата дата 

искова молба с предявени обективно съединени осъдителни искове по чл. 534, ал. 1 ТЗ. 

С разпореждане от 29.08.2013 г. съдията е приел същата за редовна и е наредил 

изпращане на преписи от нея на ответната страна, за отговор по реда на чл. 131 ГПК. 

Съобщението е редовно връчено на 30.08.2013 г. и на 30.09.2013 г. е постъпил 

писменият отговор на ответника. С определение от 14.10.2013 г., по чл. 140 ГПК, съдът 

е насрочил първото о.с.з. на 04.11.2013 г., като е допуснал представените с исковата 

молба и с отговора писмени доказателства. 

Гр. дело № 2885/2013 г. е образувано на 26.08.2013 г., по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен иск по чл. 49, ал. 1 СК, за развод. На 27.08.2013 г. е 

постановено разпореждането по чл. 131 ГПК. Съобщението е редовно връчено на 

ответника на 10.09.2013 г. и на 10.10.2013 г. той е депозирал в съда писмения си 

отговор. С определение по чл. 140 ГПК, от 11.10.2013 г., съдът е насрочил о.с.з. на 

04.11.2013 г., като е допуснал писмените и гласни доказателства на страните. 

Гр. дело № 4393/2012 г. е образувано на 09.11.2012 г. по постъпила на 08.11.2012 г. 

искова молба с предявени субективно съединени  искове по чл. 37 ЗНасл. С 

разпореждане от 13.11.2012 г. съдът е оставил  същата без движение, с указания до 

ищците да уточнят естеството на търсената съдебна защита, да изчистят 

противоречието между обстоятелствена част и петитум, (тъй като изложените 

обстоятелства сочат на отменителен иск с правно основание чл. 37 ЗНасл., който е 

конститутивен, а е предявен осъдителен иск за присъждане на парична сума), да 

посочат основанието на солидарната отговорност между ответниците или от кой 

ответник каква сума претендират, да посочат кой ищец каква сума търси и как 

остойностяват претенциите си, предвид фактите, че в наследството има и други имоти. 

Молбата на  ищците за изправяне на  нередовностите е от 22.11.2012 г. С определение 

№ 2704 от з.з. на  26.11.2012 г. съдът е приел, че указанията му не са изпълнени, върнал 

е исковата молба и е прекратил производството по делото. С определение № 

698/12.12.2012 г. по в.ч.гр.д. № 1463/2012 г. ВТОС е потвърдил обжалваното 

първоинстанционно прекратително определение. С окончателно определение № 

176/11.03.2013 г. по ч.гр.д. № 53/2013 г. по описа на ВКС, Трето гражданско отделение 

е допуснато касационно обжалване на въззивното определение, отменени са въззивното 

и първоинстанционното определения и делото е върнато на ВТРС за продължаване на 

съдопроизводствените действия по гр.д. № 4393/2012 г. С разпореждане от з.з. на 

09.04.2013 г. съдията  е наредил връчване на преписи от исковата молба и 

приложенията на ответниците за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Съобщенията са 

редовно връчени на 15.04.2013 г. и на 10.05.2013 г. в съда са постъпили отговорите на 
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ответниците. С определение № 1300 от з.з. на 05.06.2013 г. съдът е прекратил 

производството по делото на основание чл. 118 ГПК и след влизане в сила на 

определението е разпоредил изпращането му на ВТОС за разглеждане. С неподлежащо 

на обжалване определение № 397 от 19.07.2013 г. по в.ч.гр.д. № 924/2013 г., ВТОС е 

отменил обжалваното определение и е върнал делото на ВТРС за продължаване на 

съдопроизводствените действия. Делото е постъпило във ВТРС на 22.07.2013 г. С молба 

от 31.07.2013 г. ищците са направили искане за отвод на съдията на основание чл. 22, 

ал. 1, т. 6 ГПК, уважено с определение от 14.08.2013 г. Нов избор на докладчик е 

извършен на 14.08.2013 г. - съдия  Йордан Воденичаров. С определение от з.з. на 

30.09.2013 г. същият е оставил исковата молба без движение с указания до ищците до 

уточнят недвусмислено и ясно какво точно искат от съда да присъди с решението си. 

Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 07.10.2013 г. С определение от 

07.10.2013 г. е насрочено о.с.з. на 04.11.2013 г. и са допуснати писмените доказателства. 

 

Съдия Милена Алексиева – ХІІІ състав: насрочено е с.з. на 01.11.2013 г. с начален 

час -9,00 часа и осем граждански дела за разглеждане. 

От тях бяха проверени: 

Гр. дело № 2574/2013 г. е образувано 29.07.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен установителен иск за собственост на лек автомобил. Върху 

нарочния печат е нанесена датата на образуване. С разпореждане от з.з. на 31.07.2013 г. 

исковата молба е оставена без движение, с указания до ищеца да представи 

удостоверение за застрахователната стойност на л.а. и документ за платената дължима 

д.т. Указанията са изпълнени в срок – на 29.08.2013 г. и разпореждането по чл. 131 ГПК 

е от 30.08.2013 г. Съобщението на ответника е връчено на 03.09.2013 г., писмен отговор 

не е постъпил. С определение от з.з. на 10.10.2013 г. съдът е насрочил делото за 

разглеждане в о.с.з. на 01.11.2013 г. 

Гр. дело № 3444/2013 г. е образувано на 07.10.2013 г. по постъпило на 04.10.2013 г. 

искане от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. В. Търново по чл. 26 от ЗЗДт. С 

разпореждане от 08.10.2013 г. съдията е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 

01.11.2013 г. Призовани са ДСП – В.Търново и социалния работник при ДСП – 

Павликени, работещ по случая с детето. Към искането е приложен актуален социален 

доклад. 

Гр. дело № 1646/2013 г. е образувано на 22.05.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. С разпореждане от 

23.05.2013 г.  същата е оставена без движение с указания до ищеца за довнасяне на 

дължима д.т. След изпълнение на указанията с молба от 12.06.2013 г., на следващия ден 

съдът е постановил разпореждането по чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 

ответника на 17.06.2013 г. След изтичане на едномесечния срок по чл. 131, ал. 1 ГПК, с 

определение по чл. 140 ГПК от 22.07.2013 г., делото е насрочено за разглеждане в първо 

о.с.з. на 27.09.2013 г., с допускане на представените към исковата молба доказателства. 

В о.с.з. на 27.09.2013 г. ход на производството не е даден, поради нередовно 

призоваване на ответника и делото е отложено за 01.11.2013 г., като съдът е разпоредил 
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ответникът да бъде призован чрез залепване на уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 

ГПК. Частното гр.д. № 518/2013г. /заповедното производство/ по описа на ВТРС, се 

намира по делото. 

 

За 01.11.2013 г., съдия Владимир Балджиев - ХVІ-ти състав, е насрочил 5 бр. гр. 

дела, с начален час на заседанието – 9.00 ч., от които едно дело с административен 

характер, 2 бр. дела по КТ с искания за отмяна на уволнение и две делбени 

производства. 

От тях бяха проверени: 

Гр. дело № 1069/2013г., е образувано на 03.04.2013г., (отразено на корицата, без 

дата на печата), по искова молба за делба на земеделски имоти, постъпила в съда същия 

ден, разпределено съгласно протокол за случаен избор с още девет дела, от които пет 

заповедни производства. С разпореждане от 08.04.2013г. е извършена проверка на 

редовността на исковата молба и е указано изпращането й за отговор на ответниците, 

като са им указани последиците от неподаването на такъв. Съобщенията са изпратени 

на следващия ден, получени от страните на 11-ти и 12.04.2013г., без това на един от 

ответниците, поради неточен адрес, по повод което съдът, на 17.04.2013г., е разпоредил 

да се изиска от НБД „Население” справка за адресна регистрация. С определение от 

05.06.2013г., след изчакване на срока за отговор, съдът е изготвил проект за доклад по 

делото и е насрочил о.с.з. за 02.07.2013г., като е разпоредил депозираният отговор на 

исковата молба да се връчи на останалите страни по делото. В с.з. е даден ход на 

делото, изразени са становищата на явилите се пълномощници на страните, приети са 

доказателствата и е обявено за приключено съдебното дирене, като съдът е посочил, че 

ще се произнесе в законоустановения срок. С решение № 727/16.07.2013г.  делбата е 

била допусната, а съобщенията са връчени от 25-ти, до 31.07.2013г. С определение от 

09.09.2013г., отчитайки, че като неоспорено, решението е влязло в сила, съдът е 

насрочил о.с.з. за 01.10.2013г. за продължаване на производството във втора фаза. 

Заседанието е проведено редовно, допуснато е извършването на съдебно оценъчна 

експертиза, определен е депозит, разделен между страните, след внасянето на който 

изцяло съдът е обявил, че ще се произнесе по назначаването на в.л., а о.с.з. е определено 

за 01.11.2013г.  Към настоящия момент от общата сума 120 лв. са внесени само 30 лв. 

На 14.10.2013г. е изготвена резолюция делото да се докладва след внасяне на целия 

депозит.  

Гр. дело № 2101/2013г. – с иск по КТ, подаден на 28.06.2013г., за отмяна на 

уволнение (бързо производство), е образувано на 28.06.2013г. (отразено е само на 

корицата – на положения печат за образуване с червен химикал е нанесен само номерът 

на делото, няма дата и подпис, т.е. няма акт на съда за образуването на производството), 

разпределено е в същия ден от Председателя, с протокол за случаен избор само за това 

дело, с посочване имената на съдиите, между които е проведен избора. В з.з. на 

02.07.2013г. съдията-докладчик е изготвил разпореждане по чл. 131-133 ГПК, отговор е 

депозиран на 02.08.2013г. с приложени доказателства. С определение от 04.09.2013г. по 

чл. 140 ГПК, е изготвен подробен доклад по делото, дадени са указания, приети са 
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доказателствата, допуснати са до разпит свидетели, отказано е изготвянето на 

експертизи, дадени са указания към страните и делото е насрочено за 17.09.2013г., от 

която дата е отложено по искане на ищцата за 04.10.2012г. В това заседание са приети 

доказателствата, изслушани са свидетелите и за събиране на доказателства заседание е 

насрочено за 01.11.2013г. 

Гр. дело № 2967/2013г. е с административен характер, против заповед за изземване 

на имоти – земеделска земя, образувано на 04.09.2013г., разпределено в същия ден от 

Зам.председателя, с протокол само за това дело, с посочени имена на съдиите, 

участващи в разпределението. С определение № 1850/05.09.2013г. е оставено без 

уважение искането за спиране изпълнението на заповедта, а с друго определение от 

същата дата жалбата е преценена като допустима и редовна, с оглед което е насрочено 

о.с.з. за 01.10.2013г., за която дата е указано призоваването на страните. В с.з. съдът е 

дал ход на делото, докладвал е жалбата, приел е доказателствата, допуснал е до разпит 

свидетели, дал е възможност на неявилия се ответник да представи относима 

информация, отхвърлил е искането за експертиза и е насрочил о.с.з. за 01.11.2013г. 

 

За 18.11.2013 г., с начален час на заседанието – 14.30 ч., съдия Анна Димова - ХVІІ-

ти състав, е насрочила едно дело – гр. дело № 3467/2013г., което е с административен 

характер. Същото е образувано (само отбелязване на корицата) на 09.10.2013г., по 

постъпила в същия ден жалба против изричен отказ на кмета на община В.Търново по 

заявление от 02.09.2013г., подадено на основание чл. 11, ал. 4 ППЗСПЗЗ. С 

разпореждане № 8328/14.10.2013г. съдът е преценил жалбата за редовна и допустима, с 

оглед което е насрочил делото в о.с.з. на 18.11.2013г., като е изискал доказателства и е 

дал указания на ответната страна. Писмата и призовките са изпратени на следващия ден 

и са връчени своевременно.  

 

От проверените дела е видно, че процесуалните действия се движат съобразно 

предвидените правила, делата се образуват в деня на постъпването на исковите молби в 

съда, разпределят се по номер на съответното дело, а не по вх. номер на постъпилите 

книжа. Въпреки наличния печат за образуване, в него не винаги се нанася датата на 

образуване на делото, а това се отразява само на корицата му. По някои дела (гр. дело 

№ 2101/2013г.) на положения печат за образуване с червен химикал е нанесен само 

номерът на делото, няма дата и подпис, т.е. няма акт на съда за образуването на 

производството. Разпорежданията се изпълняват в срок, заседанията се насрочват през 

месец, два. Исковите молби са администитрани своевременно. Макар и в единични 

случаи, например по гр.д. № 2101/2013г., с определението по чл. 140 ГПК са приети 

доказателствата, представени с исковата молба, а в с.з. на 04.10.2012г. същите отново са 

приобщени към делото. Смисълът на законовата разпоредба е доказателствата да се 

допускат, да се даде възможност на страните да се информират за наличните 

доказателства, след което, в тяхно присъствие или на пълномощниците им, същите да 

се приемат по делата.  
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НЕНАСРОЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

Съгласно изисканата и предоставена от съда справка ненасрочените към 

15.10.2013г. граждански дела в съда са 232 броя, образувани през 2013 г. и 

разпределени по съдии както следва: съдия  М. Пеева – 43 броя, съдия М. Алексиева – 

36 броя, съдия  Вл. Балджиев – 34 броя, съдия  Г. Илиева – 32 броя, съдия  И. Пенчева – 

30 броя, съдиите  Й. Воденичаров и Я. Данаилов – по 28 броя,  съдия А. Димова – 1 

брой. 

От ненасрочените граждански дела, образуваните през м. октомври са 39,  през м. 

септември – 116,  през м. август – 41, през м. юли – 25, през месеците юни, май, април и 

март – по две и през м. февруари – 3. 

 

От тях бяха проверени: 

На доклад на съдия Мая Пеева: 

Гр.д. № 514/2013 г. е образувано на 19.02.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба, с предявен иск за обявяване недействителност на договор за покупко-

продажба на недвижим имот. С разпореждане от 25.02.2013 г. същата е оставена без 

движение с конкретни и точни указания за отстраняване на нередовности. Указанията 

са изпълнени с молби от 21.02.2013 г., 28.02.2013 г. и от 01.03.2013 г. Поискано е 

издаване на съдебни удостоверения за снабдяване с удостоверения за данъчни оценки 

на имотите. Удостоверението за данъчна оценка е представено на 11.04.2013 г. и с 

разпореждане от 23.04.2013 г. съдът е указал довнасяне на дължима д.т. според цената 

на иска, което е изпълнено на 15.05.2013 г. и на същата дата е постановено 

разпореждането по чл. 131 ГПК. След връщане на съобщенията до ответниците в 

цялост, съдът е разпоредил ищецът да посочи актуални адреси за призоваването им, 

което е сторено с молба от 23.05.2013 г. и е поискано издаване на съдебни 

удостоверения. На 07.06.2013 г. процесуалният представител на ищеца е представил 

справки за постоянен и настоящ адрес на всеки от ответниците. Съобщението по чл. 131 

ГПК до един от ответниците е връчено на 14.06.2013 г., а другият е уведомен по реда на 

чл. 47, ал. 1 и ал. 2 ГПК и с определение от 19.07.2013 г. му е предоставена правна 

помощ, изразяваща се в процесуално представителство по делото, вкл. подаване на 

отговор по чл. 131 ГПК. Ищцата е задължена да заплати възнаграждението. На 

27.08.2013 г. е уважена молбата й по чл. 63 ГПК за продължаване на срока за 

изпълнение на задължението за внасяне на възнаграждението за особен представител, 

което тя е извършила на 04.10.2013 г. Искането до ВТАК за определяне на конкретен 

адвокат е направено на 14.10.2013 г. 

Гр.д. № 2214/2013 г. е образувано на 08.07.2013 г. по постъпила на 05.07.2013 г. 

искова молба - предявен иск с правно основание чл. 49, ал. 1 СК. Същата е оставена без 

движение на 09.07.2013 г. с указания за внасяне на дължимата д.т. Указанията са 

изпълнени на 11.07.2013 г. и на следващия ден съдията е постановил разпореждането си 

по чл. 131 ГПК. След връщане на съобщението до ответника в цялост с отбелязване, че 

не живее на адреса, с молба от 29.07.2013 г., в  изпълнение на дадените му от съда 
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указания, ищецът е посочил актуален адрес. От него съобщението е върнато със 

забележка, че по сведения на майката, лицето е в чужбина. С молба от 30.09.2013 г., в 

изпълнение на следващите указания на съда, ищецът е представил справки за постоянен 

и настоящ адрес на ответника. Новите съобщения по чл. 131 ГПК са изпратени на 

ответника на 01.10.2013 г. и още не са се върнали в съда. 

Гр.д. № 3017/2013 г. е образувано на 09.09.2013 г. по постъпила на 05.09.2013 г. 

искова молба, с предявен иск по чл. 124, ал. 1 ГПК. На 18.09.2013 г. е постановено 

разпореждането по чл. 131 ГПК и на 26.09.2013 г.  съобщението е редовно връчено на 

ответника. 

 

На доклад на съдия Милена Алексиева: 

Гр.д. № 2162/2013 г. е образувано на 03.07.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба, с предявен установителен иск  по чл. 422 ГПК. Разпореждането по 

чл. 131 ГПК е от 05.07.2013 г. и с него е изискано за прилагане ч.гр.д. № 1815/2013 г. по 

описа на ВТРС – заповедното производство. Съобщението до ответника – едноличен 

търговец е изпратено и върнато в цялост от адреса, посочен в исковата молба в 

началото на м. август 2013 г.. След извършена служебна справка  в Търговския регистър 

е установено седалището и адрес на управление и съдът на 07.10.2013 г. е разпоредил 

изпращане на препис от исковата молба на адреса. Разпореждането е изпълнено на 

09.10.2013 г. 

Гр.д. № 2943/2013 г. е образувано на 02.09.2013 г. по постъпила на 30.08.2013 г. 

искова молба с предявени искове за заплащане на дължима продажна цена по издадени 

фактури и лихви за забава  и молба за допускане на обезпечение на предявените искове. 

С определение № 1833/03.09.2013 г. съдия Младен Димитров, в производството по чл. 

389 и сл. ГПК, е оставил без уважение искането на ищеца за допускане на обезпечение 

на предявените искове срещу ответника, чрез налагане на запор върху банковите му 

сметки. С разпореждане от същата дата съдия Младен Димитров е оставил исковата 

молба без движение с указания до ищеца за довнасяне на дължимата д.т. Указанията са 

изпълнени на 04.09.2013 г. и с разпореждане от 20.09.2013 г. съдия Алексиева е 

наредила изпращане на препис от приетата за редовна искова молба на ответника за 

отговор по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 01.10.2013 г. 

Гр.д. № 2944/2013 г. е образувано на 02.09.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба за делба на съсобствени по наследство земеделски земи. Разпореждането 

по чл. 131 ГПК е от 23.09.2013 г. С него е указано на ищците да впишат исковата молба 

и представят в срок екземпляр. Указанията са изпълнени на 01.10.2013 г. Съобщенията 

до двама от ответниците по чл. 131 ГПК са връчени на 01.10.2013 г., не е върнато 

изпратеното до третия ответник съобщение. 

 

На доклад на съдия Владимир Балджиев: 

Гр.д. № 2286/2013 г. е образувано на 10.07.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен иск за издръжка – бързо производство. Върху зелената корица 

на делото е поставена жълта лепенка с надпис „БП”. Съдията е постановил 
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разпореждането по чл. 131 ГПК на 11.07.2013 г. На 02.08.2013 г. е постъпила молба от 

адвоката-пълномощник на ищеца, че е направил отказ от процесуално представителство 

и съдията я е резолирал „КД”, като е разпоредил информацията да се отрази в списъка 

за призоваване. Изпратеното на 15.07. 2013 г. съобщение до ответницата е върнато в 

съда, с дата на връчване 26.09.2013 г. на майката и данни, че лицето е за неопределено 

време в чужбина. Изпратеното на 12.09.2013 г. съобщение е върнато в цялост без 

отбелязвания. По делото се намира и уведомление по чл. 47, ал. 2 ГПК от 16.09.2013 г. 

Гр.д. № 2198/2013 г. е образувано на 08.07.2013 г. по постъпила на 05.07.2013 г. 

искова молба с предявен иск по чл. 213, ал. 1 КЗ. На 08.07.2013 г. съдията е постановил 

разпореждането по чл. 131 ГПК. След връщане на невръченото съобщение до 

ответника, е разпоредено да се извърши служебно справка от НБД „Население” за 

адресната му регистрация. Изпратени са съобщения на установените постоянен и 

настоящ адрес и върху уведомлението  по чл. 47, ал. 2 ГПК от 15.08.2013 г., на 

04.09.2013 г. съобщението е прието за редовно връчено - на 29.08.2013 г., на основание 

чл. 47, ал. 5 ГПК. С разпореждане от 04.09.2013 г. съдията  е оставил без движение 

исковата молба като нередовна, предвид необходимостта от назначаване на особен 

представител на ответника. Указал е на ищеца в срок да внесе определена сума – 

депозит за възнаграждение на особения представител и го е предупредил, че при 

неизпълнение исковата молба ще бъде върната. Указанията са изпълнени на 

13.09.2013г.  В производство по чл. 47, ал. 6 ГПК съдията съдът е определил да се 

изиска от ВТАК да посочи адвокат, който да бъде назначен за особен представител на 

ответника. Уведомителното писмо от ВТАК е постъпило в съда на 20.09.2013 г. и с 

определение от 24.09.2013 г. е назначен посочения адвокат за особен представител на 

ответника и е разпоредено да му се връчат преписи от исковата молба и приложенията 

за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 07.10.2013 г. 

Гр.д. № 2941/2013 г. е образувано на 02.09.2013 г. по постъпила на 30.08.2013 г. 

искова молба с предявени искове за заплащане на дължима продажна цена по издадени 

фактури и лихви за забава. Направено е и искане за допускане на обезпечение. С 

разпореждане от 03.09.2013 г. исковата молба е оставена без движение с конкретни и 

ясни указания до ищеца за отстраняване на нередовностите. Указанията са изпълнени с 

молба от 10.09.2013 г. и на същата дата съдът отново е оставил исковата молба без 

движение, тъй като е констатирал други нередовности. В изпълнение на 

разпореждането е депозирана молба на 12.09.2013 г. С определение от 12.09.2013 г. 

съдът е допуснал обезпечение на предявените обективно съединени искове чрез 

налагане на запор върху банкови сметки на ответното дружество до размера на 

претенцията. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от същата дата. Съобщението е връчено 

на ответника на 29.09.2013 г. 

 

На доклад на съдия Галя Илиева: 

Гр.д. № 1326/2013 г. е образувано на 24.04.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявени искове по чл. 79 ЗЗД, вр. чл. 4  от Закона за потребителския 

кредит /ЗПК /отм./,  вр. чл. 60 ЗНасл.  С разпореждане от 25.04.2013 г. исковата молба е 
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оставена без движение  и на ищеца са дадени ясни и точни указания за отстраняване на 

констатираните нередовности. Разпоредено е издаването на исканите съдебни 

удостоверения. Исковата молба – уточнение е постъпила в съда на 18.06.2013 г.  и е 

оставена без движение с разпореждане от 21.06.2013 г. Съобщението с препис от 

разпореждането са връчени на ищеца на 04.07.2013 г. и поради неизпълнение в дадения 

срок, с определение от 19.07.2013 г. съдът е върнал исковата молба – уточнение от 

18.06.2013 г. в частта относно субективно съединения иск срещу малолетния ответник 

К.К.К. и е прекратил производството по делото в същата част. С разпореждане от 

същата дата съдът е наредил преписи от исковата молба и от исковата молба – 

уточнение да се връчат на ответниците за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Съобщенията 

до двамата ответници са върнати в цялост. Извършени са справки в НБД „Население” и 

съобщения са изпратени на установените постоянни и настоящи адреси. Уведомленията 

по чл. 47 ГПК са върнати ненадлежно оформени. Липсват разпореждания на съдията-

докладчик. 

Гр.д. № 2385/2013 г. е образувано на 17.07.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба с предявен иск с правно основание чл. 144 СК - бързо производство. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 19.07.2013 г. До края на м. август са изпратени 

няколко съобщения до ответника, всички върнати в цялост, тъй като лицето не е 

намерено на адресите. Разпоредено е извършване на справка в НБД „Население”. След 

установяване на регистрираните адреси на ответника, на 01.10.2013 г. съдът е 

разпоредил връчването на съдебните книжа да се извърши по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК и 

делото да му се докладва след изтичане на срока за получаване на съобщението. 

Гр.д. № 2619/2013 г. е образувано на 01.08.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. С разпореждане от 06.08.2013 г. 

същата е оставена без движение с указания до ищеца за отстраняване в срок на 

нередовностите. След като на 26.09.2013 г. от ищеца е постъпила молба в изпълнение на 

указанията, съдът с разпореждане от 30.09.2013 г. отново е оставил исковата молба без 

движение, тъй като не са били отстранени всички посочени още с първото 

разпореждане нередовности. След изпълнение и на останалите указания с молба от 

10.10.2013 г., на същата дата съдът е постановил разпореждането си по чл. 131 ГПК. 

 

На доклад на съдия Искра Пенчева: 

Гр.д. № 312/2013 г. е образувано на 01.02.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен установителен иск по чл. 422 ГПК, след възражение по 

заповедното производство. С разпореждане от 05.02.2013 г. съдът е наредил връчване 

на преписи от исковата молба с приложенията на ответника за отговор по реда на чл. 

131 ГПК. След връщане на невръченото съобщение, в з.з. на 14.03.2013 г. е разпоредено 

ищецът да представи актуални адреси за призоваване на ответника, като са му издадени 

и исканите съдебни удостоверения. След установяване регистрираните адреси на 

ответника с представеното удостоверение от полицията на 23.05.2013 г.,  са изпратени 

нови съобщения. На 05.06.2013 г. съдът е разпореденил справка от НБД „Население” за 

постоянен и настоящ адрес на ответника, а на11.09.2013 г. е разпоредил връчване на 
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книжата по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. В дадения му до 11.10.2013 г. срок за получаване 

на документите в канцеларията на БОС, ответникът не се е явил да ги получи, видно от 

върнатото по делото уведомление. 

Гр.д. № 764/2013 г. е образувано на 07.03.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба от 350 ищци, предявили частични осъдителни искове срещу главен и 

евентуален ответник за присъждане на неимуществени вреди от деликт. С определение 

от 20.03.2013 г. съдията  е  разделил  производството по делото, като е постановил, че 

това по гр.д. № 764/2013 г. ще продължи  по исковите молби на първите четирима 

ищци. Оставил е без движение исковата им молба с указания за отстраняване на 

констатираните нередовности. Наредил е препис от определението да се връчи на 

процесуалния представител на останалите ищци с указания, че всеки един от тях има 

право да депозира комплектована надлежно искова молба. Разпоредил е на 

процесуалния представител да бъдат върнати лично всички приложени по делото 

пълномощни, извън тези на първите четирима ищци. На 12.04.2013 г. в съда е 

депозирана молбата на ищците в изпълнение на указанията за отстраняване на 

нередовностите. С определение от 17.04.2013 г. исковата молба повторно е оставена без 

движение поради частично изпълнение на указанията. След отстраняване на 

нередовностите, с определение от 28.05.2013 г. съдът отново е оставил исковата молба 

без движение, като е задължил ищците в едномесечен срок да представят  в превод на 

турски език посочени в пет точки документи, за връчване на съдебните книжа на 

ответника – турски гражданин чрез съдебна поръчка. На останалите ищци от № 5 до № 

350 съдът е дал двуседмичен срок да депозират надлежно окомплектовани искови 

молби със съответните относими към индивидуалните им претенции доказателства и е 

указал, че при неизпълнение производството ще бъде прекратено спрямо всеки един 

ищец. Срокът за изпълнение  на указанията по оставената без движение искова молба е 

продължен. С определение от 05.07.2013 г. съдът е върнал исковите молби на ищците от 

№ 5 до № 350, като нередовни. На 10.07.2013 г. е постъпил отговора на първия 

предпочитан от ищците ответник – застрахователно дружество. На 24.07.2013 г. е 

изпратено писмото до МП със съдебната поръчка до Република Турция. На 07.08.2013 

г. е пристигнало писмото от МП, с което съдът е уведомен, че съдебната поръчка, 

касаеща връчване на съдебни книжа е изпратена на 29.07.2013 г. на Република Турция. 

С определение от 09.09.2013 г., постановено по в.ч.гр.д. № 1081/2013 г. ВТОС е 

отменил определение № 1513 от 05.07.2013 г. и е върнал делото на ВТРС за 

продължаване на съдопроизводствените действия по отношение на подадените искови 

молби от ищците от № 5 до № 350, съобразно дадените в мотивите на определението 

указания. На 12.09.2013 г. съдията-докладчик, в изпълнение на въззивното определение,  

е разпоредил да се докладва на административния ръководител искова молба, 

депозирана от 346 ищци за образуване на дело. 

Гр.д. № 2621/2013 г. е образувано на 01.08.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен иск за развод – чл. 49, ал. 1 СК. С разпореждане от 02.08.2013 

г. на съдия Даниел Йорданов е наредено връчването на преписи от исковата молба с 

приложенията на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК.  Съобщението на 
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ответника е връчено при условията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 ГПК и той се счита за редовно 

уведомен, предвид ал. 5 на същата разпоредба. С определение от 08.10.2013 г. съдът е 

оставил исковата молба без движение и е задължил ищеца да внесе разноските за 

назначаване на особен представител на ответника – чл. 47, ал. 6 ГПК. 

 

На доклад на съдия Явор Данаилов: 

Гр.д. № 1518/2013 г. е образувано на 14.05.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявени искове по чл. 127 СК. С разпореждане от 15.05.2013 г. същата 

е оставена без движение с указания до ищеца да внесе дължимата д.т. Ищецът е 

приложил молба по чл. 83, ал. 2 ГПК към исковата си молба, а искането е направено 

отново с молба на процесуалния му представител от 31.05.2013 г. С определение от 

03.06.2013 г. съдът е оставил без уважение молбата за освобождаване от такси и 

разноски по производството по делото, като неоснователна. Указанията за внасяне на 

дължима д.т. са изпълнени на 17.06.2013 г. и разпореждането по чл. 131 ГПК е от 

20.06.2013 г. С него е наредено уведомяването на ДСП-Полски Тръмбеш за 

образуваното дело и дирекцията е задължена да представи социален доклад за 

положението на децата. Социалният доклад е постъпил в съда на 08.07.2013 г. 

Съобщението до ответницата не е връчено, тъй като лицето не е намерено на адресите 

по исковата молба и по постоянен и настоящ адрес.  На 20.09.2013 г. е залепено 

уведомлението по чл. 47 ГПК. 

Гр.д. № 2587/2013 г. е образувано на 30.07.2013 г. Исковата молба е била оставена 

без движение, изпратено е съобщението по чл. 131 ГПК  и след изтичане на срока по чл. 

131, ал. 1 ГПК, с определение от 17.10.2013 г., делото е насрочено за разглеждане в 

о.с.з. на 20.11.2013 г. 

Гр.д. № 2633/2013 г., образувано на 02.08.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. На 05.08.2013 г. е 

постановено разпореждането по чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 09.08.2013 г. 

от кмета на с. Арбанаси на служител на ответника – ФЛ. На 03.09.2013 г. от ответника е 

постъпила молба, в която заявява, че няма служители и не са му предавани никакви 

книжа по делото, като сочи адрес, на който да му бъдат връчвани съобщения и 

призовки. Отговор на исковата молба е депозиран на 09.09.2013 г., заедно с насрещна 

искова молба. С определение от 11.09.2013 г. съдът е прекратил производството по 

делото  в частта по предявения от ответника срещу ищците насрещен иск с правно 

основание чл. 31 ЗЗД и е изпратил същия по подсъдност на ВТОС, като е разпоредил 

делото да му се докладва след влизане в сила на определението. 

 

На доклад на съдия Йордан Воденичаров: 

Гр.д. № 3026/2013 г., образувано на 10.09.2013 г. по постъпила на 09.09.2013 г. 

искова молба с предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. С разпореждане от 

13.09.2013 г. съдът е приел исковата молба за редовна и е наредил връчване на преписи 

на ответниците за отговор по реда на чл. 131 ГПК, както и прилагане на делото по 

заповедното производство. Съобщенията на трима от ответниците са връчени редовно 
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на 02.10.2013 г., а на един е върнато в цялост, при отказ да го получи. Липсва подпис на 

връчителя и дата. Съдът е резолирал прилагането му към делото на 23.09.2013 г. 

Гр.д. № 2171/2013 г., образувано на 03.07.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. С разпореждане от 

05.07.2013 г. исковата молба е оставена без движение с указания за довнасяне на 

дължима д.т. На 23.07.2013 г. съдът е продължил срока за изпълнение на указанията, 

които са изпълнени на 07.08.2013 г. и на същата дата съдът е постановил 

разпореждането по чл. 131 ГПК. Съобщението до ответника е връчено на сина му на 

14.08.2013 г. Срокът по чл. 131, ал. 1 ГПК е изтекъл на 14.09.2013 г. Приложено е 

частното гражданско дело по заповедното производство. 

Гр.д. № 1918/2013 г., образувано на 18.06.2013 г. по постъпила на 17.06.2013 г. 

искова молба с предявен иск по чл. 124, ал. 2 ГПК. С разпореждане от 18.06.2013 г. 

исковата молба е оставена без движение с указания до ищеца да посочи имената и 

адресите на ответниците по иска и представи съответен брой преписи от исковата 

молба с приложенията. На 08.07.2013 г. съдията е продължил срока за изпълнение на 

указанията и е наредил издаване на исканите съдебни удостоверения. На 26.07.2013 г. 

срокът е продължен с още един месец. Указанията са изпълнени на 07.08.2013 г. и на 

същата дата съдът е постановил разпореждането по чл. 131 ГПК. Съобщението е 

връчено лично на един от тримата ответници на 26.08.2013 г., а на другите двама – по 

реда на чл. 47 ГПК. С определение от 07.10.2013 г. съдът е приел съобщенията за 

редовно връчени на 03.09.2013 г. и е разпоредил прилагането им заедно с книжата по 

делото, изискал е от ВТАК определяне на адвокати за особени представители на 

ответниците и е задължил ищеца да заплати възнагражденията. Разпоредено е делото да 

се докладва след получаване на уведомителното писмо от ВТАК и внасяне на депозита 

на възнагражденията на особените представители. Няма данни за изпълнение на 

определението. 

 

ВИСЯЩИ, НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 01.10.2013г. производства, образувани 

преди 01.01.2012г.  
 

Съгласно изготвената справка, висящите, неприключили към 15.10.2013г. 

граждански дела, образувани  преди 01.01.2012 г., са 6 броя, както следва: съдия 

И.Пенчева – 1 бр., съдия Я.Данаилов – 2 бр., съдия Й.Воденичаров – 1 бр., съдия 

Вл.Балджиев – 1 бр., съдия Мл.Димитров – 1 бр. 

В посочения брой неприключени стари производства, не са включени 13 бр. 

спрени производства и 9 бр. делбени дела в архив.  

Четири от 6-те дела са делбени производства, изпратени по жалби във ВТОС: гр.д. 

№ 2382/2010 г., гр.д. № 5323/2010 г., гр.д. № 5719/2010 г. и гр.д. № 2630/2011 г. 

Проверени са: 

Гр.д. № 3219/2011 г., образувано на 15.07.2011 г. по постъпила на 14.07.2011 г. 

искова молба за делба на наследствени земеделски земи – ниви в землището на с. 
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Куцина, община Полски Тръмбеш, разпределено на доклад на съдия Младен Димитров. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 15.07.2011 г. Съобщенията до ответника на 

посочения в исковата молба адрес са се върнали в цялост, с оглед което съдът е 

разпоредил на ищеца да се укаже да представи справка за постоянен и настоящ адрес на 

ответника. След изпълнение на указанията, съобщението по чл. 131 ГПК е връчено на 

ответника на 21.10.2011 г., като на 21.11.2011 г. в съда са постъпили молбата му за 

предоставяне на безплатна правна помощ и отговор на исковата молба. С определение 

от 09.12.2011 г. съдът е оставил без уважение искането за предоставяне на правна 

помощ по чл. 23, ал. 4 ЗПП, допуснал е доказателствата, произнесъл се е по направени 

доказателствени и други искания на ответника и е внесъл делото за разглеждане в първо 

о.с.з. на 26.01.2012 г. Срещу отказа да бъде предоставена правна помощ е внесена 

частна жалба и в с.з. на 26.01.2012 г. не е даден ход, като делото е отложено за 

07.03.2012 г. Депозираната частна жалба е администрирана и с протоколно определение 

от 07.03.2012 г. е върната поради неизпълнени в срок указания за заплащане на 

дължимата по сметка на въззивния съд, държавна такса. Указано е, че определението 

подлежи на обжалване с частна жалба. Докладвани са постъпили пояснения към 

частната жалба и е даден ход на делото, докладвано е, приети са писмените 

доказателства и е обявено за решаване. На 06.04.2012 г. е постановено решението по 

допускане на делбата. С определение от 18.06.2012 г. съдът, след като е констатирал, че 

решението за допускане на делбата е влязло в сила, е насрочил делото за разглеждане в 

о.с.з. на 19.09.2012 г., с назначаване на съдебно-техническа експертиза. Заключението е 

депозирано на 28.08.2012 г. и в  с.з. на 19.09.2012 г. е прието. Делото е отложено за 

25.10.2012 г., като на Поземлена комисия – Полски Тръмбеш е възложено изготвянето 

на скици-проект за извършване на съдебната делба при съобразяване със заключението 

на в.л. С.з. на 25.10.2012 г. е председателствано от съдия Искра Пенчева по 

разпореждане на съдия Димитров – изпълняващ длъжността административен 

ръководител на ВТРС. Делото е отложено поради неизпълнение на задължението на 

ОСЗ –Полски Тръмбеш за 29.11.2012 г. Скиците от ОСЗ –Полски Тръмбеш са 

постъпили в съда с писмо на 05.11.2012 г. С определение № 2729 от з.з. на 29.11.2012 г. 

съдът е съставил проект за разделителен протокол между страните на допуснатите до 

делба ниви. В о.с.з. на 29.11.2012 г. страните не са се явили и не са били 

представлявани. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение за изготвяне на 

окончателен разделителен протокол. Решението е постановено на 02.01.2013 г. 

Изпратеното на 25.02.2013 г. във ВТОС възражение от ответницата, е върнато на ВТРС 

на 06.03.2013 г. заедно с определение по в.гр.д. № 283/2013 г. по описа на въззивния съд 

за изпълнение на процедурата по чл. 262 ГПК. В изпълнение на въззивното 

определение, с разпореждане от 08.03.2013 г. първоинстанцонният  съд е оставил 

жалбата –възражение без движение  и е дал указания за отстраняване на нередовностите 

в срок. С решение № 292 от 21.06.2013 г. по в.гр.д. № 491/2013 г. ВТОС е потвърдил 

решение № 3 от 02.01.2013 г. на ВТРС. След връщане на делото, с разпореждане от 

25.06.2013 г. съдия Димитров е насрочил делото за теглене на жребий между страните 
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на 18.09.2013 г., когато поради нередовно призоваване на ответницата ход не е даден и 

е отложено за 30.10.2013 г. 

Гр.д. № 4329/2011 г. е образувано на 12.10.2011 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен иск за развод по чл. 49, ал. 1 СК, разпределено на доклад на 

съдия Искра Пенчева. На 14.10.2011 г. е постановено разпореждането си по чл. 131 

ГПК. Съобщението е връчено на посочения в исковата молба адрес на тъщата на 

ответника на 26.10.2011 г., а отговор не е постъпил.  С определение от 08.12.2011 г. е 

насрочено първото о.с.з. по делото на 20.12.2011 г., с допускане на доказателствата. В 

с.з. ход на делото не е даден, поради нередовна процедура по призоваване на ответника 

и е отложено без дата.  Изискана е справка от ОД на МВР- В.Търново относно статута 

на ответника с гражданство Република Азербайджан и за регистрирани в Р България 

постоянен и настоящ адрес. След постъпване на изисканата справка, съдът с 

разпореждане от 29.12.2011 г. е оставил исковата молба без движение и е задължил 

ищеца в едномесечен срок да представи легализиран превод на ИМ на азербайджански 

или руски език за връчване на ответника. Указанията са изпълнени с молба от 

27.01.2012 г. С определение от з.з. на 01.02.2012 г. исковата молба отново е оставена без 

движение и на ищеца е даден двуседмичен срок да представи в превод на руски език 

молбата за правна помощ, съобщението до ответника по чл. 131 ГПК и приложеното от 

съда извлечение от текстовете на ГПК, тъй като е съобразил, че връчването на 

съдебните книжа на ответника с адрес в гр. Баку, следва да се извърши чрез съдебна 

поръчка по реда на сключения между двете държави договор за правна помощ по 

граждански дела. Указанията са изпълнени с молба от 10.02.2012 г. и на 16.02.1012 г. 

съдът е разпоредил документите да се изпратят на Министерство на правосъдието на 

РБ. Съдебната поръчка е върната във ВТРС на 11.05.2012 г. неизпълнена, поради 

неспазване на чл. 5 от Договора за правна помощ, с указания за липсващите документи 

и процедури. Новото писмо на ВТРС, заедно с приложените документи  до МП на РБ е 

от 25.07.2012 г. От там съдебната поръчка е върната за отстраняване на нередовности – 

липса на молба за правна помощ до компетентните органи на гр. Баку, придружена със 

заверен превод на руски език. На 01.10.2012 г. МП на РБ е уведомило ВТРС, че 

съдебната поръчка е получена и като редовна е изпратена на Азербайджан. На три пъти, 

вкл. на 16.10.2013 г., от МП е търсена информация по изпълнение на съдебната поръчка 

и съгласно последното  писмо-отговор от 29.07.2013 г., тя все още не е изпълнена от 

чуждестранните съдебни органи.  

 

                                СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
 

Спрените производства към 15.10.2013 г. са 13 бр., разпределени между съдиите, 

както следва: съдия Искра Пенчева – 2 бр, съдия Владимир Балджиев – 2 бр., съдия 

Явор Данаилов – 2 бр., съдия Милена Алексиева – 2 бр., съдия Йордан Воденичаров – 3 

бр., съдия Мая Пеева – 2 бр. 

Към датата на проверката спрените дела във ВТРС са общо дванадесет броя, едно – 

образувано през 2010 г., три – през 2011 г., три – през   2012 г. и пет – през 2013 г.  По 
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седем от делата, производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, по три – 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, по едно – на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК и по 

едно – на основание чл. 229, ал. 1, т. 7,  вр. чл. 637, ал. 1 ТЗ.  

Проверката установи следното: 

Гр.д. № 4820/2010 г. Образувано e по иск за делба на 04.11.2010 г. по постъпила на 

същата дата искова молба, между седем съделители/един ищец/-съсобственици по 

реституция и наследство. Разпределено е на 04.11.2010г. на съдия Йоана Генжова. 

Разпореждането по чл.131 ГПК е от 08.11.2010 г. По служебен път е постъпила 

вписаната на 08.11.2010 г. искова молба. С разпореждане от 25.11.2010 г. е оставена без 

движение, с указания до ищеца да представи справка за адресната регистрация на едни 

от ответниците – чл. 47, ал. 4 ГПК. Нов избор на докладчик е извършен на 14.12.2010 г., 

като е определен съдия Йордан Воденичаров /съдия Генжова  е командирована в СРС/. 

С определение от 15.12.2010 г. съдия Воденичаров се е отвел от разглеждане на делото 

на основание чл. 22, ал. 1,  т. 6 ГПК. Съдия Искра Пенчева е определена за докладчик на 

16.12.2010 г. След постъпване на няколко отговора на исковата молба от различни 

ответнци, с определение от 24.01.2011 г. тя е оставена без движение с указания за 

отстраняване на нередовностите. Последните са отстранени с молба от 24.03.2011 г. С 

определение от 14.04.2011 г. съдът  е конституирал нови страни – още трима 

съделители, насрочил е делото за разглеждане в о.с.з. на 31.05.2011 г. Разпоредено е на 

страните да се връчи препис от допълнителната искова молба с указания  за становище 

в двуседмичен срок и са допуснати представените с исковата молба и постъпилите 

отговори писмени доказателства. Издадени са съдебни удостоверения на ищеца. С 

определение от 26.05.2011 г. е конституирана още една страна в делбеното 

производство. Постъпили са молби и отговори от страните. В о.с.з. на 28.06.2011 г., за 

когато е било пренасрочено с.з. от 31.05.2011 г., ход на делото не е даден, исковата 

молба е оставена без движение и ищецът е задължен да посочи наследниците на една от 

съделителките. С определение от 07.10.2011 г. съдът е отменил протоколното си 

определение за оставяне на исковата молба без движение и е насрочил делото за 

15.11.2011 г., когато му е даден ход и производството е спряно на основание чл. 229, ал. 

1, т. 4 ГПК, до приключване на гр.д. № 709/2011 г. по описа на ВКС, образувано по 

молба за отмяна на влязло в сила решение по гр.д. № 1342/2005 г. по описа на ВТРС. 

След влизане в сила на определението, първата справка по движение на 

преюдициалното дело е изискана от ВКС на 20.07.2012 г. Според постъпилия на 

06.08.2012 г. отговор, на 14.11.2011 г. е постановено решение № 433 и делото е върнато 

на ВТОС   за ново разглеждане от друг състав. Справки по движение на преюдициално 

гр.д. № 422/2012 г. по описа на ВТОС са извършени на 17.10.2012 г., 25.01.2013 г., 

04.04.2013 г., 04.06.2013 г., 13.09.2013 г. Към датата на проверката предстои 

изпращането му във ВКС по касационна жалба. 

Гр.д. № 1312/2011 г. е образувано на 05.04.2011 г. по постъпила на 01.04.2011 г. 

искова молба, с която е предявен иск по чл. 422 ГПК – установяване на вземане по 

заповедно производство. Документът за платената дължима д.т. е внесен в съда на 

04.04.2013 г. С определение от 06.04.20111 г. съдия Владимир Балджиев е допуснал 
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обезпечение на предявените обективно съединени  искове чрез налагане на запор върху 

вземане по банкова сметка  до размера на претенцията, при условията на чл. 391, ал. 2, 

вр. ал. 1 т. 1 ГПК-внасяне на парична гаранция в размер на 1000 лева. Разпореждането 

по чл. 131 ГПК е от 06.04.2011 г. На 11.04.2011 г. съобщението е връчено на ответника, 

отговор не е постъпил. С определение от 09.06.2011 г., по чл. 140 ГПК, съдът е 

насрочил делото в о.с.з. на 01.07.2011 г., когато му е даден ход. В следващото с.з., на 

04.10.2011 г., производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 7  ГПК вр. чл 637, 

ал. 1 ТЗ. Справки от ВТОС дали процесното вземане е прието при условията на чл. 693 

ТЗ по делото за несъстоятелност са изискани на 08.11.2011 г., 27.12.2011 г., 03.01.2012 

г., 06.02.2012 г., 07.03.2012 г., 08.05.2012 г., 04.07.2012 г., 13.09.2012 г., 19.10.2012 

г.,03.12.2012 г. Изискана е информация и от синдика на дружеството в несъстоятелност 

относно включване на вземането в списъците. Справки са правени периодично и 

редовно - последната – от м. септември 2013 г. 

Гр.д. № 1397/2011 г. – образувано на 11.04.2011 г. по постъпила в съда на 

08.04.2011 г. искова молба за делба на прекратена СИО – апартамент и дворни места, 

разпределено на доклад на съдия Явор Данаилов. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 

12.04.2011г. С определение по чл. 140 ГПК  от 07.06.2011 г. /съобщението на ответника 

по чл. 131 ГПК е връчено на 18.04.2011 г./, е насрочено първо о.с.з.  на 28.09.2011 г., 

когато не е даден ход на делото във връзка с чл. 142, ал. 2 ГПК. След едно отложено и 

едно пренасрочено с.з., ход на делото е даден в с.з. на 16.12.2011 г. Производството по 

делото е спряно в с.з. на 28.12.2011 г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до решаване 

на гр.д. № 5940/2011 г. по описа на ВТРС. След влизане на определението в сила, 

справки по движението на преюдициалното дело са правени периодично, през месец 

или два месеца и според последната – от 02.10.2013 г. делото е изпратено на ВТОС по 

компетентност за разглеждане на постъпила въззивна жалба срещу постановеното на 

04.07.2013 г. решение. 

Гр.д. № 2432/2012 г. е образувано на 08.06.2012 г., по постъпила на 07.06.2012 г. 

искова молба, с която са предявени  искове с правно основание чл. 344, ал. 1 , т. 1, т. 2 и 

т. 3 КТ, разпределено на доклад на съдия Милена Алексиева. С разпореждане от 

11.06.2012 г., на основание чл. 131 ГПК, съдията е нареждил изпращането на преписи 

от приетата за редовна искова молба на ответника за отговор, който е постъпил в срока 

по ал. 1 – на 23.07.2012 г. С определение по чл. 140 ГПК от същата дата съдът е 

насрочил първото с.з. на 24.08.2012 г, направил е доклад, указал е тежестта на 

доказване и е допуснал доказателствата. На 24.08.2012 г. е даден ход на делото, 

изслушани са становища и възражения на страните, представени са доказателства във 

връзка с оспорване на издаден на ищеца болничен лист. В следващото с.з., на 28.09.2012 

г. производството по делото е спряно до приключване на адм. д. № 8580/2012 г., по 

описа на АССГ. След влизане в сила на определението, периодично са правени справки 

по движението на преюдициалното дело. Първата справка е от 05.11.2012 г., а 

последната – от 05.06.2013 г. и според постъпилия отговор административното дело е 

насрочено в о.с.з. на 18.11.2013 г. 
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Гр.д. № 5422/2011 г. е образувано на 02.12.2011 г. по постъпила на същата дата 

искова молба за делба на недвижим имот, разпределено на доклад на съдия Искра 

Пенчева. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 05.12.2011 г. Съобщението е връчено на 

ответника на 03.01.2012 г. и писменият му отговор е постъпил в съда на 08.02.2012 г. 

Определението по чл. 140 ГПК е от 07.02.2012 г., като делото е насрочено за 

разглеждане в първо о.с.з. на 06.03.2012 г. Исковата молба е вписана на 29.02.2012 г.  В 

с.з. на 06.03.2012 г. съдебното дирене е приключено и решението по допускане на 

делбата е постановено на 12.03.2012 г. След влизане в сила на съдебния акт, който не е 

обжалван, с разпореждане от 10.04.2012 г. съдът е насрочил първото по делото с.з. след 

допускане на делбата на 27.04.2012 г. За събиране на доказателства, то е отложено за 

08.06.2012 г., когато са приети доказателства и е отсрочено без дата за изготвяне на 

инвестиционен проект. По разпореждане на съда от 20.03.2013 г. от ищеца е изискана 

информация за развитието на административната процедура и след депозиране на 

молба от 23.04.2013 г., съдът с разпореждане от 25.04.2012 г. е насрочил с.з. на 

17.05.2013 г., когато заради сключване на спогодба делото е отложено за 29.05.2013 г. С 

протоколно определение производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, 

по взаимно съгласие на страните. Шестмесечният срок изтича на 29.11.2013 г. 

Гр.д. № 3912/2012 г. е образувано на 29.09.2012 г. по постъпило на същата дата  по 

подсъдност гр.д. № 31884/2012 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 64 състав. Предявен е 

установителен иск по чл. 422 ГПК. На доклад на съдия Йордан Воденичаров. Делото от 

СРС е изпратено на етап –получен писмен отговор на исковата молба от ответника и 

изчакване на срока по чл. 131, ал. 1 ГПК. С разпореждане от з.з. на 03.10.2012 г. съдията 

е оставил исковата молба без движение, като нередовна и е указал на ищеца, че 

характерът на специалният иск по чл. 422 ГПК е установителен, а не осъдителен. След 

изпълнение на указанията с молба от 25.10.2012 г., съдът с определение от същата дата 

е насрочил първото с.з. на 26.11.2012 г., допуснал е писмените доказателства, изготвил 

е проекто-доклад по делото. С протоколно определение от 26.11.2012 г. производството 

по делото е било спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване с влязло в 

сила решение на гр.д. № 54524/2011 г. по описа на СРС, респ. въззивно гр.д. № 

9491/2012 г. по описа на СГС. След влизане в сила на определението за спиране, са 

извършени  две справки: от 02.04.2013 г. и от 12.07.2013 г., изходящи от съдебен 

деловодител от ВТРС до съдията-докладчик, че към момента няма постановено 

решение. 

Гр.д. № 4690/2012 г. е образувано на 30.11.2012 г. по постъпила на 29.11.2012 г. 

искова молба, с която са предявени искове по чл. 200, ал. 1 КТ, вр. чл. 55, ал. 1 КСО и 

чл. 52 и чл. 84 ЗЗД, разпределено на доклад на съдия Владимир Балджиев. С 

разпореждане от 03.12.2012 г. същият е оставил исковата молба без движение, с 

указания за отстраняване на констатираното противоречие между обстоятелствената 

част на молбата и петитума й. Нередовностите са отстранени на 27.12.2012 г. и 

разпореждането по чл. 131 ГПК е от 02.01.2013 г. Ответникът е получил съобщението 

на 09.01.2013 г., а отговорът му е постъпил в съда на 07.02.2013 г. Определението по чл. 

140 ГПК, съдържащо проекто-доклад по делото, е от 14.02.2013 г. и първото о.с.з. е 
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насрочено на 12.03.2013 г., когато ход на делото не е даден заради нередовна процедура 

по призоваване на ищеца, отложено е за 09.04.2013 г. Тогава е даден ход на делото, 

приети са писмените доказателства, изслушани са свидетели и са допуснати две 

експертизи – съдебно-икономическа и съдебно – техническа. Производството е спряно в 

с.з. на 10.05.2013 г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване на преписка 

№ 217/2013 г. по описа на РП-ВТ. След влизане в сила на определението са изисквани 

справки по движението на преписката на 24.06.2013 г., 19.08.2013 г. и 09.10.2013 г. 

Гр.д. № 513/2013 г. е образувано на 19.02.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба, разпределено на доклад на съдия Йордан Воденичаров. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 21.02.2013 г. След върнати две съобщения до 

ответната фондация и връчени две уведомления по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 ГПК, на 

15.03.2013 г. в съда е постъпила молба от пълномощника на новия представляващ 

фондацията с приложени удостоверение за актуално състояние и пълномощно. Книжата 

са му връчени на 21.03.2013 г. и отговорът на исковата молба е депозиран на 10.04.2013 

г. С определение по чл. 140 ГПК от 16.04.2013 г. делото е насрочено в първо о.с.з. на 

09.05.2013 г., като с оглед възможността за сключване на спогодба е отложено за 

20.05.2013 г. Тогава производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. 

Шестмесечният срок изтича на 20.11.2013 г. 

Гр.д. № 927/2013 г. и гр.д. № 928/2013 г. са образувани на 20.03.2013 г. по 

постъпили на същата дата в съда искови молби, с предявен иск по чл. 135 ЗЗД и 

направено искане за обезпечение. Първото дело е на доклад на съдия Милена 

Алексиева, а второто - на доклад на съдия Мая Пеева.   С разпореждане от 21.03.2013 г. 

съдия Алексиева е оставила исковата молба без движение с указания да се представи 

вписан екземпляр.  С разпореждане от същата дата съдия Пеева е указала на ищеца, че 

исковата молба подлежи на вписване и му е определила срок за изпълнение. Указанията 

и по двете дела са изпълнени на 25.03.2013 г. Разпореждането по чл. 131 ГПК, по 

първото дело  е от 03.04.2013 г., а по второто дело – от 26.03.2013г. С определение № 

862/04.04.2013 г., по гр.д. № 927/2013 г., съдът е оставил без уважение молбата за 

допускане на обезпечение на предявения иск чрез налагане на възбрана върху 

недвижим имот. Отхвърлена е и молбата за обезпечение по второто дело – с 

определение от 26.03.2013 г.  Отговорите  на ответниците, съответно са  постъпили в 

съда на 04.07.2013 г. и на 17.05.2013 г. С определение по чл. 140 ГПК от 21.05.2013 г., 

съдържащо проекто-доклад, съдия Пеева е допуснала писмените доказателства и е 

насрочила първото о.с.з. на 24.06.2013 г., когато са изслушани становища и възражения 

на страните, приети са писмените доказателства, дадена е възможност за ангажиране на 

гласни доказателства и делото е отложено за 25.09.2013 г. Определението по чл. 140 

ГПК на съдия Алексиева  е от 05.07.2013 г. и делото е насрочено в о.с.з. на 25.09.2013 г.  

В с.з. на 25.09.2013 г.  производствата по двете дела  са  спрени  на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 ГПК до решаване с влязъл в сила съдебен акт на делото, образувано пред СГС 

по искова молба с вх. № 104576 от 24.09.2013 г. Определенията  не са обжалвани и са 

влезли в сила. 
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Гр.д. № 1237/2013 г. е образувано на 16.04.2013 г. по постъпила на същата дата в 

съда искова молба с предявен иск по чл. 108 ЗС, разпределено на доклад на съдия Мая 

Пеева. На 17.04.2013г. е представен вписан екземпляр от исковата молба. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 22.04.2013 г. Отговорът на ответника е постъпил в 

срока по чл. 131, ал. 1 ГПК, на 20.05.2013 г. и с определение от 22.05.2013 г. съдът е 

насрочил първо о.с.з. на 24.06.2013 г.,когато е даден ход, изслушани са страните, 

докладвано е делото, приети са доказателствата и е допусната съдебно-техническа 

експертиза. На 27.09.2013 г. от страните е постъпила молба за спиране на делото, 

предвид преговори за спогодба. В с.з. на 30.09.2013 г. съдът е спрял производството на 

основание докладваната молба и чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. 

Гр.д. № 2132/2013 г. е образувано на 01.07.2013 г. по постъпила на същата дата 

искова молба с предявен установителен иск по чл. 422 ГПК, разперделено на доклад на 

съдия Йордан Воденичаров. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 02.07.2013 г. След 

извършени служебни справки в НБД „Население” и изискани документи от община 

Горна Оряховица, кметство Поликраище, се е установило, че ответникът е починал на 

01.08.2013 г. С определение от 04.10.2013 г. съдът е спрял производството по делото на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК и е указал на ищеца, че в шестмесечен срок от 

получаване на съобщението следва да посочи правоприемниците на починалия 

ответник и адресите им за призоваване. 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ в открито съдебно заседание, 

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

срокове:  

 

А. по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство; 
докладчик 2011 г. – 161 бр. 2012 г. – 149 бр. 2013 г. – 79 бр. 

Вл.Балджиев 25 22 10 

Мл.Димитров 17 3 0 

Й.Воденичаров 27 25 10 

И.Пенчева 33 26 15 

М.Пеева 24 22 12 

Я.Данаилов 27 28 14 

М.Алексиева 8 23 10 

Г.Илиева 0 0 8 

 

Б. по Закона за закрила на детето; 
докладчик 2011 г. – 182 бр. 2012 г. – 175 бр. 2013 г. – 148 бр. 

И.Пенчева 32 28 21 

Вл.Балджиев 31 29 22 

Я.Данаилов 31 28 23 

Мл.Димитров 22 5 0 

М.Пеева 29 28 21 

Й.Воденичаров 30 28 22 

Г.Илиева 0 0 15 

М.Алексиева 7 29 23 

А.Димова 0 0 1 
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В. по Закона за защита срещу домашното насилие. 
докладчик 2011 г. – 39 бр. 2012 г. – 34 бр. 2013 г. – 24 бр. 

М.Пеева 7 5 4 

Мл.Димитров 4 2 0 

И.Пенчева 6 6 3 

Я.Данаилов 7 5 4 

Вл.Балджиев 7 5 4 

Й.Воденичаров 7 5 3 

М.Алексиева 1 6 4 

К.Минева 0 0 1 

Д.Кръстев 0 0 1 

 

 

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

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

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

 

- на доклад на съдия Пеева: 

Гр. дело № 2450/2011 г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 

четвъртия ден след подаване на исковата молба, образуване и разпределение на делото 

-(10.06.2011г.). Върху молбата е положен печат с вх. № и печат за образуване на делото, 

който не съдържа дата, а само номер на делото, съдия-докладчик и подпис. Протоколът 

за случаен избор е приложен, с подпис на разпределящия съдия Димитров и 

разпределението на част от делата в същия ден. Не е спазена разпоредбата на чл. 311 

ГПК съдът да извърши проверка по редовността и допустимостта на иска в деня на 

подаване на исковата молба. С разпореждане от 18.08.2011г. (което липсва в 

деловодната разпечатка), съдът, като е взел предвид, че съобщението е върнато с 

обелязване, че лицето не живее на посоченя адрес, е наредил да се извърши справка от 

Национална база данни „Население” за постоянния и настоящ адрес на ответника. С 

определение от 20.09.2011г. е наредено да се предостави правна помощ на ответника и 

да се уведоми АСВТ за определяне на адвокат. С разпореждане от 30.09.2011г. е 

назначен особен представител, адв. М.М., посочен от Адвокатския съвет и е наредено 

препис от исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. Адвокатът е уведомен 

на 10.10.2011г., на 3.11.2011г. (датата е вписана лошо- трудно се чете в печата) е 

постъпил отговор и с разпореждане от 07.11.2011г. съдът е насрочил с.з. за 05.12.2011г. 

(не е спазен триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК) и е допуснал писмени 

доказателства. Проведени са две о.с.з. на 05.12.2011г. и на 14.12.2011г., когато съдът е 

дал ход по същество и е съобщил, че ще се произнесе с решение на 28.12.2011г., от 

когато тече срок за обжалване пред ОС-Велико Търново. Решението е постановено по-

рано - на 22.12.2011г., не е обжалвано и е влязло в законна сила. Върху него има 

отбелязване за издаден изпълнителен лист, копие от който не се съдържа по делото, 

съобразно чл. 49, ал.2 ПАРОАВАС. Не е спазен чл. 15, ал.6 ЗЗДт. и Д”СП” по 

настоящия адрес на малолетното дете не е уведомена за изготвяне на страновище или 

социален доклад; 



 

 43 

Гр. дело № 2881/2012г. – С разпореждане по чл. 131 ГПК от 13.07.2013г., 

постановено на следващия ден след постъпване на исковата молба по чл. 144 СК и 

образуване на делото, съдът е наредил да се изпрати препис на нея с приложенията за 

отговор на ответника. Върху исковата молба е положен печат за образуване на делото с 

подпис, без дата на образуване. По делото се съдържа протокол за избор на съдията-

докладчик и подпис на разпределящия, с извършеното разпределение на 11 бр. дела. 

След връщане на съобщенията в цялост, с ръкописно разпореждане от 31.07.2012г., 

което не е вписано в деловодната програма, съдът е наредил да се направи служебна 

справка в НБД „Население” за постоянния и настоящ адрес на ответника. На 

07.08.2012г. съобщението е връчено на бащата на ответната страна и с определение от 

18.09.2012г., (за разлика от предходното дело, където е постановено разпореждане), 

съдът е насрочил о.с.з. за 15.10.2012г. и е допуснал писмени доказателства по делото. 

Проведено е едно с.з., на което съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 29.10.2012г., а съдебният акт е постановен по-рано - на 

18.10.2012г., преди двуседмичния срок по чл. 316 СК. Спазена е и разпоредбата на чл. 

315, ал.2 ГПК. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила. Върху него е 

направено отбелязване за издаден изпълнителен лист, копие от който не се съдържа по 

делото, съобразно чл. 49, ал.2 ПАРОАВАС. Не е спазен чл. 15, ал.6 ЗЗДт. и Д”СП” по 

настоящия адрес на малолетното дете не е уведомена за изготвяне на страновище или 

социален доклад; 

Гр. дело № 179/2013г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден след 

постъпване на исковата молба в съда, образуване и разпределение на делото. 

Протоколът за случаен избор съдържа името на съдията докладчик и разпределеното 

дело, с подпис на разпределящия. Ответникът е уведомен на 24.01.2013г., а отговор е 

постъпил на 12.12.2013г. С определение от 13.02.2013г. съдът е докладвал делото, 

допуснал е писмени доказателства и е насрочил о.с.з. на 27.02.2013г. В това о.с.з. е 

даден ход на делото по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

13.03.2013г. Съдебният акт е постановен един ден по - рано. Спазени са изискванията 

по чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. Върху него е направено отбелязване за издаден 

изпълнителен лист, копие от който не се съдържа по делото, съобразно чл. 49, ал.2 

ПАРОАВАС. Д”СП” по настоящия адрес на непълнолетното дете не е уведомена за 

изготвяне на страновище или социален доклад, съгласно чл. 15,ал.6 ЗЗДт. 

 

- на доклад на съдия Пенчева:  

Гр. дело № 3543/2011 г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 10.08.2011г. (и тук се 

ползва бланка, което е добра практика, с оглед натовареността на съдебните състави) е 

постановено ден след образуване и разпределение на делото. Ответникът е уведомен на 

30.08.2011г., а писмен отговор е постъпил на 28.09.2011г. С определение от 

30.09.2011г., при спазване на чл. 312, ал.1 ГПК, съдът е докладвал делото, допуснал е 

писмени доказателства и е насрочил о.с.з. за 11.10.2011г. – в триседмичния срок по чл. 

312,ал.1,т.1 ГПК, когато е отложено поради нередовна процедура по призоваване на 

ответника. В о.с.з. на 25.10.2011г. е приключено съдебното дирене, съдът е дал ход по 
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същество и е обявил, че ще се произнесе с решение на 16.11.2011г. Съдебният акт е 

постановен по-рано от обявената дата – на 08.11.2011г. Върху него е направено 

отбелязване за издаден изпълнителен лист, копие от който не се съдържа по делото, 

съобразно чл. 49, ал.2 ПАРОАВАС. Спазени са изискванията по чл. 315, ал.2 и чл. 316 

ГПК. Д”СП” по настоящия адрес на непълнолетното дете не е уведомена за изготвяне 

на страновище или социален доклад, съгласно чл. 15,ал.6 ЗЗДт; 

Гр. дело № 541/2012г. е образувано и разпределено на 26.01.2012г., а 

разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 30.01.2012г. Ответникът е уведомен 

на 03.02.2012г. и отговорът му е постъпил на 28.02.2012г. С определение от 29.02.2012г. 

съдът е докладвал делото, допуснал е писмени доказателства и е насрочил о.с.з. за 

27.03.2012г. Проведени са две о.с.з. – на 27.03.2012г. и на 30.03.2012г., когато е даден 

ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 17.04.2012г. Датата 

е спазена и с решение от 17.04.2012г. съдът е изменил издръжката на малолетното дете. 

Върху решението е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист, копие от 

който не се съдържа по делото, съобразно чл. 49, ал.2 ПАРОАВАС. Спазени са 

изискванията по чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. Д”СП” по настоящия адрес на 

непълнолетното дете не е уведомена за изготвяне на страновище или социален доклад, 

съгласно чл. 15, ал.6 ЗЗДт; 

Гр. дело № 988/2013 г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 26.03.2013г. (и тук се 

ползва бланка-добра практика) е постановено ден след образуване и разпределение на 

делото. Ответникът е уведомен на 01.04.2013г., а отговор е постъпил по делото на 

24.04.2013г. С определение от 26.04.2013г. делото е докладвано, допуснати са 

приложените към исковата молба писмени доказателства и е насрочено о.с.з. за 

07.05.2013г., когато е постигната спогодба, одобрена от съда. Върху протоколното 

определение е положен печат за издаден изпълнителен лист. Спазена е нормата на чл. 

315, ал.2 ГПК. Д”СП” по настоящия адрес на непълнолетното дете не е уведомена за 

изготвяне на страновище или социален доклад, съгласно чл. 15,ал.6 ЗЗДт; 

 

- на доклад на съдия Данаилов:  

Гр. дело № 2301/2011г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК от 01.06.2011г. е 

постановено ден след постъпване на исковата молба в съда. Съдът е указал книжата да 

се връчат на ответника за отговор и да се уведоми Д”СП”- Павликени за образуваното 

производство, като се изпрати препис от исковата молба. Дирекцията е задължена да 

изготви социален доклад в 14- дневен срок. Докладът е представен на 17.06.2011г. 

Ответникът е уведомен на 14.06.2011г., а отговор е постъпил по делото на 06.07.2011г. 

С определение от 08.07.2011г. съдът е докладвал делото и го е насрочил в о.с.з. за 

09.09.2011г. - не е спазен триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Дирекция ”СП” не 

е била призована, а навършилото 10 годишна възраст дете не е било изслушано в с.з. Не 

са изложени мотиви, в случай, че е преценено, че това би навредило на интересите му, 

съобразно разпоредбата на чл. 15,ал.1 ЗЗДТ. В о.с.з. на 21.09.2011г. съдът е счел делото 

за изяснено и е обявил, че ще се произнесе с решение на 05.10.2011г. Същото е 

постановено по- рано - на 27.09.2011г., при спазване на чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. 
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Извършена е проверка по реда на инстанционния контрол и решението е потвърдено от 

въззивната инстанция; 

Гр. дело  № 3839/2012г. е образувано и рапределено в деня на подаване на 

исковата молба в съда – 25.09.2012г. С разпореждане от 26.09.2012г. е наредено да се 

изпрати препис от исковата молба на ответника за отговор и да се уведоми Д”СП” – 

Велико Търново за образуване на производството. Дирекцията е задължена да 

представи в 14-дневен срок от получаване на уведомлението социален доклад за 

положението на непълнолетното дете. С писмо от 12.10.2012г. по делото е депозиран 

социален доклад. Ответникът е уведомен на 01.10.2012г. и с определение от 

07.11.2012г. съдът е докладвал делото и го е насрочил в о.с.з. на 28.11.2012г., при 

спазване на триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. Детето не е изслушвано в о.с.з., 

нито по делото се съдържа мотив за евентуално увреждане на неговите интереси. В 

о.с.з. на 28.11.2012г. съдът обявил съдебното дирене за приключило и, че ще се 

произнесе с решение на 12.12.2012г. Съдебният акт е постановен по-рано - на 

04.12.2012г., съобразно изискването по чл. 316 ГПК и върху него е положен печат за 

издаден изпълнителен лист, копие от който не се съдържа по делото, съобразно чл. 49, 

ал.2 ПАРОАВАС; 

Гр. дело № 293/2013г. – Исковата молба е постъпила на 30.01.2013г., делото е 

образувано и разпределено същия ден. С разпореждане по чл. 131 ГПК съдът е наредил 

препис от исковата молба да се връчи на ответника за отговор и е задължил да се 

уведоми Д”СП” за образуваното дело, като Дирекцията да изготви социален доклад за 

положението на детето, депозиран на 12.02.2013г. Ответникът е уведомен на 

04.02.2013г., отговор не е постъпил от него и с определение от 07.03.2013г. съдът е 

докладвал делото и го е насрочил за 10.04.2013г. В това о.с.з. съдът е обявил съдебното 

дирене за приключено, дал е ход на устните състезания и е съобщил, че ще се 

произнесе с решение в срок. Не е посочен деня, в който съдът ще обяви решението си, 

според чл. 315, ал.2 ГПК. Решението е постановено на 17.04.2013г., преди 

двуседмичния срок по чл. 316 ГПК. Върху него е положен печат за издаден 

изпълнителен лист, копие от който не се съдържа по делото. Спазени са изискванията 

на чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС - делото е отбелязано със жълт етикет, както и всички 

останали дела. 

 

- на доклад на съдия Алексиева:  

Гр. дело № 533/2012г. – Исковата молба е постъпила в РС на 25.01.2012г., а делото 

е образувано и разпределено на следващия ден. Приложен е протокол за случаен избор, 

подписан от разпределящия съдия, съдържащ 14 дела, разпределени последователно на 

този ден. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 27.01.2012г., ответникът е уведомен на 

31.01.2012г., а отговор е постъпил на 21.02.2012г. С определение от 24.02.2012г. делото 

е докладвано, допуснати са писмени доказателства и е насрочено о.с.з. за 14.03.2012г.  В 

това съдебно заседание съдебното дирене е приключило, съдът е дал ход на устните 

заседания и е обявил, че ще постанови решението си на 28.03.2012г., от която дата тече 

срок за неговото обжалване. Съдебният акт е постановен на същата дата, при спазване 
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на чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. Извършена е проверка по пътя на инстанционния 

контрол, като въззивният съд е потвърдил съдебния акт на първоинстанционния съд. 

Д”СП” не е била уведомена за изготвяне на становище или социален доклад относно 

интересите на малолетното дете, съобразно нормата на чл. 15 ЗЗДт. Върху решението е 

извършено отбелязване за издаден изпълнителен лист; 

Гр. дело № 2316/2012г. е образувано и рапределено два дни след подаване на 

исковата молба в съда – 28.05.2012г. С разпореждане от 30.05.2012г. по чл. 131 ГПК, 

съдът е наредил препис от исковата молба с приложенията да се изпрати на ответника 

за отговор. Ответникът е уведомен на 20.06.2012г., а писменият отговор е постъпил на 

04.07.2012г. С определение от 12.07.2012г. съдът е докладвал делото, допуснал е 

писмени доказателства и го е насрочил в о.с.з. за 24.08.2012г. - не е спазен 

триседмичният срок по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. Съдебното дирене е приключило в 

първото по делото о.с.з. и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 03.09.2012г., 

от която дата започва да тече срок за обжалване. Решението е постановено по-рано – на 

31.08.2012г., не е обжалвано и е влязло в законна сила. Върху него е положен печат за 

издаден изпълнителен лист, копие от който не се съдържа по делото; 

Гр. дело № 331/2013г. – Исковата молба е постъпила в РС на 04.02.2013г. и на тази 

дата делото е образувано и разпределено. Протоколът за избор на докладчик съдържа 

разпределението само на това дело. Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено на 

05.02.2013г., ответникът е уведомен на 12.02.2013г., а отговор е постъпил по делото на 

12.03.2013г. С определение от 13.03.2013г. съдът е докладвал делото, допуснал е 

писмени доказателства и го е насрочил в о.с.з. за 03.04.2013г., съобразно изискването 

по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК - в триседмичен срок.. В това о.с.з. е обявил съдебното дирене 

за приключило, дал е ход на устните състезания и е посочил деня, в който ще постанови 

съдебното решение – 17.04.2013г. Датата е спазена – решението е постановено на 

17.04.2013г., върху него е положен печат за издаден изпълнителен лист. Компетентната 

Д”СП” не е била уведомена за становище или социален доклад относно нуждите на 

непълнолетното дете. 

 

- на доклад на съдия Воденичаров:  

Гр. дело № 5306/2011г. – Исковата молба е постъпила в съда на 28.11.2011г., 

делото е разпределено на 29.11.2011г., а разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено 

на 01.12.2011г. Ответникът е уведомен на 14.12.2011г., по делото не е депозиран 

отговор и с определение от 17.01.2012г. е изготвен доклад, допуснати са писмени 

доказателства и е насрочено о.с.з. за 09.02.2011г. В това заседание съдът е обявил 

съдебното дирене за приключено, дал е ход на устните състезания и е посочил деня, в 

който ще обяви решението си - 16.02.2012г. Съдебният акт е обявен на следващия ден, 

не е обжалван и е влязъл в законна сила. Върху него е направено надлежно отбелязване 

за издаден изпълнителен лист, копие от който не се съдържа по делото. Въпреки, че 

искът е за издръжка на малолетно дете, компетентната Д”СП” по настоящия адрес на 

детето не е уведомена за изготвяне на становище или социален доклад, съобразно чл. 

15, ал.6 ЗЗДт. Спазени са разпоредбите на чл. 312,ал.1,т.1, чл. 315,ал.2 и чл. 316 ГПК; 
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Гр. дело № 4670/2012г. е образувано и разпределено в деня на постъпване на 

исковата молба в съда. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 28.11.2012г., ответникът е 

уведомен на 04.12.2012г., а отговорът е постъпил по делото на 04.01.2013г. С 

определение от 07.01.2013г. съдът е докладвал делото, допуснал е писмени 

доказателства и е насрочил о.с.з. за 28.01.2013г., при спазване на триседмичния срок по 

чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Проведени са три о.с.з. – на 28.01.2013г., на 29.01.2013г. и на 

31.01.2013г., когато съдебното дирене е приключило и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 14.02.2013г. Съдебният акт е постановен на посочената дата, 

обжалван е и въззивният съд е потвърдил решението на първоинстанционния съд. 

Спазени са разпоредбите на чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК; 

Гр. дело № 217/2013г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден след 

подаване на исковата молба, образуване и разпределение на делото (на 23.01.2013г.). 

Ответникът е уведомен на 04.02.2013г., отговорът е постъпил по делото на 26.02.2013г. 

и с определение от 28.02.2013г. съдът е докладвал делото, допуснал е писмени 

доказателства и го е насрочил в о.с.з. на 28.03.2013г. Съдебното дерене е приключено в 

това с.з., съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе на 

11.04.203г. Решението е постановено по-рано - на 10.04.2013г., обжалвано е и 

въззивният съд го е потвърдил. Върху съдебният акт е направена надлежна бележка за 

издаден изпълнителен лист, копие от който не се съдържа по делото. Спазени са 

изискванията на чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. Компетентната Д”СП” не е била уведомена 

за представяне на становище или социален доклад относно двете малолетни деца, 

съобразно чл. 15, ал.6 ЗЗДт. 

 

- на доклад на съдия Димитров:  

Гр. дело № 4359/2011г. – Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено ден след 

постъпване на исковата молба в съда, образуване и разпределение на делото. 

Ответникът е уведомен на 02.11.2011г., а отговорът е постъпил на 25.11.2011г. С 

определение от 28.11.2011г. съдът е докладвал делото и го е насрочил в о.с.з. за 

15.12.2011г., при спазване на триседмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Съдебното 

дирене е приключило в това о.с.з. и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

29.12.2011г. На посочената дата е обявен съдебният акт, който не е обжалван, влязъл е в 

законна сила и върху него е положен печат за издаден изпълнителен лист, копие от 

който не се съдържа по делото. Компетентната Д”СП” не е била уведомена, с оглед 

защита интереса на малолетното дете, съобразно изискването по чл. 15, ал.6 ЗЗДт. 

Спазени са нормите на чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК;                  

Гр. дело  № 2195/2011г. е образувано и рапределено в деня на подаване на 

исковата молба в съда – 20.05.2011г. С разпореждане от 25.05.2011г. съдът е наредил да 

се изпрати препис от исковата молба на ответника за отговор. На 30.05.2011г. е 

уведомена ответната страна, а отговор е постъпил на 23.06.2011г. С определение от 

30.06.2011г., съобразно срока по чл. 312, ал.1 ГПК, съдът е докладвал делото и го е 

насрочил в о.с.з. за 14.07.2011г. Проведени са две о.с.з. – на 14.07.2011г. и на 

15.09.2011г., когато съдът е обявил делото за изяснено и , че ще се произнесе с решение 
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на 29.09.2011г. Датата е спазена и с решение от 29.09.2011г. съдът е изменил 

издръжката на непълнолетното дете. Съдебният акт на е обжалван, влязъл е в законна 

сила и върху него е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист. Спазени са 

изискванията по чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. Компетентната Д”СП” не е била 

уведомена, съобразно чл. 15, ал.6 ГПК; 

Гр. дело № 1019/2011г. – Исковата молба е постъпила на 15.03.2011г., делото е 

образувано и разпределено на 16.03.2011г. С разпореждане от 21.03.2011г. исковата 

молба е оставена без движение, с указание да се отстранят нередовностите. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено след изпълнение указанията на съда с 

молба от 28.08.2011г. Ответникът е уведомен на 13.04.2011г., а отговор е постъпил на 

09.05.2011г. С определение от 17.05.2011г. съдът е докладвал делото и го е насрочил за 

08.06.2011г., при спазване на триседмичния срок по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. Съдебното 

дерене е приключило в първото о.с.з. и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

22.06.2011г. На обявената дата е постановен съдебния акт, обжалван е и въззивната 

инстанция е потвърдила решението на първоинстанционния съд. Върху него е 

направена надлежна бележка за издаден изпълнителен лист. Спазени са изискванията 

по чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК.  Компетентната Д”СП” не е била уведомена, съобразно 

чл. 15,ал.6 ГПК; 

 

- на доклад на съдия Илиева:  

Гр. дело № 1345/2013г. е образувано и разпределено в деня на постъпване на 

исковата молба в съда - 25.04.2013г. С разпореждане от 26.04.2013г. съдът е оставил 

молбата без движение с конкретни указания за отстраняване на нередовностите в 7- 

дневен срок. Ищцата е уведомена на 10.05.2013г., не е изпълнила указанията на съда и с 

определение от 23.05.2013г. исковата молба е върната и производството по делото е 

прекратено. Определението е връчено на ищцовата страна на 31.05.2013г., не е 

обжалвано и е влязло в законна сила; 

Гр. дело  № 2089/2013г. е образувано и рапределено в деня на подаване на 

исковата молба в съда – 28.06.2013г. С разпореждане от 01.07.2013г. е наредено да се 

изпрати препис от исковата молба на ответника за отговор. На 09.07.2013г. е уведомена 

ответната страна, а отговор е постъпил на 24.07.2013г. С определение от 01.08.2013г., 

съдът е докладвал делото, допуснал е писмени доказателства и го е насрочил в о.с.з. за 

09.08..2013г., когато е постигната спогодба, одобрена от съда и върху протоколното 

определение е направена бележка за издаден изпълнителен лист; 

 

- на доклад на съдия Балджиев: 

Гр. дело № 3277/2011 г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено от съдия 

Пенчева, която с определение от 20.09.2011г. се е отвела от разглеждане на делото. 

След извършеното ново разпределение на 21.09.2011г., за съдия-докладчик е определен 

Балджиев - протокол от извършения избор се съдържа по делото. Ответникът е 

уведомен на 28.07.2011г., а отговор е постъпил на 26.08.2011г. С определение от 

03.10.2011г. (не е спазено изискването по чл. 312, ал.1 ГПК), съдът е докладвал делото 
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„приел е и е приложил” към исковата молба като доказателства приложените и 

подробно описани към исковата молба и отговора документи и е насрочил о.с.з. за 

21.10.2011г. С друго определение от 12.10.2011г. съдът е „приел” като доказателство по 

делото представената с молба от ищеца служебна бележка и е допуснал до разпит при 

режим на довеждане един свидетел. Съдебното дирене е приключено в първото по 

делото о.с.з. и съдът е обявил, че ще се произнесе на 05.11.2011г. Решението е 

постановено два дни по-рано - на 03.11.2011г., съобразно изискването по чл. 316 ГПК. 

Същото е обжалвано и въззивният съд го е потвърдил. Върху решението е направена 

надлежна бележка за издаден изпълнителен лист, копие от който не се съдържа по 

делото. Не е спазен чл. 15, ал.6 ЗЗДт. и Д”СП” по настоящия адрес на малолетното дете 

не е уведомена за изготвяне на становище или социален доклад; 

Гр. дело № 444/2012г. – С разпореждане по чл. 131 ГПК от 23.01.2012г., 

постановено два дни след образуване и разпределение на делото, съдът е наредил да се 

изпрати препис от исковата молба с приложенията за отговор на ответника. Върху нея е 

положен печат за образуване на делото с подпис, без дата на образуване. По делото се 

съдържа протокол за избор на съдията-докладчик само по това дело и подпис на 

разпределящия съдия. Ответникът е уведомен на 07.02.2012г., а отговор е постъпил на 

07.03.2012г. С определение от 12.03.2012г. (не е спазено изискването по чл. 312, ал.1, 

т.1ГПК) съдът е докладвал делото, „приел” е приложените  към исковата молба 

документи и е насрочил о.с.з. за 03.04.2012г. В това с.з. е приключено съдебното 

дирене, даден е ход на устните състезания и е обявено, че съдът ще се произнесе с 

решение на 17.04.2012г. Съдебният акт е постановен по-рано - на 06.04.2012г., преди 

двуседмичния срок по чл. 316 ГПК. Спазена е и разпоредбата на чл. 315, ал.2 ГПК. 

Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила. Върху него е направено 

отбелязване за издаден изпълнителен лист, копие от който не се съдържа по делото, 

съобразно чл. 49, ал.2 ПАРОАВАС. Не е спазен чл. 15, ал.6 ЗЗДт. - Д”СП” по 

настоящия адрес на малолетното дете не е уведомена за изготвяне на страновище или 

социален доклад за малолетното дете; 

Гр. дело № 182/2013г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено три дни 

след образуване и разпределение на делото. Протоколът за случаен избор съдържа 

името на съдията докладчик и разпределеното дело, с подпис на разпределящия съдия. 

Ответникът е уведомен на 31.01.2013г., а отговор е постъпил на 28.02.2013г. С 

определение от 01.03.2013г. съдът е докладвал делото, приел и приложил е като 

доказателства представените с исковата молба документи и е насрочил о.с.з. на 

19.03.2013г. Съдебното дирене е приключило в това о.с.з. и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 02.04.2013г. Съдебният акт е постановен ден по- рано - на 

01.04.2013г., обжалван е пред въззивната инстанция, която е потвърдила решението на 

първоинстанционния съд. Върху съдебния акт е направена надлежна бележка за 

издаден изпълнителен лист. Спазени са изискванията на чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. 

Компетентната Д”СП” не е билра уведомена за представяне на становище или социален 

доклад за непълнолетното дете, съобразно чл. 15,ал.6 ГПК; 
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От извършената проверка на този вид дела, може да се направят следните изводи: 

Изискването по чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС  делата, чието разглеждане е свързано с 

кратки процесуални срокове, да се  обозначават с жълт етикет, винаги е спазвано.  

Разпорежданията на съдията - докладчик за изпращане на исковите молби до 

ответниците за отговор в едномесечен срок, на основание чл. 131 ГПК, са 

постановявани своевременно. Има и случаи, при които изискването по чл. 311, ал.1 от 

ГПК за разглеждане на исковата молба в деня на постъпването й не е спазвано.  

Съдиите с определения са насрочвали делата в първо о.с.з., за разлика от други 

съдилища от Апелативен район Велико Търново, където е постановявано 

разпореждане, съобразно чл. 312, ал.2 ГПК.  

Установи се нееднаква практика по отношение на: моментът на постановяване на 

акта за насрочване на делото в о.с.з. (някои съдии постановяват акта след постъпване на 

отговор от ответника, а други след изтичане на едномесечния срок, както алтернативно 

е предвидено в чл. 312, ал.1 ГПК, а в трети случаи - с голямо закъснение пр. от 2 

месеца), но не и в деня на изтичане на срока, според цитираната разпоредба, която е 

спазвана по-скоро по изключение. 

С акта за насрочване на делото съдиите са съобщавали доклада на страните. 

Различна практика бе установена по отношение на доказателствата – документите, 

представяни с исковите молби. Голямата част от съдиите допускат доказателствата с 

определението за насрочване на делото, докато по някои от проверените дела се 

установи, че представените с исковата молба документи се „приемат” с определението 

за насрочване на делото в първото о.с.з. 

Триседмичният срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК се спазва по правило, с 

констатираните изключения. Съдебното дирене е приключвало в едно съдебно 

заседание, по-рядко в две или три о.с.з. Съдът във всички случаи е спазвал чл. 315, ал.2 

ГПК, като е посочвал ден, в който ще обяви решението си, но не винаги е спазвана тази 

дата. За разлика от констатираното в други РС (където съдиите отменят с нарочно 

определение /или разпореждане/ протоколното определение за определяне на дата на 

постановяване на съдебният акт и постановяват ново, като указват да се изпрати на 

страните препис от това определение, тъй като в протокола е посочено, че от тази дата 

тече срок за въззивно обжалване), то в РС-Велико Търново, когато не е спазена 

сочената дата за обявяване на съдебното решение, съдът не е постановявал изричен 

съдебен акт в тази връзка и на страните са изпращани съобщения за изготвено решение. 

Двуседмичният срок по чл. 316 ГПК, за постановяване на съдебния акт, е спазван 

по всички от проверените дела. По повечето бързи производства са издадени и 

изпълнителни листове, за което е направено отбелязване върху постановените решения. 

Установи се, че по дела, образувани по искови молби за издръжки на деца, Д”СП” (по 

техния постоянен и настоящ адрес) не е била призовавана, с изключение на делата, 

разпределени на един от съдиите-докладчици. Когато са засегнати права и интереси на 

малолетни и непълнолетни деца,  компетентната Д”СП” не била уведомена за изготвяне 

на становище или социален доклад. Препоръчително е стриктно да се спазват 

разпоредбите на ГПК относно образуване, движение и приключване на дела, 
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разглеждани по реда на бързото производство, както и разпоредбите на Закона за 

закрила на детето – чл. 15,ал. 6 и чл. 15, ал.1 ЗЗДт. Законодателят е зъдължил във всяко 

съдебно производство, по което се засягат права или интереси на детето, то да бъде 

изслушвано, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило 

неговите интереси, за което съдът следва да се мотивира. В тази връзка, ще бъдат 

направени съответните препоръки. 

 

 по Закона за закрила на детето; 

 

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

- гр.дело № 179 /2011г. (решението е постановено в същия ден),  гр. дело № 

1111/2012г. (решението е постановено в същия ден) и гр. дело № 350/2013г. 

(решението е постановено в същия ден)  - трите на доклад на съдия Пеева; 

- гр.дело № 5080/2011г. (решението е постановено преди изтичането на 

едномесечен срок), гр.дело № 1435/2012г. (решението е постановено в едномесечен 

срок) и гр. дело № 908/2013г. (решението е постановано в 11-дневен срок) - трите на 

доклад на съдия Алексиева; 

- гр.дело № 90/2011г. (решението е постановено в еднодневен срок),  гр. дело № 

1542/2012г. (решението е постановено в еднодневен срок) и гр. дело № 1174/2013г. 

(решението е постановено в еднодневен срок) - трите на доклад на съдия Воденичаров; 

- гр.дело № 35/2011г. (решението е постановено в 5-дневен срок),  гр. дело № 

999/2012г. (решението е постановено в 4-дневен срок) и гр. дело № 1111/2013г. 

(решението е постановено в 11 дневен срок) - трите на доклад на съдия Пенчева; 

- гр.дело № 5801/2011г. (решението е постановено в 4-дневен срок),  гр. дело № 

134/2012г. (решението е постановено в 17-дневен срок) и гр. дело № 1229/2013г. 

(решението е постановено в 5-дневен срок) - трите на доклад на съдия Данаилов; 

- гр.дело № 1314/2013г. (решението е постановено в 6-дневен срок),  гр. дело № 

1525/2013г. (решението е постановено в 10-дневен срок) и гр. дело № 1670/2013г. 

(решението е постановено в еднодневен срок) - трите на доклад на съдия Илиева; 

- гр.дело № 787/2011г. (решението е постановено в 19-дневен срок),  гр. дело № 

898/2012г. (решението е постановено в 16-дневен срок) и гр. дело № 735/2013г. 

(решението е постановено в 5-дневен срок) - трите на доклад на съдия Балджиев; 

- гр.дело № 89/2011г. (решението е постановено в едномесечен срок),  гр. дело № 

970/2012г. (решението е постановено в 22-дневен срок) и гр. дело № 383/2012г. 

(решението е постановено преди изтичане на едномесечния срок) - трите на доклад на 

съдия Димитров. 

 

При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДт не бяха установени 

нарушения на производството. Към делата са приложени протоколи за случаен избор на 

съдията-докладчик, подписани от Зам. председателя на съда, извършил 

разпределението. Протоколите за случайно разпределение на делата от 2011г. съдържат 

разпределението на множество дела от същия ден, докато част от протоколите от 
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2012г., както и всички от 2013г. съдържат разпределението само на съответното дело. В 

някои случаи, в протокола е отбелязано между кои съдии е извършено разпределението 

(пр. – гр.дело № 1174/2013г., гр.дело № 1229/2013г., гр.дело № 1314/2013, гр.дело № 

1670/2013г. и др.), а в по-голямата част от проверените дела – само избрания съдия-

докладчик.  

Спазват се разпоредбите на чл.28 от ЗЗДт, съгласно които съдът разглежда 

искането за настаняване на дете в семейство на роднини или близки, в приемно 

семейство или в специализирана институция и се произнася в едномесечен срок с 

решение, което се обявява на страните и се изпълнява незабавно. Голяма част от 

съдебните актове са постановявани преди изтичане на едномесечния срок, като в някои 

случаи, дори в същия ден, когато съдът е приключил съдебното дирене – проверените 

дела на доклад на съдия Пеева. Констатираната отлична практика на съдиите от РС-

Велико Търново за предсрочно постановяване на съдебните актове следва да бъде 

подчертана и поощрена. По тези дела липсва фактическа и правна сложност, но бързото 

правораздаване е задължително, отчитайки социалния аспект, с оглед своевременна 

защита на правата и законните интереси на децата при настаняването им в семейство на 

роднини или близки, в приемно семейство или в специализирана институция. 

 

 по Закона за защита срещу домашното насилие. 

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

- гр.дело № 1263/2011г., гр. дело № 629/2012г. и гр. дело № 358/2013г. – трите на 

доклад на съдия Данаилов; 

- гр.дело № 221/2011г., гр. дело № 1030/2012г. и гр. дело № 415/2013г. – трите на 

доклад на съдия Пенчева; 

- гр.дело № 1050/2011г., гр. дело № 1221629/2012г. и гр. дело № 151/2013г. – 

трите на доклад на съдия Пеева; 

- гр.дело № 1567/2011г., гр. дело № 1070/2012г. и гр. дело № 1/2013г. – трите на 

доклад на съдия Воденичаров; 

- гр.дело № 5883/2011г., гр. дело № 1001/2012г. и гр. дело № 2827/2013г. – трите 

на доклад на съдия Алексиева; 

- гр.дело № 281/2011г., гр. дело № 158/2012г. и гр. дело № 1669/2013г. – трите на 

доклад на съдия Балджиев; 

- гр.дело № 64/2011г., гр. дело № 1237/2011г. и гр. дело № 380/2012г. – трите на 

доклад на съдия Димитров. 

 

По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДН, не бяха констатирани 

пропуски и нарушения на производството. Спазва се едномесечния срок за насрочване 

на открито съдебно заседание, съгласно чл. 18, ал.4 от ЗЗДН, като по някои дела, о.с.з. е 

насрочвано в по-кратък срок (гр.дело № 221/2011г., гр. дело № 629/2012г., гр. дело № 

1030/2012г., гр. дело № 1567/2011г., гр.дело № 1001/2012г., гр.дело № 64/2011г., гр.дело 

№ 1237/2011г.).  
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Когато молбата е съдържала данни за пряка и непосредствена последваща опасност 

за живота или здравето на пострадалото лице, съдът на основание чл. 18, ал.1 от ЗЗДН в 

закрито заседание без призоваване на страните, е издавал заповед за незабавна защита в 

срок до 24 часа от получаването на съответната молба (гр.дело № 1263/2011г., гр.дело 

№ 1221/2012г., гр. дело № 1070/2012г., гр. дело № 1/2013г., гр. дело № 5883/2011г., 

гр.дело №  380/2012г. и пр.) В тези случаи, на основание чл.18, ал.2 от ЗЗДН заповедта 

за незабавна защита е връчвана на страните и е изпращана служебно до районното 

полицейско управление.  

По проверените дела е уведомявана компетентната Д”СП”, когато са били 

засегнати права и законни интереси на деца (актът на насилие е бил извършен в тяхно 

присъствие или върху тях), съобразно изискванията на чл. 15 ЗЗДт. - Гр.дело № 

358/2013г. е образувано по преписка, изпратена от Областна дирекция на МВР- Велико 

Търново за извършен акт на насилие от баща в многодетно семейство. С определението 

на съда е наредено да се издаде заповед  за незабавна защита и да се уведоми Д”СП” – 

Полски Тръмбеш, която да изготви в 14-дневен срок от уведомлението социален доклад 

за положението на детето. Социаленият доклад е изготвен и представен по делото в 

определения от съда срок. 

По гр.дело № 221/2011г. съдът се е произнесъл с определение в закрито заседание и 

е издавал заповед за защита, а по всички останали дела - с решение в открито заседание, 

съобразно чл. 15, ал.1 ЗЗДН.  

По гр.дело № 415/2013г. съдът е оставил молбата без разглеждане, като 

недопустима и е прекратил производството. Определението не е обжалвано и е влязло в 

законна сила. 

Всички съдебните актове са постановени същия ден, котато в о.с.з. съдът е обявил 

съдебното дирене за приключило. По този вид дела, съдът се е произнасял с решение в 

открито съдебно заседание, съгласно изискването по чл. 15, ал.1 от ЗЗДН, с изключение 

на гр.дело № 221/2011г. и гр.дело № 1030/2012г., които са в з.з. 

 По част от проверените дела е извършван инстанционен контрол (гр.дело № 

1030/2012г., гр. дело № 1221/2012г., гр.дело № 158/2012г.), по които въззивната 

инстанция е оставила в сила решенията на първоинстанционния съд. 

Нечетлино - на ръка е изготвен актът за насрочване по гр. дело № 151/2013г.       

По гр. дело № 281/2011г., видно от протокола от о.с.з. на 15.02.2011г. съдът е счел 

делото за изяснено и е обавил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

Самото решение е от 21.02.2011г. и въпреки, че в него пише в публично заседание, 

видно от решението, същото не е обявено в присъствието на страните. Заповедта за 

защита е издадена същия ден. Същото бе констатирано и по гр.дело № 1669/2013г., 

гр.дело № 1237/2-11г., гр.дело № 1/ 2013г. В протокола от 04.03.2013г. на последното 

цитирано дело, например,  се сочи, че съдът ще се произнесе с решение в 

законоустановения срок, а решението е постановено на 08.03.2013г. в „публично 

заседание”, без присъствие на страните. 

Докато по други дела, примерно гр.дело № 1001/2012г. съдът е  счел делото за 

изяснено и е обявил, че ще се произнес с решение в  посочен час същия ден. Решението 
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е обявено в посочения час, в публично заседание.  По гр.дело № 151/2013г. съдът в 

протокола от 13.03.2013г. е съобщил, че ще се произнесе с решение след 15 минути- 

решението е постановено публично заседание, на същата дата - 13.03.2013г. Така е и по 

гр. дело № 1050/2011г. – в протокола от о.с.з. на 25.05.2011г. е обявено, че съдът ще се 

произнесе с решение след 10 минути - решението е съобщено в публично заседание на 

същата дата. 

По гр.дело № 1030/2012г.,в протокола от о.с.з. на 13.03.2012г. е посочено, че съдът 

ще се произнесе с решение на 15.03.2012г.- решението е постановено на посочената 

дата, но в з.з.   В протоколите от о.с.з. по гр.дело № 358/2013г. и гр. дело № 629/2012г. 

се сочи, че съдът ще се произнесе в срок, а решенията са от друга дата, но изрично в тях 

е отбелязяно „…в публично заседание”. 

Препоръчително е по този вид дела да се спазва разпоредбата на чл. 15, ал.1 ЗЗДН 

и съдът да се произнася с решение в открито заседание, в деня в който е приключено 

съдебното дирене. 

 

ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 

За 2011 г. дела с отменен ход по същество 16 бр., както следва: М.Пеева – 10 бр., 

Й.Воденичаров – 3 бр., Мл.Димитров – 3 бр.; 

За 2012 г. дела с отменен ход по същество  9 бр., както следва: Мл.Димитров – 2 

бр., Я.Данаилов – 1 бр., Й.Воденичаров – 2 бр., М.Пеева – 1 бр., М.Алексиева – 3 бр.; 

За 2013 г. дела с отменен ход по същество 11 бр., както следва: Й.Воденичаров – 2 

бр., Я.Данаилов – 4 бр., М.Алексиева – 2 бр., М.Пеева – 3 бр. 

  

Общо по справката тези дела са 36 бр. От тях 7 броя не са налични в съда, 

изпратени по жалби във ВТОС и АС-В.Търново, или са във вещи лица.  

При проверката на останалите 29 бр. дела се установи следното: 

 

Решени са, с определения за прекратяване на производството пет дела:  

Гр. дело № 4976/2012г. (поради недопустимост на жалбата, с оглед решен със сила 

на пресъдено нещо спор между същите страни); 

Гр. дело № 667/2012г. – поради оттегляне на искането за постановяване на мярка 

за закрила по чл. 28 ЗЗДт  

Гр. дело № 4020/2012г. – поради липса на правен интерес за молителката от 

воденото производство по чл. 19 ЗГР. От доказателствата по делото съдът е установил, 

че исканата промяна в имената, включително и в собственото такова, е била вече 

допусната по съответния ред в САЩ и е достатъчно същата да бъде отразена по 

административен ред.                          

Гр. дело № 3476/2009 г. - при направено изявление на пълномощник, че 

ответникът е започнал изплащане на дължимото и в срока в който делото е било спряно, 

е погасил изцяло дълга си. В следващото с.з. страните не са изпратили представители. 

Вместо да отложи делото за проверка на релевантния факт (на погасяване на 
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задължението), съдът е обявил съдебното дирене за приключено, след което, с 

изготвено на ръка определение е отменил хода, насрочил е о.с.з., в което 

пълномощниците са потвърдили, че задължението е погасено. Исковата претенция е 

била оттеглена и делото – прекратено.  

Гр. дело № 1745/2010г. е образувано  на 19.04.2010г., за установяване на 

осигурителен стаж за конкретен период, разпределено на доклад на съдия М.Пеева. 

След отстраняване на нередовности и изчакване изтичането на срока за отговор, с 

определение от 11.10.2010г., делото е насрочено в о.с.з. на 22.11.2010г., като са дадени 

задължителни указания към ответника – НОИ, по относими въпроси, които да бъдат 

изпълнени до деня на заседанието. В с.з. е изготвен подробен доклад по спора, приети 

са доказателствата и за разпит на свидетели е отложено за 09.02.2011г., когато 

съдебното дирене е обявено за приключено. С определение № 469/24.02.2011г., с 

подробни изводи за недопустимост на иска, обосновани на анализа на представените 

доказателства, същият е оставен без разглеждане и производството по делото е било 

прекратено.  

Поради констатирана необходимост от спиране на производството е отменено 

определението с даден ход по същество по гр. дело № 1215/2011г. Същото е 

образувано на 25.03.2011г., по искова молба за установяване на вземане, с правно 

основание чл. 422, вр. чл. 415 ГПК, вр. чл. 124, ал. 1 ГПК, вр. чл. 318 ТЗ и чл. 86, ал. 1 

ЗЗД, разпределено на посочената дата на доклад на съдия М.Димитров. Производството 

е оставяно без движение за отстраняване на нередовности, насрочено е с определение за 

о.с.з. на 07.07.2011г., спирано е до произнасянето на ВТОС по в.ч.гр.д. № 632/2011г., 

възобновено с разпореждане от 30.12.2011г., с насрочване за с.з. на 08.02.2012г. за  

изготвяне на СИкЕ и събиране на гласни доказателства, отложено за 15.03.2012 г., 

когато съдебното дирене е обявено за приключено. В срока за произнасяне, след 

извършена служебна справка в ТР е било установено открито, с решение по гр.д. № 

1299/2011г. на ВТОС, производство по несъстоятелност спрямо ответното дружество. 

Затова, с оглед разпоредбата на чл. 637, ал. 1 ТЗ, определението от 15.03.2012г. е било 

отменено и производството по делото – спряно, с указание за изискване на справки за 

движението на горецитираното дело. Такива са извършвани, видно от приложените по 

делото писма и отговори на съда по несъстоятелността. С писмо от 17.05.2013г. до РС-

В.Търново е изпратено копие от решение от 14.05.2013г. по т.д. № 1299/2011г. на 

ВТОС, с което производството по несъстоятелност е прекратено и е постановено 

заличаване на дружеството от ТР. Видно от писмо от 04.06.2013г., решението е влязло в 

сила на 28.05.2013г. Затова, с определение № 1361/13.06.2013г., съобразявайки факта на 

заличеното без правоприемство юридическо лице и на основание чл. 227, пр. 2-ро ГПК, 

съдът е възобновил производството, след което го е прекратил. Съдебният акт е влязъл 

в сила, делото е проверено и архивирано на 30.08.2013г.       

         Пропуски от друг вид: 

Гр.д. № 2524/2013г., на доклад на съдия Я.Данаилов, е образувано на 24.07.2013г., 

по иск за установяване нищожност на вписано в акт за раждане обстоятелство и за 

поправка на грешка в акт за раждане  - чл. 542, вр. чл. 547 ГПК и по чл. 73 ЗГР, за 
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промяна на вписани данни въз основа на установените нови факти. Същото е обявено за 

решаване в о.с.з. на 09.10.2013г., но без участие на прокурор. Пропускът по чл. 544 ГПК 

е открит и с определение от 11.10.2013г. е отменено определението за ход на делото по 

същество и то е внесено в о.с.з. на 25.10.2013г., с  призоваване на страните и РП- 

В.Търново. 

По гр. дело № 3141/2010 г., на доклад на съдия Пеева, е постановено определение 

за отмяна на хода по същество поради констатацията, че в делбата, до момента на 

приключване на съдебното дирене, не е участвало лице, което има права и това, с оглед 

нормата на чл. 75, ал. 2 ЗН, би довело до нищожност на съдебния акт. С възстановената 

висящност на спора и конституирането на лицето като страна в процеса, пропускът е 

отстранен. 

Идентичен е случаят и по гр.д. № 1016/2011 г. на същия докладчик – съдия Пеева, 

отново за делба,  по което съдът е констатирал липса на данни за наследник, затова 

определението за приключване на съдебното дирене е отменено, исковата молба е 

оставена без движение и са дадени указания към ищеца за отстраняване на 

нередовности. Те са изпълнени след издадени удостоверения, а събраните данни са 

били необходими за постановяването на валиден съдебен акт. 

Гр. дело № 1286/2012г., е образувано на 12.03.2012г. по предявени обективни 

съединени искове от АД срещу ЕООД, на доклад на съдия М.Алексиева. С 

разпореждане от 29.03.2012г. по чл. 131 ГПК, е наредено изпращането на препис от 

исковата молба с доказателствата на ответника, като е разяснено правото му на отговор 

и последиците от неподаването на такъв. Съобщението с подробните указания в него е 

връчено на 11.04.2012 г. на надлежно лице, удостоверено с подпис и печата на 

дружеството. Определението по чл. 140, ал. 3 ГПК е от 30.05.2012г., с което са 

допуснати доказателствата и е насрочено о.с.з. за 15.06.2012г. В това заседание е 

направено искане за постановяване на неприсъствено решение при наличие на 

условията на чл. 238 и сл. ГПК, което съдът мотивирано е счел за основателно, 

преценил е и, че делото не следва да се докладва, след като ответникът не се явява и не 

е представил отговор. Затова са приети доказателствата, прекратено е съдебното дирене 

и е даден ход на делото по същество. С определение от 19.06.2012г. съдът е отчел 

пропуск – че от приложената призовка е видно нередовно призоваване на ответника – 

не са изтекли седем дни от получаването на призовката, което е абсолютна процесуална 

пречка за процесуални действия. Затова определението е отменено и делото е насрочено 

отново в о.с.з. за 04.07.2012г., с призоваване на страните. Решението е постановено на 

09.07.2012г. 

По гр. дело № 873/2011г., на доклад на съдия Мл. Димитров, ходът по същество е 

отменен поради пропуск на съда да се произнесе по направено под условие искане за 

допускане на ССчЕ, в случай, че ответникът представи доказателства за изпълнение на 

задължението си. В първото по делото заседание ход на производството не е даден, а 

във второто, в което съдебното дирене е обявено за приключено, страните не са се 

явили, не са изпратили представители и никой не е поддържал искането. 

 За доказателства:   
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А. по искане на страните 

Гр. дело № 3623/2010г. – бързо производство, трудов спор за отмяна на незаконно 

уволнение, е образувано по входирана на 17.08.2010г. искова молба, в същия ден е и 

разпределено на  доклад на съдия Й.Воденичаров. (Тук на печата за образуване има 

попълнена дата). С разпореждане от следващия ден исковата молба е била оставена без 

движение за отстраняване на нередовности, с друго такова от 21.09.2010 г., по чл. 130 

ГПК, е  наредено изпращането на преписи до ответната страна, а подробен проекто-

доклад, допускане на доказателствата, приканване към спогодба и насрочване на 

делото, е било извършено с разпореждане от 27.10.2010г. След проведени две съдебни 

заседания, на 07.03.2011г. в отсъствието на страните е разпитано вещото лице и 

съдебното дирене е било обявено за приключено.  Три дни по-късно по делото е 

постъпила писмена молба от процесуалните представители и на двете страни, с която се 

иска от съда да върне производството в с.з. за пледиране по същество, както и за 

представяне на относимо доказателство. Молбата е била удовлетворена с определение, 

постановено в същия ден – 10.03.2011г., като прави впечатление бързината на 

докладване и на произнасяне по искането. Решението е било постановено на 

29.03.2011г. и не е било оспорено. Молбата за издаване на изпълнителен лист е от 

26.04.2011г., докладвана е в същия ден, видно от резолюцията и разпореждането на 

съдията, а на 27.04.2011г. такъв е бил издаден, отразено върху нарочен печат. С писмо 

от 02.05.2011г. възстановената служителка е уведомена за правата й след влизането в 

сила на  постановеното в нейна полза решение. 

Гр. дело № 1583/2012 г.  е за развод с допуснато изменение на основанието поради 

постигнато между страните  споразумение. Съдът е приел доказателствата и е обявил за 

приключено съдебното дирене в о.с.з. на 28.11.2012г. На 05.12.2012г. е бил сезиран с 

молба за отмяна на хода, тъй като е установен пропуск в постигнатото споразумение по 

отношение на режима на контакти с децата. 

В. по преценка на съда 

Гр. дело № 2778/2010г. е било образувано на 21.06.2010г. (на наличния печат е 

нанесена датата), по постъпила на 18.06.2010г. искова молба по чл. 124, ал. 1 ГПК, след 

подадено възражение срещу начислена и претендирана стойност на ел.енергия, 

разпределено съгласно надлежно изготвен протокол за случаен избор от тази дата, на 

доклад на съдия М. Пеева. С разпореждане от 06.08.2010г. са дадени указания към 

ответника, с определение № 2048/08.10.2010 г. е оставено без уважение възражение за 

подсъдност и е насрочено о.с.з., допуснати са доказателствата, включително и СТЕ. 

Съдебното дирене е било обявено за приключено на 28.03.2011г.  и след месец, в денят, 

в който съдът е обявил, че ще произнесе решението си, е отменен ходът и е назначена 

допълнителна СТЕ. 

Гр. дело № 2314/2010г. е за делба, образувано на 26.05.2010г. (с дата на печата), по 

постъпила предходния ден искова молба, разпределено съгласно надлежно изготвен 

протокол за случаен избор от тази дата на доклад на съдия Й.Воденичаров. С 

разпореждане от 27.05.2010г. е направена преценката, че молбата отговаря на 

изискванията на чл. 127 и чл. 128 ГПК, с оглед което е наредено изпращането й за 
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отговор на ответника. Ход на делото по същество е даден в с.з. на 07.02.2011г. След 

констатацията, че не е изпълнено изцяло указанието на съда от 15.11.2010г. ищецът да 

посочи въз основа на кои юридически факти е възникнала твърдяната съсобственост, 

определението е отменено и исковата молба е оставена без движение – повторно, с 

указания към ищеца, фиксиран срок за изпълнение и предупреждение за прекратяване 

на делото при неизпълнение. С молба от 21.02.2011г. процесуалният представител на 

ищеца е изразил становище във връзка с указанията, неудовлетворяващи съда, дал 

повторен срок за изпълнение, с ръкописна резолюция върху молбата. Съобщението е 

получено от адвоката, без последващи действия, след което, с определение № 

743/05.04.2011г. исковата молба е била върната, на основание неизпълнени указания. С 

определение № 370/04.07.2011г., постановено по в.гр.д. № 776/2010г., съдебният акт е 

бил отменен и делото-върнато за продължаване на съдопроизводствените действия, с 

мотива, че непредставянето на доказателства не касае редовността на исковата молба, а 

е въпрос, отнасящ се до съществото на спора. 

Гр. дело № 275/2011г. е образувано по входирана на 19.01.2011г. искова молба за 

делба, в същия ден е и разпределено на доклад на съдия Димитров., видно от надлежно 

изготвен протокол за случаен избор, съдържащ номерата на всички разпределени дела, 

на участващите съдии и вида на делото. С разпореждане от 27.01.2011г. по чл. 130 ГПК 

е наредено връчването на копие от исковата молба на ответника, с право на отговор и 

последиците от неподаването на такъв. Отговор е постъпил на 07.03.2011г., след което, 

с определение по чл. 140 ГПК, е изготвен проекто-доклад по спора, допуснати са 

доказателствата по описа и допълнителен имот към делбената маса, след което е 

насрочено о.с.з. за 04.05.2011 г., отложено за 02.06.2011г., в което изготвеният доклад е 

допълнен, приети са доказателствата, допуснати са до разпит свидетели и делото е 

отсрочено за 30.06.2011г., когато е даден ход на делото по същество. С определение № 

1499/25.07.2011г., в срока за произнасяне, за доказателства, съдът е отменил хода и е 

дал указания, като о.с.з. е насрочено за 21.09.2011г., отложено за 12.10.2011г., обявено 

за решаване в с.з. на тази дата. Решението по допускането на делбата е от 11.11.2011г., 

потвърдено с решение на ВТОС по гр.д. № 3/2012г., а с определение ВКС не е допуснал 

касационно обжалване. С определение от 09.11.2012г. е насрочено о.с.з. за ІІ-ра фаза на 

делбеното производство.  

Също по иск за делба на 19.05.2011г. е било образувано и гр. дело № 2160/2011г., 

по което, след проведено о.с.з. на 24.10.2011г., в което са приети и приложени 

писмените доказателства, делото е счетено за изяснено от фактическа страна и е даден 

ход по съществото му. С определение от 10.11.2011г., съобразявайки, че първият 

ответник е малолетно дете, за което не са налице данни да е приело чрез майка си 

наследството на починалия по опис, съгласно изискването на чл. 61, ал. 2 ЗН, е 

възобновено съдебното дирене, с указания за представяне на доказателства и 

насрочване на о.с.з. за 14.12.2011г., отложено за 13.02.2012г., когато е прието 

удостоверението по ч.гр.д. № 5038/2011г. на РС-В.Търново и е даден ход на делото по 

същество. С решение № 241/08.03.2012г. делбата е допусната. 
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Гр. дело № 2427/2012г. е образувано на 07.06.2012г., по постъпила в същия ден 

искова молба по чл. 124, ал. 1 ГПК, след подадено възражение срещу начислена и 

претендирана стойност на ел.енергия, разпределено съгласно надлежно изготвен 

протокол за случаен избор от тази дата на доклад на съдия М.Алексиева.  

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 11.06.2012г., това по чл. 140 ГПК – от 01.10.2012г., 

а след проведено заседание на 24.10.2012г., с депозирана експертиза, съдебното дирене 

е било обявено за приключено. С определение от 13.12.2012г. същото е възобновено, 

поради констатирано противоречие между изложеното в исковата молба за 

недължимост на сумата по двете приложени фактури и изводите на вещото лице. На 

експерта е поставена допълнителна задача и заседанието е отложено за 22.02.2013г., 

когато е и приключено. Решение № 507/2705.2013г., с което искът е бил отхвърлен, е 

потвърдено от въззивната инстанция. 

По гр. дело № 6051/2011 г., образувано на 23.12.2011г., по искова молба с правно 

основание чл. 422, вр. чл. 415 ГПК, вр. чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, разпределено 

на доклад на съдия М.Димитров, определението за приключване на съдебното дирене е 

отменено, с оглед установеното несъответствие в индивидуализиращите данни на 

лицето, срещу което е издадена заповед за изпълнение и ответника по делото, като име 

и ЕГН.  Дадени са указания към ищеца за уточняване на вида на търсената защита, за 

довнасяне на ДТ, допуснато е изменение на иска, а решение № 1104 е постановено на 

08.11.2012г., влязло в сила на 11.12.2012г. Делото е проверено и архивирано.  

Гр. дело № 356/2013 г.  – отрицателен установителен иск  с правно основание чл. 

440 ГПК, е образувано на 06.02.2013г. на доклад на съдия Й.Воденичаров, с искане за 

признаване, че длъжникът по изпълнителни дела на ЧСИ - „Б"ООД – в несъстоятелност, 

не е собственик на описаните в исковата молба имоти, към датата на налагане на 

възбраната върху тях. С определение по чл. 140 ГПК от 28.08.2013г., делото е 

насрочено за 03.10.2013г., в което е даден ход на производството, изготвен е доклад по 

спора, изразени са становищата на страните, приети са доказателствата и съдебното 

дирене е обявено за приключено, с ход на устните състезания. В срока за произнасяне, в 

з.з. на 03.10.2013г., определението е отменено и е разпоредено да се изискат сведения от 

ЧСИ по посочените изпълнителни дела, да се представят преписи от постановленията за 

възлагане по чл. 496 ГПК, както и да се посочат страните по всяко от тях, като 

следващото с.з. е определено за 31.10.2013г. 

По гр. дело № 771/2012г., с правно основание чл. 422 ГПК и по гр. дело № 

2117/2010 г., и двете на доклад на съдия  Й. Воденичаров, определението за 

приключване на съдебното дирене е отменено за  назначаване на съдебно-счетоводна 

експертиза, а по гр. дело № 243/2011 г., – с докладчик съдия Мая Пеева – за 

назначаване на допълнителна СТЕ.  

За изготвяне и предявяване на разделителен протокол е отменен хода по гр. дело 

№ 1830/2012г., образувано по иск за – делба. 

По гр. дело № 2874/2011г. – с докладчик съдия Пеева, след като е приключено 

съдебното дирене, съдът е отчел нередовност на исковата молба, изразяваща се в липса 

на конкретизация и индивидуализация на всяко от вземанията по договора, където 
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сумите са в евро, с различни размери и за различни периоди, с оглед което 

определението е отменено и исковата молба е оставена без движение, с указания. 

По гр. дело № 5824/2011г. и по гр. дело № 5760/2010г., образувани по искове с 

правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК,  съдията–докладчик Мая Пеева е възобновила 

съдебното дирене на 07.06.2011г. и на 27.05.2011г., поради необходимостта от 

изясняването на фактическата обстановка, като за целта е разпоредено изготвянето на 

допълнителни СТЕ, за размера на корекцията на количеството пренесена ел.енергия. По 

първото дело постановеното на 24.10.2011г. решение, с което искът на Г.И.Д срещу АД 

е бил уважен, е било потвърдено от въззивния съд. На 04.06.2012г. е бил издаден и 

изпълнителния лист срещу дружеството- ответник. 

Гр. дело № 5137/2011г., е образувано по иск с правно основание чл. 32, ал. 2 ЗС, за 

разпределяне ползването на недвижим имот, разпределено на доклад на съдия Явор 

Данаилов. С определение № 1168/03.05.2012г., в срока за произнасяне съдът е отменил 

съдебния акт за ход на делото по същество и е оставил исковата молба без движение. 

Приел е, че не е изяснен фактът кой притежава собствеността върху останалата 1/3 ид.ч. 

от описаното в исковата молба дворно място – община В.Търново или друго лице/лица, 

като ищците следва да насочат иска си и срещу него, с представяне на съответните 

преписи за връчване.  

Това обстоятелство е следвало да бъде установено преди да се приключи съдебното 

дирене, тъй като са били налице достатъчно данни – ответниците са възразили, сочейки 

Общината като съсобственик, а и съдът в изготвения с определение от 12.01.2012г. 

проект за доклад е изложил противоречието в твърденията на страните, т.е. отмяната не 

е обоснована и е можело да бъде преодоляна в хода на съдебното дирене. 

Гр. дело № 1097/2013 г. – бързо производство, е образувано на 05.04.2013г., по 

постъпила в същия ден искова молба за определяне на издръжка на непълнолетно дете, 

разпределено на доклад на съдия Я.Данаилов. С разпореждане от 08.04.2013г., същата е 

оставена без движение, с указания, а с друго такова, от 19.04.2013г., по чл. 130 ГПК, е 

наредено изпращането на препис от исковата молба на ответника, като е задължена и Д 

„СП” гр. В.Търново да представи социален доклад, с проверка на изложените в молбата 

обстоятелства. Социалният доклад е представен по делото с писмо от 10.05.2013г. С 

определение по чл. 312, ал. 1 ГПК, от 28.05.2013г., е изготвен кратък доклад по спора, 

насрочено е о.с.з. за 21.06.2013г. с конкретни указания към страните досежно тежестта 

на доказване на относими факти. То е отложено по доказателствата с цел изясняване 

трудовия статус и имотното състояние на ответника, за 12.07.2013г., когато съдебното 

дирене е обявено за приключено. С определение № 1607/18.07.2013г. ходът по същество 

е отменен, тъй като в социалния доклад се съдържали данни за присъдена в решението 

за развод издръжка в размер на 80 лв. и претенцията е за увеличаването й до 120 лв., 

който факт не е въведен в исковата молба, подлежи на установяване, за което са дадени 

конкретни указания. 

Видно е, че след постановяването на отменителното определение доказателства по 

делото не са постъпили, съдът е приключил съдебното дирене и на 01.10.2013г. е 

постановил решение, с което е отхвърлил иска за увеличение на присъдената с решение 
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№ 1460/2012г. на ВТРС издръжка – фактът е приет без писмени доказателства (копие от 

решението или служебна справка). 

 

Като се изключат петте прекратени дела, отменения ход поради необходимостта за 

спиране на едно производство и двете определения за отмяна, породени от 

несвоевременни искания на страните, останалите съдебни актове за възобновяване на 

съдебното дирене са постановени като резултат от допуснати процесуални нарушения 

(проведено  без участие на прокурор производство, при задължително участие на такъв, 

липса на данни за наследник, неучаствало лице, което има права, нередовно 

призоваване на страна, пропуск на съда да се произнесе по направено искане за 

допускане на ССчЕ, ), или с оглед констатацията на решаващия състав за неизясненост 

на спора от фактическа страна, довело до събиране на допълнителни доказателства, 

включително назначаване на експертизи или допълнителни задачи на вещи лица. 

Проверяващите отчитат, че отмяната на хода по същество е допустимо от закона правно 

средство, но то следва да се използва в краен случай, а не предимно за поправяне на 

допуснати процесуални нарушения или за попълване на делото с относими 

доказателства. Анализът на описаните дела налага препоръката за по-детайлно 

проучване на материалите по делото с проекто-доклада, доклада и преди 

приключването на съдебното дирене, с оглед предотвратяване на ненужно удължаване 

на производството и вероятността за заплащане на обезщетения по реда на Гл. 3а ЗСВ. 

В тази връзка, ще бъде направена съответната препоръка. 

  

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

а. заповедни производства – 

 

на доклад на съдия Мая Пеева: 

Проверени са ч.гр.д. № 316/2011 г., образувано на 24.01.2011 г., ч.гр.д. № 

1011/2012 г., образувано на 23.02.2012 г.  и ч.гр.д. № 2310/2013 г., образувано на 

11.07.2013 г. Първите две дела са образувани по постъпили заявления, съответно по чл. 

417, ал. 1, т. 9  ГПК  и по чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК, а третото – по заявление по чл. 410 

ГПК.  По всички дела са издадени заповеди за изпълнение и изпълнителни листове.  

Издаването на изпълнителния лист е отбелязано върху  записа на заповед по първото 

дело, върху извлечението от счетоводните книги на банката по второто дело и върху 

заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК – по третото дело. 

Преписите от заповедта и изпълнителните листове са получени от пълномощници, 

съгласно представеното със заявлението пълномощно. Заповедта по първото дело е 

издадена на 25.01.2011 г.- на следващия ден след образуването му, по второто дело и 

третото дело - в четиридневен срок, съответно на 27.02.2012 г. и на 15.07.2013 г. В 

законоустановения срок, по ч.гр.д. № 2310/2013 г. е постъпило бланково възражение от 

длъжника, което е оставено без движение с указания ясно да се посочи дали се оспорват 

вземанията по заповедта. Съдът е приел, че макар и подадено в срок – на 11.09.2013 г., 
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постъпилото второ възражение също не съдържа по същество оспорване на вземанията 

по основание и размер и  е разпоредил издаване на изпълнителен лист. 

 

на доклад на съдия Милена Алексиева: 

Проверени са ч.гр.д. № 790/2012 г., образувано на 10.02.2012 г., ч.гр.д. № 

4110/2012 г., образувано на 12.10.2012 г.  и ч.гр.д. № 1189/2013 г., образувано на 

11.04.2013 г.  По първото дело заповедта за изпълнение на парично задължение въз 

основа на документ – чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК, е издадена на 13.02.2012 г. – в тридневен 

срок. Издаването на изпълнителния лист е отбелязано както върху заповедта, така и 

върху представеното от банката извлечение от счетоводни книги. Вторите две дела са 

образувани по постъпили заявления по чл. 410 ГПК.  Заповедта за изпълнение на 

парично задължение по ч.гр.д. №  4110/2012 г. е издадена в деня на образуване на 

делото, по ч.гр.д. № 1189/2013 г. – на следващия ден. И по двете дела, в 

законоустановения срок от длъжника, на когото е връчено съобщение, не е постъпило  

възражение и съдът е разпоредил издаване на изпълнителен лист, което е отбелязано 

върху представената справка –извлечение от кредитора и върху заповедта. Преписите 

от заповедта и изпълнителните листове са получени от пълномощници, съгласно 

представено пълномощно.  

 

на доклад на съдия Йордан Воденичаров: 

Проверени са ч.гр.д. № 1018/2011 г., образувано на 15.03.2011 г., ч.гр.д. № 

310/2012 г., образувано на 13.01.2012 г.  и ч.гр.д. №  519/2013 г., образувано на 

19.02.2013 г. По първото дело заповедта за изпълнение на парично задължение въз 

основа на документ – чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК, е издадена на 16.03.2012 г. – т.е. на 

следващия ден от образуването му. Издаването на изпълнителния лист е отбелязано 

както върху заповедта, така и върху представеното от банката извлечение от счетоводни 

книги. Вторите две дела са образувани по постъпили заявления по чл. 410 ГПК.  

Заповедта за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. №  310/2012 г. е издадена на 

17.01.2012 г. – в четиридневен срок, а  по ч.гр.д. № 519/2013 г. – на 21.02.2013 - в 

двудневен срок. След връщане на съобщението до длъжника по ч.гр.д. № 310/2012 г. се 

е установило, че той е починал през 2003 година и с определение от 01.03.2012 г. съдът 

е обезсилил издадената заповед за изпълнение и е прекратил производството по делото. 

Определението не е обжалвано и е влязло в сила. По ч.гр.д. № 519/2013 г. не е 

постъпило възражение от длъжника и съдът е разпоредил издаване на изпълнителен 

лист, което е отбелязано върху заповедта. Изпълнителният лист е получен от редовно 

упълномощено лице. 

 

на доклад на съдия Искра Пенчева: 

Проверени са ч.гр.д. № 576/2011 г., ч.гр.д. № 2344/2012 г.,  и ч.гр.д. №  

1108/2013г. По ч.гр.д. № 576/2011 г., образувано по постъпило на 14.02.2011 г. 

заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, заповедта е издадена на 

17.02.2011 г., т.е. в тридневен срок и тъй като не е постъпило възражение в 
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законоустановения срок от връчване на съобщението от длъжника, съдът е разпоредил 

издаването на изпълнителен лист, отбелязано върху заповедта. Изпълнителният лист е 

връчен на лице, което се  подписало, но не са изписани имената му. Другите две дела са 

образувани по постъпили заявления, съответно  по чл. 417, ал. 1, т. 9 ГПК и по чл. 417, 

ал. 1, т. 2 ГПК. Заповедта за изпълнение на парично вземане въз основа на документ по 

ч.гр.д. № 2344/2012 г., образувано на 30.05.2012 г. е издадена в четиридневен срок - на 

04.06.2012 г., а по ч.гр.д. № 1108/2013 г., образувано на 05.04.2013 г. – в шестдневен 

срок, на 11.04.2013 г. Издаването на изпълнителните листове е отбелязано съответно 

върху записа на заповед и върху извлечението от счетоводните книги. Изпълнителните 

листове са получени от надлежно упълномощени лица. 

 

на доклад на съдия Явор Данаилов: 

Проверени са ч.гр.д. № 5791/2011 г., образувано на 16.12.2011 г., ч.гр.д. № 

630/2012 г., образувано на 02.02.2012 г.  и ч.гр.д. №  2494/2013 г., образувано на 

23.07.2013 г. И трите дела са образувани по постъпили заявления за издаване на заповед 

за изпълнение по чл. 410 ГПК. По ч.гр.д. № 5791/2011 г. съдията е разпоредил издаване 

на заповед за изпълнение в полза на заявителя и на същата дата - 19.12.2011 г., т.е. в 

тридневен срок от образуване на делото  е постановил и самата заповед. Възражение от 

длъжника не е постъпило и съдът е разпоредил издаване на изпълнителен лист, което е 

отбелязано върху заповедта. Изпълнителният лист е връчен на редовно упълномощено 

лице. Заповедта за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 

630/2012 г. е издадена на 07.02.2012 г. – в петдневен срок.  На 20.02.2012 г. е 

депозирано възражение по чл.414 ГПК от длъжника и в з.з. от същата дата съдията е 

разпоредил да се изпрати съобщение на заявителя за постъпилото възражение с 

указания, че може да предяви иск относно вземането си в едномесечен срок, като 

довнесе д.т. в определен размер. Указал му е също, че ако не бъдат представени 

доказателства за предявяване на иска в посочения срок, заповедта за изпълнение ще 

бъде обезсилена изцяло. Препис от внесената във ВТРС искова молба вх. № 5304 от 

29.02.2012 г. е представен с молба от същата дата. След влизане в сила на решението по 

гр.д. № 1092/2012 г. по описа на ВТРС  - на 16.05.2013 г., на 20.05.2013 г. съдията е 

разпоредил да се издаде изпълнителния лист. Издаването му е отбелязано върху 

решението по гражданското дело и върху заповедта, получен е  от редовно 

упълномощено лице. Заповедта за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по 

ч.гр.д. № 2494/2013 г. е издадена на 25.07.2013 г. – в двудневен срок. След 

продължителни усилия по уведомяване на длъжника, в законоустановения срок не е 

постъпило възражение по чл. 414 ГПК. На 24.09.2013 г. съдът е разпоредил издаване на 

изпълнителния лист, който към датата на проверката не е получен от заявителя. 

Издаването му е отбелязано върху заповедта. 

 

на доклад на съдия Владимир Балджиев: 

Проверени са ч.гр.д. № 2901/2011 г., образувано на 30.06.2011 г., ч.гр.д. № 

1418/2012 г., образувано на 16.03.2012 г.  и ч.гр.д. №  1014/2013 г., образувано на 
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28.03.2013 г. Заповедта за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. 

№ 2901/2011 г. е издадена на 04.07.2011 г. На 14.07.2011 г. е депозирано възражение по 

чл.414 ГПК от длъжника и в з.з. на 18.07.2011 г. съдията е разпоредил да се изпрати 

съобщение на заявителя за постъпилото възражение с указания, че може да предяви иск 

относно вземането си в едномесечен срок от получаване на съобщението, като довнесе 

д.т. в определен размер. Указал му е също, че ако не бъдат представени доказателства за 

предявяване на иска в посочения срок, заповедта за изпълнение ще бъде обезсилена. 

Указанията са изпълнени на 02.09.2011 г. Решението по гр.д. № 5049/2011 г. по описа 

на ВТРС   е влязло в сила  на 07.02.2012 г. С разпореждане от 15.02.2012 г. съдията е 

разпоредил да се издаде изпълнителен лист съобразно уважената част на иска и с 

отделно разпореждане от същата дата е обезсилил издадената заповед за изпълнение 

съобразно отхвърлителна част на решението. Издаването на изпълнителния лист е 

отбелязано върху заповедта, получен е  от редовно упълномощено лице. Заповедта за 

изпълнение на парично задължение въз основа на документ – чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК, по 

ч.гр.д. № 1418/2012 г., е издадена на 21.03.2012 г. и издаването на изпълнителния лист е 

отбелязано върху нея, получен е от редовно упълномощено по делото лице. Заповедта 

по чл. 410 ГПК, по ч.гр.д. № 1014/2013 г. е издадена на 01.04.2013 г. Възражение по чл. 

414 ГПК не е постъпило и на 09.07.2013 г. съдът е разпоредил издаването на 

изпълнителния лист, което е отбелязано върху заповедта. Получен е от редовно 

упълномощено лице. 

 

на доклад на съдия Галя Илиева: 

Проверени са ч.гр.д. № 2639/2013 г., образувано на 02.08.2013 г., ч.гр.д. № 

1687/2013 г., образувано на 27.05.2013 г.  и ч.гр.д. № 1387/2013 г., образувано на 

29.04.2013 г.  По третото дело заповедта за изпълнение на парично задължение въз 

основа на документ – чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК, е издадена на 30.04.2013 г. – в деня 

следващ образуването на делото. Издаването на изпълнителния лист е отбелязано както 

върху заповедта, така и върху представеното от банката извлечение от счетоводни 

книги. Първите две дела са образувани по постъпили заявления по чл. 410 ГПК.  

Заповедта за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. №  2639/2013 г. е издадена 

на 05.08.2013 г. – в тридневен срок, а  по ч.гр.д. № 1687/2013 г. – на 27.05.2013 г., в деня 

на образуването. И по двете дела, в законоустановения срок, от длъжника, на когото е 

връчено съобщение, не е постъпило  възражение и съдът е разпоредил издаване на 

изпълнителен лист, което е отбелязано върху представената справка – извлечение от 

заявителя и върху заповедта. Преписите от заповедта и изпълнителните листове са 

получени от пълномощници, съгласно представено по делото  пълномощно.  

 

на доклад на съдия Младен Димитров: 

Проверени са ч.гр.д. № 3740/2011 г., образувано на 25.08.2013 г., ч.гр.д. № 

173/2012 г., образувано на 10.01.2012 г.  и ч.гр.д. № 2397/2013 г., образувано на 

18.07.2013 г.  По първото дело заповедта за изпълнение на парично задължение въз 

основа на документ – чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК, е издадена на 25.08.2013 г., в деня на 
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образуването му. Издаването на изпълнителния лист е отбелязано върху представеното 

от банката извлечение от счетоводни книги. Вторите две дела са образувани по 

постъпили заявления по чл. 410 ГПК.  Заповедта за изпълнение на парично задължение 

по ч.гр.д. №  173/2012 г. е издадена на 13.01.2012 г., в тридневен срок, а  по ч.гр.д. № 

2397/2013 г. – на 19.07.2013 г., един ден след образуването. По ч.гр.д. № 2397/2013 г. 

съобщението за издадената заповед е връчено на длъжника на 04.10.2013 г.  По ч.гр.д. 

№  173/2012 г. възражението на длъжника по чл. 414 ГПК е постъпило на 09.02.2012 г. и 

на 10.02.2012 г. съдията е разпоредил да се съобщи за него на заявителя, като му е 

указал, че в едномесечен срок от получаване на съобщението може да предяви 

установителния иск по чл. 422 ГПК. С молба от 09.03.2012 г. заявителят е признал 

извършеното плащане на претендираното вземане, както и че няма правен интерес от 

образуване на исковото производство. С разпореждане от 27.03.2012 г. съдът е 

обезсилил изцяло издадената заповед. 

 

на доклад на съдия Пенко Цанков: 

Проверени са ч.гр.д. № 2665/2011 г., образувано на 17.06.2011 г., ч.гр.д. № 

601/2012 г., образувано на 30.01.2012 г. и ч.гр.д. № 776/2013 г., образувано на 

07.03.2013 г.   Заповедта по чл. 410 ГПК по първото дело е издадена на 21.06.2011 г. и 

тъй като не е постъпило възражението по чл. 414 ГПК, на 13.07.2011 г. е разпоредено 

издаването на изпълнителния лист, отбелязано върху заповедта. Изпълнителния лист е 

получен от надлежно упълномощено лице. Заповедта за изпълнение на парично 

задължение въз основа на документ – чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК, по ч.гр.д. № 601/2012 г., е 

издадена на 06.02.2012 г. Издаването на изпълнителния лист е отбелязано върху 

представеното от банката извлечение от счетоводни книги. Заповедта по чл. 410 ГПК по 

третото дело от 11.03.2013 г. и тъй като не е постъпило възражението по чл. 414 ГПК, 

на 10.05.2013 г. е разпоредено издаване на изпълнителен лист, отбелязано както върху 

заповедта, така и върху справката-извлечение към заявлението.Длъжникът е уведомен 

редовно, на основание чл. 46, ал. 1 ГПК. 

 

на доклад на съдия Даниел Йорданов: 

Проверени са ч.гр.д. № 337/2011 г., образувано на 27.01.2011 г., ч.гр.д. № 222/2012 

г., образувано на 11.01.2012 г. и ч.гр.д. № 1693/2013 г., образувано на 27.05.2013 г.   

Заповедта по чл. 410 ГПК по първото дело е издадена на 31.01.2011 г., възражението на 

длъжника е постъпило на 26.04.2011 г. и с разпореждане от 10.05.2011 г. съдията е 

указал на заявителя, че може да предяви иска по чл. 422 ГПК и последиците от 

непредявяването му. На 30.06.2011 г. са представени доказателствата за предявяване на 

иска в срок. След влизане в сила на решението по гр.д. № 2912/2011 г. по описа на 

ВТРС, на 07.11.2011 г. е разпоредено издаването на изпълнителния лист. Отбелязването 

е извършено върху заповедта и справката-извлечение към заявлението. Изпълнителния 

лист е получен от лице, представило редовно пълномощно. Заповедта за изпълнение на 

парично задължение въз основа на документ – чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК, по ч.гр.д. № 

222/2012 г., е издадена на 17.01.2012 г. Издаването на изпълнителния лист е отбелязано 
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върху представеното от банката извлечение от счетоводни книги и върху заповедта. По 

ч.гр.д. № 1693/2013 г. заповедта по чл. 410 ГПК е издадена на 27.05.2013 г. и тъй като в 

срока по чл. 414 ГПК не е постъпило възражение от длъжника, е разпоредено 

издаването на изпълнителен лист, което е надлежно отбелязано върху нея. 

 

на доклад на съдия Кирил Хаджитанев: 

Проверени са ч.гр.д. № 252/2011 г., образувано на 19.01.2011 г., ч.гр.д. № 800/2012 

г., образувано на 10.02.2012 г. и ч.гр.д. № 698/2013 г., образувано на 28.02.2013 г. 

Първото и третото дело са образувани по постъпили заявления за издаване на заповед за 

изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК. По първото дело заповедта е 

издадена един ден след образуването му, а по третото дело – в петдневен срок. И по 

двете дела в законоустановения срок не са постъпили възражения по чл. 414 ГПК и 

съдът е разпоредил издаване на изпълнителни листове, което е отбелязано върху 

заповедта. Заповедта по чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК, по второто дело, е издадена  в 12-

дневен срок от образуването. Издаването на изпълнителния лист е отбелязано върху 

извлечението от счетоводните книги и заповедта. Изпълнителните листове и по трите 

дела са получени от надлежно упълномощени лица. 

 

на доклад на съдия Димитър Кръстев: 

Проверени са ч.гр.д. № 2507/2011 г., образувано на 09.06.2011 г., ч.гр.д. № 

924/2012 г., образувано на 15.02.2012 г. и ч.гр.д. № 1059/2013 г., образувано на 

02.04.2013 г. Първото и третото дело са образувани по постъпили заявления за издаване 

на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК. По първото дело 

заповедта е издадена четири дни след образуването му, а по третото дело – един ден 

след образуването му. И по двете дела в законоустановения срок не са постъпили 

възражения по чл. 414 ГПК и съдът е разпоредил издаване на изпълнителни листове, 

което е отбелязано върху заповедта. Заповедта по чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК, по второто 

дело, е от 20.02.2012 г. Издаването на изпълнителния лист е отбелязано върху 

заповедта. Изпълнителните листове и по трите дела са получени от надлежно 

упълномощени лица. 

 

на доклад на съдия Десислава Чалъкова: 

Проверени са ч.гр.д. № 2566/2011 г., образувано на 13.06.2011 г., ч.гр.д. № 

2745/2011 г., образувано на 21.06.2011 г. и ч.гр.д. № 216/2012 г., образувано на 

11.01.2013 г. Първото и третото дело са образувани по постъпили заявления за издаване 

на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК. По първото дело 

заповедта е издадена на втория ден след образуването му, а по третото дело – един ден 

след образуването му. И по двете дела в законоустановения срок не са постъпили 

възражения по чл. 414 ГПК и съдът е разпоредил издаване на изпълнителни листове, 

което е отбелязано върху заповедта. Заповедта по чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК, по  ч.гр.д. № 

2745/2011 г., е от 11.07.2011г. Издаването на изпълнителния лист е отбелязано върху 
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заповедта. Изпълнителните листове и по трите дела са получени от надлежно 

упълномощени лица. 

 

на доклад на съдия Владимир Страхилов: 

Ч.гр.д. № 389/2011 г., образувано на 01.02.2011 г. по постъпило на същата дата 

заявление за издаване на заповед по чл. 410 ГПК. На 11.02.2011 г. съдът е постановил 

разпореждане и е издал  заповедта. Възражение от длъжника не е постъпило в срока по 

чл. 414 ГПК и на 09.03.2011 г. е разпоредено издаването на изпълнителен лист, което е 

отбелязано върху заповедта. На 01.04.2011 г. е постъпила молба от заявителя за 

прекратяване на делото, с признание за извършеното от длъжника плащане. По молбата 

няма предприети от съда процесуални действия. Изпълнителният лист не е обезсилен и 

се намира по делото.  Ч.гр.д. № 578/2012 г., образувано на 30.01.2012 г. по постъпило 

на същата дата заявление за изпълнение на парично задължение въз основа на документ 

– чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК. На 01.02.2012 г. съдът е разпоредил и издал заповед по чл. 417 

ГПК. Издаването на изпълнителния лист е отбелязано върху заповедта и върху 

извлечението от счетоводните книги. Заповедта по чл. 410 ГПК  по ч.гр.д. № 1981/2013 

г., образувано на 21.06.2013 г. по постъпило на същата дата заявление, е издадена на 

24.06.2013 г. След като на 16.08.2013 г. е  постъпило възражението по чл. 414 ГПК, 

съдът на 19.08.2013 г. е разпоредил съобщаването му на заявителя и е указал 

подаването на установителния иск по чл. 422 ГПК. Съобщението е връчено на 

заявителя на 02.09.2013 г., от когото не са постъпили доказателства за предявяване на 

иска. След извършена на 07.10.2013 г. служебна справка в деловодството на ВТРС, на 

08.10.2013 г. заповедта за изпълнение е обезсилена.  

 

на доклад на съдия Емил Бобев: 

Ч.гр.д. № 2515/2011 г. е образувано на 10.06.2011 г. по постъпило на 09.06.2011 г. 

заявление по чл. 410 ГПК. На 13.06.2011 г. съдията е постановил разпореждане и е 

издал заповедта. След установяване на актуалните адреси на длъжника, той е уведомен 

през м. август 2011 г. и тъй като не е подал възражение, на 08.09.2011 г. съдът е 

разпоредил издаването на изпълнителен лист, отбелязано върху заповедта. Ч.гр.д. № 

775/2012 г. е образувано на 10.02.2012 г. по постъпило на същата дата заявление по чл. 

417, ал. 1, т. 2 ГПК. Заповедта за изпълнение е от 13.02.2012 г. На 02.01.2013 г. от 

длъжника са депозирани възражение по чл. 414 ГПК и частна жалба. На 07.01.2012 г. 

съдът е разпоредил да се укаже на длъжника да представи доказателства на коя дата му 

е връчена заповедта за изпълнение, респ. поканата за доброволно изпълнение от 

съдебен изпълнител. Справка е изискана и от съответния ЧСИ, чийто отговор е 

постъпил в съда на 23.01.2013 г. Длъжникът е изпълнил указанията на 28.01.2013 г. На 

29.01.2013 г. съдът е указал да се съобщи на заявителя за постъпилото възражение по 

реда на чл. 414 ГПК и да му се укаже възможността за предявяване на иска по чл. 422 

ГПК с последиците от непредявяване. На същата дата частната жалба на длъжника е 

оставена без движение с указания за отстраняване на констатираните нередовности. 

След надлежно и своевременно администриране на частната жалба, тя, заедно с делото 
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е изпратена по компетентност на ВТОС на 02.04.2013 г. Обжалваното разпореждане е 

било потвърдено от въззвната инстанция и делото – върнато на ВТРС на 07.06.2013 г. 

След извършена служебна проверка в деловодството на съда, с разпореждане от 

10.06.2013 г. издадената заповед за изпълнение е обезсилена. Ч.гр.д. № 980/2013 г. е 

образувано на 25.03.2013 г. по постъпило на същата дата заявление по чл. 410 ГПК. 

Заповедта е издадена на 26.03.2013 г. и тъй като не е постъпило възражение в срока по 

чл. 414 ГПК, на 17.04.2013 г. съдът е разпоредил издаването на изпълнителния лист. По 

трите дела отбелязвания за издадения изпълнителен лист са извършени върху заповедта 

за изпълнение. Връчването на изпълнителните листове е извършено на упълномощени 

лица. По ч.гр.д № 980/2013 г. изпълнителният лист се намира по делото. 

 

б. обезпечения по чл. 390 ГПК – 

 за 2011г. – 53бр. дела; 

 за 2012г. - 99 бр. дела; 

 за периода на 2013г. /01.01.2013 г. – 11.10.2013 г./- 69 бр. дела. 

 

На случаен принцип бяха проверени частни граждански дела по състави, както 

следва: 

- на доклад на съдия Пенчева 

Ч.гр.д. № 86/2011г. - С определение, постановено в деня на постъпване на 

молбата в РС, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 

банкови сметки на длъжника до размера на дълга. Определен е началният момент, от 

който тече двуседмичен срок за предявяване на бъдещите искове – „считано от датата 

на постановяване на настоящото определение”. Обезпечителната заповед (копие от нея 

не се съдържа по делото) е получена на 12.11.2011г. С определение от 03.02.2011г. (след 

изпратено нарочно съобщение до молителя да представи доказателства за предявен 

бъдещ иск, в отговор на което съдът е уведомен, че отношенията са уредени 

доброволно), съдът е отменил допуснатото обезпечение; 

Ч.гр.д. № 4524/2012г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено три дни след подаване на молбата в съда. 

Обезпечителната мярка е възбрана върху недвижим имот в с. Руня общ. Дряново, до 

размера на дължимата сума. Определен е двуседмичен срок за предявяване на бъдещия 

иск – „считано от датата на постановяване на настоящото определение”- от 19.11.2012г. 

Обезпечителната заповед (копие от нея не се съдържа по делото) е получена на 

20.11.2012г., а молителят е получил определението на 29.03.2011г. В посочения от съда 

двуседмичен срок, по делото е представена предявената искова молба; 

Ч.гр.д. №26/2013г. – С разпореждане от 08.01.2013г., постановено в деня на 

подаване на молбата, съдът я е оставил без движение, с указание да се представи 

сочената от молителя нотариална покана. След изпълнение на указанието на следващия 

ден, с определение съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на запор върху банкови 

сметки на длъжника до размера на дълга. Определен е началният момент, от който тече 
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двуседмичен срок за предявяване на бъдещите искове – „считано от датата на 

постановяване на настоящото определение”. Определението и обезпечителната заповед 

са получени на 16.01.2012г. На 21.01.2013г. по делото е представена искова молба. 

 

- на доклад на съдия Воденичаров 

Ч.гр.д. № № 818/2011г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на подаване на молбата в РС-Велико Търново – 

02.03.2011г. Съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на запор върху банкови 

сметки на длъжника до размера на дълга. Определил е едноседмичен срок за 

предявяване на иска, считано от 07.03.2011г. Определението и обезпечителната заповед 

са получени от адвокат с пълномощно по делото на 08.03.2011г. В посочения от съда 

срок, е представено доказателство за предявената искова молба; 

Ч.гр.д. № № 2342/2012г. е изпратено по подсъдност от ОС-Велико Търново. 

Определението, с което е допуснато обезпечение на бъдещите искове, е постановено в 

деня на образуване на делото в РС-Велико Търново. Съдът е допуснал обезпечение чрез 

налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до размера на дълга. Определен е 

началният момент, от който тече двуседмичен срок за предявяване на бъдещите искове 

– „считано от получаване на съобщението”. Същото е връчено (с препис от 

определението) на 29.06.2012г. С определение от 23.08.2012г. съдът е отменил 

допуснатото обезпечение, тъй като не е представено доказателство за предявен иск, на 

основание чл. 390, ал.3 ГПК; 

Ч.гр.д. № 2863/2013г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на подаване на молбата. Съдът е допуснал 

обезпечение чрез налагане на възбрана върху недвижим имот. Определен е 

двуседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, „считано от връчване на 

съобщението на молителя/препис от настоящото определение”. Обезпечителната 

заповед е получена на 23.08.2013г. (Няма данни определението да е изпратено и 

получено от молителя; няма копие от обезпечителната заповед). В посочения от съда 

срок, по делото е представено доказателство за предявената искова молба. 

 

- на доклад на съдия Данаилов: 

Ч.гр.д. № 366/2011г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на бъдещ 

иск, е постановено в дена на подаване на молбата в РС. Съдът е допуснал обезпечение 

чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до размера на дълга. 

Определен е началният момент, от който тече 2-седмичен срок за предявяване на 

бъдещите искове – „считано от датата на връчване на определението”. На 02.02.2011г. 

молителят е получил определението и на 16.02.11г. е представил доказателства за 

предявен иск; 

Ч.гр.д. № 2934/2012г. – Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на подаване на молбата в РС. Съдът е допуснал 

обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до размера на 

дълга. Определен е началният момент, от който тече 2-седмичен срок за предявяване на 
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бъдещите искове – „считано от връчване на определението”. На 23.07.2012г. са връчени 

на молителя обезпечителната заповед и определението за допуснато обезпечение. С 

определение от 11.09.2012г., на основание чл. 390, ал. 2 ГПК, съдът е отменил служебно 

допуснатото обезпечение; 

Ч.гр.д. № 2217/2013г. – С определение, постановено ден след постъпване на 

молбата в РС, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иска, чрез налагане на запор 

върху банкови сметки на длъжника до размера на дълга. Определен е началният 

момент, от който тече  2-седмичен срок за предявяване на бъдещите искове – „считано 

от връчване на определението”. Обезпечителната заповед е получена на 09.07.2013г. По 

делото не се съдържа отрязък от изпратено съобщение с препис от съдебния акт. С 

молба от 23.07.2013г. е представено доказателство за предявен иск. 

 

- на доклад на съдия Пеева: 

Ч.гр.д. № 1727/2012 г. - С разпореждане от 27.04.2011г., постановено ден след 

подаване на молбата, съдът я е оставил „без ход”, с указание в 3-дневен срок от 

съобщението молителят да конкретизира обезпечителната мярка – в кои банки да се 

наложи запор върху сметките на длъжника. След изпълнение на указанието с молба от 

04.05.2011г., съдът с определение от същия ден е допуснал исканото обезпечение чрез 

налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до размера на дълга. Определен е 

едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск, без да е посочен началният момент, от 

който той тече. Определението и обезпечителната заповед са получени на 11.05.2011г. и 

на 10.06.2011г. по делото е представена искова молба; 

Ч.гр.д. № 3135/2012 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено ден след подаване на молбата. Съдът е допуснал обезпечение 

чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до размера на дълга. 

Определен е началният момент, от който тече едномесечния срок за предявяване на 

иска – „считано от датата на постановяване на определението”. Обезпечителната 

заповед и определението са връчени на 31.07.2012г. В з.з. на 18.09.2012г., на основание 

чл. 390, ал. 3 ГПК, съдът е отменил служебно допуснатото обезпечение; 

Ч.гр.д. № 414/2013 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня след подаване на молбата. Съдът е допуснал 

обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до размера на 

дълга. Определен е началният момент, от който тече едномесечния срок за предявяване 

на иска – „считано от постановяване на определението”. Обезпечителната заповед и 

определението са връчени на 15.02.2013г. и на 15.03.2013г. по делото е представено 

доказатество за предявен иск. 

 

- на доклад на съдия Илиева: 

Ч.гр.д. № 1535/2013 г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, е постановено в деня на подаване на молбата. Съдът е допуснал обезпечение 

чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до размера на дълга. 
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Определен е началният момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на иска 

– „считано от датата на връчване на съобщението за допуснато обезпечение”. 

Обезпечителната заповед е връчена на 20.05.2013г., а копие от предявената искова 

молба е депозирана по делото на 17.06.2013г. Подадена е частна жалба от длъжника 

срещу допуснатото обезпечение и въззивната инстанция е потвърдила определението на 

първоинстанционния съд; 

Ч.гр.д. № 2138/2013 г. – С определение, постановено в деня на постъпване на 

молбата, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 

банкови сметки на длъжника до размера на дълга. Определен е началният момент, от 

който тече 2-седмичен срок за предявяване на бъдещите искове – „считано от датата на 

връчване на съобщението до молителя за допуснато обезпечение”. Съобщението с 

препис от определението е връчено на молителя на 10.07.2013г. и на 15.07.2013г. по 

делото е депозирано доказателство за предявен иск. 

 

- на доклад на съдия Алексиева: 

Ч.гр.д. № 627/2012г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на бъдещ 

иск, е постановено в деня на подаване на молбата в РС. Съдът е допуснал обезпечение 

чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до размера на дълга. 

Определен е началният момент, от който тече едномесечен срок за предявяване на 

бъдещите искове – „считано от датата на връчване на настоящото определение”. 

Обезпечителната заповед е връчена на 07.02.2012г., а определението - на 10.02.2012г. В 

з.з. от 15.03.2012г., на основание чл. 390,ал.3 ГПК, съдът е отменил служебно 

допуснатото обезпечение; 

Ч.гр.д. № 4166/2012г. – Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено деня след подаване на молбата. Съдът е допуснал 

обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до размера на 

дълга. Определен е началният момент, от който тече 2-седмичен срок за предявяване на 

бъдещите искове – „считано от днес /17.10.2012г./”. Обезпечителната заповед и 

определението са връчени на молителя на 18.10.2012г., а препис от предявената искова 

молба е депозирана по делото на 31.10.2012г.; 

Ч.гр.д. № 104/2013г. – С определение, постановено 3 дни след подаване на 

молбата в съда, е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 

банкови сметки на длъжника до размера на дълга. Определен е началният момент, от 

който тече 3-седмичен срок за предявяване на бъдещите искове – „считано от днес 

/14.01.2013г./”. Обезпечителната заповед и определението са връчени на молителя на 

15.01.2013г. и с определение от 11.02.2013г., на основание чл. 390, ал. 3 ГПК, съдът е 

отменил служебно допуснатото обезпечение. 

 

-на доклад на съдия Балджиев 

Ч.гр.д. № 3444/2011г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на подаване на молбата. Съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до 
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размера на дълга. Определен е двуседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, 

„считано от постановяване на определението”. Обезпечителната заповед е връчена на 

05.08.2011г. В посочения от съда срок, с молба от 12.08.2011г. по делото е представено 

доказателство за предявения иск; 

Ч.гр.д. № № 979/2012г. - Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено ден след подаване на молбата. Съдът е допуснал 

обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до размера на 

дълга. Определил е 2-седмичен срок срок за предявяване на иска, считано от 

„постановяване на настоящото определение”. Обезпечителната заповед е връчена на 

молителя без да е посочена дата, а съобщението с препис от определението е връчено на 

12.03.2012г. С определение от 29.03.2012г., на основание чл. 390, ал.3 ГПК, съдът е 

отменил служебно допуснатото обезпечение; 

Ч.гр.д. № № 3027/2013г. – Определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещите искове, е постановено в деня на подаване на молбата. Съдът е допуснал 

обезпечение чрез налагане на възбрана на недвижим имот. Определен е началният 

момент, от който тече двуседмичен срок за предявяване на бъдещите искове – „считано 

от настоящото определение”. Обезпечителната заповед е получена на 11.09.2013г. С 

определение от 30.09.2012г. съдът е отменил допуснатото обезпечение, тъй като не е 

представено доказателство за предявен иск, на основание чл. 390, ал.3 ГПК. 

 

Проверка бе извършена и по ч.гр.дела по чл. 390 и сл. ГПК, разпределени на съдии 

от Наказателно отделение при РС-Велико Търново: 

-на доклад на съдия Цанков 

ч. гр. д. № 3961/2011г.   

ч. гр. д. № 2584/2012 г. 

ч. гр. д. № 2905/2013 г. 

Съдия Цанков се е произнасял с определение в деня на подаване на молбите в съда. 

Определял е едномесечен и двуседмичен срок за предявяване на бъдещите искове - 

считано от деня на постановяване на определението за допуснато обезпечение. 

Представени са доказателства за предявените искове в посочения срок, с изключение на 

ч.гр.дело № 2584/2012г., по което с определение на основание чл. 390, ал.3 ГПК съдът е 

отменил служебно допуснатото обезпечение.  

 

-на доклад на съдия Страхилов 

ч. гр. д. № 2585/2011 г. 

ч. гр. д. № 488/2012 г. 

ч. гр. д. № 2998/2012 г. 

Съдия Страхилов се е произнасял с определение в деня на подаване на молбите в 

съда или на следващия ден. Определял е едномесечен срок за предявяване на бъдещите 

искове, като по ч. гр. д. № 488/2012 г. е посочил, че скорът тече считано от деня на 

постановяване на определението, а по останалите две дела не е посочен начален 

момент, от който тече този срок. И по трите проверени дела са представени 
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доказателства за предявените искове в едномесечен срок от постановяване на 

определението. 

 

-на доклад на съдия Йорданов 

ч. гр. д. № 3480/2011 г. 

ч. гр. д. № 5493/2011 г. 

ч. гр. д. № 1721/2012 г. 

Съдия Йорданов се е произнасял с определение в деня на подаване на молбите в 

съда или на следващия ден. Определял е едномесечен, двуседмичен и 15-дневен срок за 

предявяване на бъдещите искове. По ч. гр. д. № 3480/2011 г. не е посочил началният 

момент, от който тече определения срок, а по другите две проверени дела – срокът 

започва да тече от изрично посочена дата - следващият ден след постановяване на акта. 

По ч. гр. д. № 1721/2012 г. молителят е представил доказателства за предявен иск в 

срок, а по другите две дела съдът с определение, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, е 

отменил служебно допуснатото обезпечение.  

 

-на доклад на съдия Хаджитанев 

ч. гр. д. № 426/2011 г. 

ч. гр. д. № 1206/2011 г. 

ч. гр. д. № 2412/2012 г. 

Съдия Хаджитанев се е произнасял с определение в деня на подаване на молбите в 

съда. Определял е едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове, като и по 

трите дела не е посочен началният момент, от който тече този срок. По  ч. гр. д. № 

1206/2011 г. са представени доказателства за предявените искове в посочения срок, а по 

другите две дела съдът по молба на молителя и на основание чл. 390, ал.3 ГПК е 

отменил допуснатото обезпечение. 

 

-на доклад на съдия Кръстев 

ч. гр. д. № 62/2011 г. 

ч. гр. д. № 5379/2011 г. 

ч. гр. д. № 2682/2012 г. 

Съдия Кръстев се е произнасял с определение в деня на подаване на молбите в 

съда. Определял е едномесечен или 15-дневен срок за предявяване на бъдещите искове. 

Не е определен началният момент, от който започва да тече срок за предявяване на 

исковете, с изключение на ч. гр. д. № 5379/2011 г., по което този срок тече „считано от 

датата на връчване на съобщението до молителя за допуснато обезпечение”. По 

цитираното дело е представено доказателство за предявен иск в срок. По ч. гр. д. № 

2682/2012 г. допуснатото обезпечение е отменено с определение по чл. 390, ал.3 ГПК 

месец и двадесет дни след връчване на обезпечителната заповед. По ч. гр. д. № 

62/2011г. определението по чл. 390, ал.3 ГПК, с което е отменено допуснатото 

обезпечение – възбрана на недвижим имот, е от 18.11.2011г., а съобщението с препис от 

определението е връчено на молителя на 10.01.2011г. - близо десет месеца по-късно или 
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9 месеца и 24 дни след изтичане на определения от съда 15-дневния срок. Неправилно 

наложената възбрана на недвижим имот е продължила толкова дълго.  

 

-на доклад на съдия Бобев 

ч. гр. д. № 1364/2011 г. 

ч. гр. д. № 1489/2012 г. 

ч. гр. д. № 2907/2012 г. 

Съдия Бобев се е произнасял с определение в деня на подаване на молбите в съда. 

Определял е едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове, като и по трите дела 

не е посочен началният момент, от който тече този срок. По  ч. гр. д. № 2907/2012 г. са 

представени доказателства за предявените искове в посочения срок, а по другите две 

дела съдът на основание чл. 390, ал.3 ГПК е отменил служебно определенията за 

допуснатите обезпечения. 

 

При проверката бе констатирано, че почти всички съдебните актове са постановени 

в срока по чл. 395, ал.2 ГПК– в деня на подаването на молбата или на следващия ден, с 

изключение на едно дело, по което определението е постановено 3 дни след подаване на 

молбата в съда. Изследвани са кумулативнодадените предпоставки за уважаване на 

молбите по чл. 390 от ГПК . По всички дела е посочен срок за предявяване на бъдещ 

иск, съгласно чл. 390, ал.2 ГПК – едноседмичен, двуседмичен, 15-дневен, триседмичен 

или едномесечен.  

Съдът е отменял, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, допуснатото обезпечение, поради 

непредставено доказателство за предявен иск в посочения срок, като по едно от делата, 

описано по-горе, определението, с което допуснатото обезпечение на бъдещи искове 

чрез възлагане на забрана на недвижим имот е отменено, е забавено близо 10 месеца. 

Проверяващият екип констатира противоречива съдебна практика при определяне на 

началния момент, от който започва да тече определения от съда срок за предявяване на 

бъдещия иск, а именно – „считано от датата на връчване на съобщението от молителя 

за допуснато обезпечение”, „считано от постановяване на определението”, считано от 

изрично посочен ден, следващ денят, в който е постановено определението или пък 

(както се установи в част от проверените дела) - не е посочен начален момент, от който 

започва да тече този срок. По две от проверените дела, молбите са отставяни без 

движение, с указания на съда.  

Установе си, че по ч.гр.дела не се съдържат копие от издадените обезпечителни 

заповеди, съобразно чл. 49, ал.2 ПАРОАВАС. 

С оглед констатираното, проверяващият екип счита за уместно да препоръча на 

съдиите в РС – Велико Търново на общо събрание да обсъдят (наред с другите 

констатации, изводи и препоръки на настоящия акт) обезпечителното производство, в 

това число оставяне на молбите без движение, както и различната си съдебна 

практиката по отношение определянето на началния момент, от който започва да тече 

срок за предявяване на бъдещия иск и да приемат решение за уеднаквяването й.  
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                    ОТСРОЧЕНИ ЦЕЛИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  

 

За 2011 г. са отсрочени следните цели съдебни заседания: 

Съдия Я. Данаилов, поради ползване на платен отпуск по чл. 163 КТ(бащинство), 

е отсрочил съдебни заседания на 16 и 18 ноември 2011г. с по седем насрочени дела, на 

23.11.2011г. с две дела, на 25.11.2011г. с шест насрочени дела и на 30.11.2011г., с 6 бр. 

дела, или общо 28 бр. дела. 

Съдия Д. Йорданов, поради ползване на платен отпуск е отсрочил заседанието от 

26.04.2011 г. с три бр. дела, а поради отпуск по болест – заседанията от 05.07.2011г. (със 

7 бр. дела), от 07.07.2011г. (с 4 дела), от 20.10.2011г., с 6 бр. дела, или общо са били 

отложени 20 бр. насрочени дела. 

Съдия Вл. Страхилов, поради отпуск по болест, е отсрочил заседанията от 

13.01.2011г.,(с 5 насрочени дела), от 17.01.2011г. – със 7 бр. дела, от 20.01.2011г.- с 3 бр. 

дела, от 24.01.2011г. – с 8 бр. дела (НАХД и НОХД), от 27.01.2011г. – с 5 бр. дела и от 

31.01.2011г. – със 7 бр. дела. Същият, поради участие в конкурс е отложил и заседание 

от 05.12.2011г. с 8 бр. НАХД, или общо са били отсрочени 43 бр. дела. 

На 23.05.2011г., поради разместване на почивни дни, съдия М.Пеева е отсрочила 

с.з. с 6 бр. гр. дела, на 30.05.2011г. и на 26.09.2011 г. – също с по 6 бр. дела, поради 

участие в семинар, или общо 18 бр. дела. 

Съдия Й. Воденичаров, на 30.05.2011 г. и на 26.09.2011г., поради участие в 

семинар, е отсрочил с.з. съответно с 6 и 7 бр. гр. дела, или общо 13 дела. 

Съдия П. Цанков, поради ползване на платен отпуск по чл. 163 КТ(бащинство), е 

отсрочил съдебни заседания на 26.04.2011г. (с 4 бр. дела), на 02, 03 и 09.05.2011г. – с по 

3 бр. дела, на 10.05.2011г. – със 7 бр. НОХД, НЧХ и НАХД, на 02.12.2011г. – едно дело 

общ характер, или общо 21 бр. дела. 

  Съдия Вл. Балджев, поради отпуск по болест е отсрочил заседание на 22.11.2011г. 

с 5 бр. дела, съдия Д.Чалъкова, поради командировка на 13.07.2011г. е отложила 

заседание с едно НОХД, съдия Мл. Димитров, на 16.03.2011г. е отложил две дела, 

поради участие в семинар, или общия брой отсрочени дела на тримата съдии е 8 бр. 

Съдия И.Пенчева е отсрочила едно гр. дело на 04.03.2011 г., (обявен за почивен 

ден) и две дела от с.з. на 08.04.2011г., поради ползван отпуск.  

Или, през 2011 год., по конкретно посочените причини, са били отсрочени  общо 

154 бр. дела. 

Тенденцията за отсрочване на цели съдебни заседания през 2012 год. е подобрена, 

като делата са сведени до 26 бр., по съдии, както следва: 

Д.Йорданов, поради ползван платен отпуск, е отсрочил две заседания,  на 

15.03.2012г. и на 07.06.2012г., с общо отсрочени 7 бр. дела; Вл. Страхилов - на 

16.04.2012г. и на 12.11.2012г., поради обявен официален почивен ден и ползван платен 

отпуск – 2 бр. дела (НОХД и НАХД); М.Алексиева, поради отпуск по болест – 7 бр. 

дела от насрочени за 07.03.2012г. и 09.03.2012г. заседания; Вл. Балджев – 6 бр.гр.дела 

съответно от заседания на 02.11.2012г. и на 06.11.2012г., също поради отпуск за 

временна нетрудоспособност. 



 

 76 

За периода на 2013 год.  общо към момента на проверката са отсрочени 45 бр. 

дела (граждански и наказателни), по съдии, брой заседания и по причини, както следва: 

Я.Данаилов – 1 с.з., на 19.06.2013г., със 7 бр.гр.д., с оглед участие в семинар; 

Мл. Димитров – 2 с.з., на 26.06.2013г. (с 2 бр. дела) и на 28.06.2013г., (с 3 бр. 

НАХД), също поради участие в семинар; 

И.Пенчева е отсрочила 2 гр. дела от 15.03.2013г. и от 28.06.2013г. по същата 

причина – участие в семинар; 

Вл. Страхилов – 3 с.з. : поради отпуск по болест е отсрочил с.з. от 03.06.2013г., (с 

8 бр. дела), а за участие в семинар – на 26.06.2013г., с едно дело и на 27.06.2013г. – със 

7 бр. НАХ и НЧХ дела. 

М.Алексиева е отсрочила по едно гр. дело на 25.01.2013г. (отпуск по болест) и на 

10.05.2013г.- поради ползван платен отпуск, а с.з. от 27.03.2013г., със 7 бр. гр. дела, е 

било отсрочено поради отпуск за временна нетрудоспособност. 

Вл. Балджев е отсрочил 1 с.з. от 19.02.2013г., с 6 бр. гр. дела, поради отпуск по 

болест. 

Проверяващият екип констатира, че (видно от представената справка и анализа й за 

периодите на проверката) 225 бр. дела са отсрочени по различни причини - ползване на 

платен отпуск или поради отпуск по болест, както и участие в семинар. Делата са 

отсрочвани обикновено за след месец, до два месеца. Препоръчително е в бъдеще, тази 

практика да се сведе до минимум, съдебните заседания да се отсрочват при отсъствия 

на съдията-докладчик само по изключение, като при възможност се разглеждат от друг 

състав, в интерес на страните в процеса, каквато е практиката в редица съдилища в 

страната, включително и в гр. София. 

 
 

ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ 

СРОКОВЕ 

Общ брой постановени съдебни решения: 

 за 2011г. 

съдия Брой постановени решения 

Мл.Димитров 148 

Я.Данаилов 217 

И.Пенчева 213 

М.Пеева 219 

Й.Воденичаров 205 

М.Алексиева 8 

Вл.Балджиев 200 

Г.Илиева 0 

Й.Генжова 0 

общо 1210 



 

 77 

 за 2012г. 

съдия Брой постановени решения 

Мл.Димитров 89 

Я.Данаилов 239 

И.Пенчева 201 

М.Пеева 217 

Й.Воденичаров 189 

М.Алексиева 160 

Вл.Балджиев 205 

Г.Илиева 0 

Й.Генжова 0 

общо 1300 

 

 за периода на 2013г. / до 15.10.2013/ 

съдия 

Брой постановени 

решения 

Мл.Димитров 
5 

Я.Данаилов 
135 

И.Пенчева 
139 

М.Пеева 
141 

Й.Воденичаров 
134 

М.Алексиева 
155 

Вл.Балджиев 
147 

Г.Илиева 
30 

Й.Генжова 
0 

К.Минева 2 

К.Хаджитанев 3 

Вл.Страхилов 10 

П.Цанков 15 

Е.Бобев 3 

Д.Кръстев 0 

Д.Йорданов 10 

А.Димова 0 

общо 929 

 

Информацията по съдии за приключване на делата в сроковете по чл.235, ал.5 и 

чл.316 ГПК е следната: 
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Съдия  Младен Димитров 

за 2011 г. постановени общо 148 решения, от които: 

123 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

25 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 

за 2012 г. постановени общо 89 решения, от които: 

71 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

18 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 

за периода на 2013 г. постановени общо 5 решения, от които: 

4 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

1 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 

 

Съдия Искра Пенчева 

за 2011 г. постановени общо 213 решения, от които: 

203 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

10 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 

за 2012 г. постановени общо 201 решения, от които: 

194 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

7 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 

за периода на 2013 г. постановени общо 139 решения, от които: 

133 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

6 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 

 

Съдия Мая Пеева 

за 2011 г. постановени общо 219 решения, от които: 

215 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

4 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 

за 2012 г. постановени общо 217 решения, от които: 

214 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

3 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 

за периода на 2013 г. постановени общо 141 решения, от които: 

138 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

3 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 
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Съдия Явор Данаилов 

за 2011 г. постановени общо 217 решения, от които: 

210 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

7 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 

за 2012 г. постановени общо 239 решения, от които: 

223 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

16 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 

за периода на 2013 г. постановени общо 135 решения, от които: 

126 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

9 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 

 

Съдия Йордан Воденичаров 

за 2011 г. постановени общо 205 решения, от които: 

186 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

19 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

за 2012 г. постановени общо 189 решения, от които: 

164 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

25 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

за периода на 2013 г. постановени общо 134 решения, от които: 

115 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

19 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 

 

Съдия Владимир Балджиев 

за 2011 г. постановени общо 200 решения, от които: 

197 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

3 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 

за 2012 г. постановени общо 205 решения, от които: 

194 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

11 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 

за периода на 2013 г. постановени общо 147 решения, от които: 

140 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

7 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

няма решения над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 
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Съдия Милена Алексиева 

за 2011 г. постановени общо 8 решения, от които: 

8 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК. Няма решения, постановени след 

законоустановените срокове; 

за 2012 г. постановени общо 160 решения, от които: 

137 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

22 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

1 бр. в срок 2 мес.и 3 дни след изтичане на законоустановения срок; 

за периода на 2013 г. постановени общо 155 решения, от които: 

89 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК; 

56 бр. в срок до 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове; 

10 бр. в срок над 2 мес. след изтичане на законоустановените срокове. 

 

Съдия Галя Илиева 

за 2011 г. постановени общо 0 решения; 

за 2012 г. постановени общо 0 решения; 

за периода на 2013 г. постановени общо 30 решения, от които: 

30 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК. Няма решения, постановени след 

законоустановените срокове. 

 

Съдия Анна Димова – Встъпила в длъжност на 02.10.2013 г. - няма постановени 

решения. 

Съдия Йоана Генжова – Командирована в СРС – няма постановени решения. 

 

Наказателни съдии с постановени решения по граждански дела: 

 

Съдия Катина Минева -/Съгласно Заповед №2246/ 12.12.2012г. на Заместник 

Председателя на ВКС Катина Миткова Минева е командирована за изпълнение на 

длъжността „Съдия” в Районен съд – Велико Търново, за периода 15.01.2013 г. -

10.06.2013 г./ 

за периода на 2013 г. постановени общо 2 решения, от които: 

2 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК. Няма решения, постановени след 

законоустановените срокове; 

 

Съдия Кирил Хаджитанев 

за 2011 г. постановени общо 0 решения; 

за 2012 г. постановени общо 0 решения; 

за периода на 2013 г. постановени общо 3 решения, от които: 

3 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК. Няма решения, постановени след 

законоустановените срокове; 
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Съдия Владимир Страхилов 

за 2011 г. постановени общо 0 решения; 

за 2012 г. постановени общо 0 решения; 

за периода на 2013 г. постановени общо 10 решения, от които: 

10 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК. Няма решения, постановени след 

законоустановените срокове; 

 

 

Съдия Емил Бобев 

за 2011 г. постановени общо 0 решения; 

за 2012 г. постановени общо 0 решения; 

за периода на 2013 г. постановени общо 3 решения, от които: 

3 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК. Няма решения, постановени след 

законоустановените срокове; 

 

 

Съдия Даниел Йорданов 

за 2011 г. постановени общо 0 решения; 

за 2012 г. постановени общо 0 решения; 

за периода на 2013 г. постановени общо 10 решения, от които: 

10 бр. в сроковете по чл.235, ал.5 и чл.316 ГПК. Няма решения, постановени след 

законоустановените срокове; 

  

                                                  

От предоставената справка и извършената на място проверка относно 

приключване на съдебните актове за проверяваните периоди, се установи, че голямата 

част от актовете са постановявани в законоустановения 30 дневен срок по чл. 235,ал.5 

ГПК, а останалите (с няколко изключения) - в рамките на разумния срок по смисъла на 

чл. 13 ГПК. Известно забавяне бе констатирано по решенията, постановени от съдия 

Алексиева, но следва да се отбележи, че голамата част от тях са постановявани в 

рамките на разумен тримесечен срок. В тази връзка и с оглед предприетите вече 

административни мерки от административното ръководство на съда (Заповед № 

356/16.07.2013 г., с която на съдия Алексиева е обърнато внимание, на основание чл. 

327 ВСВ), проверяващият екип не счита за наложително да препоръча дисциплиниращи 

мерки по ЗСВ за допуснатите просрочени актове, предвид срокове по чл. 235, ал.5 и чл. 

316 ГПК, но намира за уместно да направи препоръка за стриктно спазване на 

определените в процесуалните закони срокове, които според чл. 12, ал.2 ГПК са 

задължителни, както и да изиска справка в тази насока, за 2014г. 
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ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 за 2011г. 

РЕШЕНИЯ 
 

                       ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия Обжалвани 

съд. актове 

Потвърде

ни 

Изменени Отмене

ни 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърде

ни 

Измене

ни 

Отмене

ни 

Младен 

Димитров 

40 22 6 6 17 3 0 0 

Явор 

Данаилов 

55 29 3 20 20 7 0 3 

Галя Илиева 0 6 1 2 0 0 0 0 

Искра 

Пенчева 

51 34 3 10 23 5 0 4 

Мая Пеева 44 18 4 11 12 7 0 0 

Йордан 

Воденичаро

в 

46 32 6 6 27 4 0 3 

Йоана 

Генжова 

12 9 1 4 1 0 0 0 

Милена 

Алексиева 

1 6 2 1 0 0 0 0 

Владимир 

Балджиев 

34 18 5 4 26 4 0 2 

Десислава 

Чалъкова 

0 0 0 0 4 1 0 0 

Даниел 

Йорданов 

0 0 0 0 5 1 0 1 

Кирил 

Хаджитанев 

0 0 0 0 2 0 0 1 

Владимир 

Страхилов 

0 0 0 0 6 0 0 1 

Пенко 

Цанков 

0 0 0 0 6 2 0 1 

Емил Бобев 0 0 0 0 9 0 0 3 

Димитър 

Кръстев 

0 0 0 0 4 0 0 2 

Катина 

Минева 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 за 2012г. 

РЕШЕНИЯ 

 

                                  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия Обжалвани 

съд. актове 

Потвърде

ни 

Изменени Отменен

и 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърде

ни 

Изменен

и 

Отменен

и 

Младен 

Димитров 

26 24 2 3 7 1 0 0 

Явор 

Данаилов 

66 38 9 14 31 11 0 4 
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Галя Илиева 0 0 0 0 0 0 0 0 

Искра 

Пенчева 

44 33 2 3 8 4 1 1 

Мая Пеева 65 44 1 9 25 12 0 2 

Йордан 

Воденичаро

в 

44 37 4 1 13 5 0 0 

Йоана 

Генжова 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Милена 

Алексиева 

20 9 1 1 9 3 0 0 

Владимир 

Балджиев 

55 45 4 4 17 5 0 1 

Десислава 

Чалъкова 

0 0 0 0 8 1 0 0 

Даниел 

Йорданов 

0 0 0 0 3 2 0 0 

Кирил 

Хаджитанев 

0 0 0 1 3 0 0 0 

Владимир 

Страхилов 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Пенко 

Цанков 

0 0 0 0 9 4 0 0 

Емил Бобев 0 0 0 0 4 1 0 1 

Димитър 

Кръстев 

0 0 0 0 6 1 0 1 

Катина 

Минева 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 за периода на 2013г. 

РЕШЕНИЯ 

 

                                  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия Обжалван

и съд. 

актове 

Потвърде

ни 

Изменени Отменен

и 

Обжалвани 

съд. актове 

Потвърде

ни 

Изменен

и 

Отменен

и 

Младен 

Димитров 

4 5 2 0 3 1 1 0 

Явор Данаилов 55 35 6 6 12 6 1 1 

Галя Илиева 2 0 0 0 3 1 0 0 

Искра Пенчева 45 32 2 8 12 4 0 2 

Мая Пеева 59 44 5 4 12 7 0 4 
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Йордан 

Воденичаров 

41 31 3 2 12 6 0 1 

Йоана Генжова 0 1 0 0 0 0 0 0 

Милена 

Алексиева 

47 21 2 3 12 5 1 2 

Владимир 

Балджиев 

51 36 1 3 23 8 0 1 

Десислава 

Чалъкова 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Даниел 

Йорданов 

0 0 0 0 6 3 0 2 

Кирил 

Хаджитанев 

0 0 0 0 6 2 0 2 

Владимир 

Страхилов 

0 0 0 0 6 3 0 2 

Пенко Цанков 0 0 0 0 2 1 1 1 

Емил Бобев 0 0 0 0 6 8 0 1 

Димитър 

Кръстев 

0 0 0 0 3 1 1 3 

Катина Минева 0 0 0 0 1 0 0 0 

Анна Димова 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

В хода на извършевана проверка, съобразно и с изготвената справка относно 

проверка на актовете по реда на инстанционния контрол, се констатира, че същесгвена 

част от тях не са обжалвани. От обжалваните съдебни актове, изцяло отменени от 

въззивната инстанция са минимален брой. Големият брой са потвърдените актове при 

всички районни съдии, което е показател за много добро професионално ниво и 

стремеж за повишаване качеството на правораздавателната дейност в Районен съд-

Велико Търново. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

В РС-Велико Търново гражданските дела са администрирани, движени и 

приключвани в разумни срокове, без съществени пропуски и нарушения, съобразно 

изискванията на ПАРОАВАС и ГПК, с констатираните в Акта отклонения. 

Констатираните конкретни пропуски по цитираните проверени дела на отделните 

състави са по-скоро изключения в работата им по организацията на движението и 

приключването на делата. 
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Наред с изводите и препоръките, направени заедно с констатациите по отделните 

дела и съдебни състави, може да се направи следното обобщение:  

Организацията на административната дейност на Районен съд – Велико Търново по 

гражданските дела е много добра и това се дължи главно на усилията на Председателя 

на съда- съдия Десислава Чалъкова, както и на Зам.председателя на съда- съдия Младен 

Димитров, който е изпълнявал длъжността „Административен – ръководител – 

Председател” близо една година от проверявания период. 

Гражданските дела се образуват в деня на постъпването или най-късно на 

следващия ден, след постъпване на книжата в съда, съобразно изискването по чл. 46, 

ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.66/18.08.2009г.). Разпределяни са от Зам. председателя 

на съда или от изрично упълномощен съдия. Съобразно нормата на чл. 9 ЗСВ, 

разпределението се е извършвало електронно, на принципа на случайния подбор, 

(включително и обезпечителните производства, съобразно препоръката на ИВСС от 

предходна проверка), по поредността на постъпването им.  

При извършената проверка на дейността по разпределението на гражданските дела, 

не бяха установени грешки. Не се констатира нарушаване на принципа на случаен 

избор при разпределяне на делата, съгласно нормата на чл. 9 от Закона за съдебната 

власт. Препоръчително е Протоколите от извършеното разпределение да съдържат 

имената на всички съдии, между които е направен подборът, а когато е изключен съдия- 

да се сочат причините за това.  

Регистратурата и деловодството работят добре. Постъпващите книжа 

своевременно се вписват, обработват, подготвят за доклад и се докладват на съдията. 

Своевременно се изготвят и се изпращат на страните призовките и съобщенията. 

Върнатите отрязъци се проверяват и докладват без забава. Не бяха констатирани 

отложени съдебни заседания заради невръчени или лошо връчени (в нарушение на 

ГПК) призовки на страните. Препоръчително е да се проявява по-голяма прецизност от 

съдебните служители при вписване на данни (в това число и цифри) върху съдебните 

книжа и кориците на делата. 

Новообразуваните дела се вписват, комплектоват и докладват също своевременно. 

По част от проверените дела няма посочена дата на образуване на делото – печата за 

образуване на делото съдържа само номерът му, име на докладчика и подпис, а дата на 

образуване е отбелязана върху кориците му.   

Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно. Постъпващите по 

делата книжа са прикрепвани последователно и са номерирани от съдебните 

служители. Не бе установено забавено изпълнение на разпорежданията, определенията 

и резолюциите на съда от страна на деловодителите.  

Деловодните книги се водят съобразно изискванията, с констатираните слабости. 

Проверявани са периодично от изрично назначената комисия. Книгите съдържат 

необходимата и задължителна информация за образуването, движението и 

приключването на делата. Препоръчително е проверките да продължат по-ритмично, 

което да се удостоверява с дата и подпис от съдебния администратор или друго 

упълномощено от Председателя лице, а констатираните пропуски да бъдат отстранени.  
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От извършената в двете помещения на Архива на РС-Велико Търново проверка се 

установи, че съдебните служители от служба „Архив”, с усилията на 

административното ръководство на съда и на съдия И. Пенчева (председател на  

постояннодействащата комисия за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок 

на съхранение, съгласно Заповед № 226/10.05.2010г.), са създали необходимия ред и 

възможно най - добри условия, /предвид недостатъчния сграден фонд/, за съхранение на 

свършените дела, деловодни книги, документи и веществени доказателства, което 

следва да бъде подчертано и поощрено. 

Проверката констатира, че гражданските дела, включително и делата, образувани 

по реда на бързото производство, са администрирани своевременно при постъпването 

на исковите молби/молби в съда, с констатираните в Акта отклонения от сроковете по 

чл. 311 и сл. ГПК. 

Част от исковите молби са оставяни без движение за отстраняване на допуснати 

нередовности. Не бе констатирана съществуващата слабост, установена в редица 

съдилища като честа практика (а по-скоро като изключение) - многократно оставяне на 

исковите молби/молби без движение, поради различни нередовности.  

Съдебните заседания са насрочвани в рамките на едномесечен и двумесечен срок 

Делата, образувани по реда на бързото производство, са насрочвани в триседмичен срок. 

По отношение на насрочените дела, проверката установи, че се спазват 

изискванията на чл. 46 ПАРОАВАС. Към кориците им се съдържат протоколи за 

случаен избор на докладчик, подписани от разпределящия съдия. Проверените дела са 

администрирани своевременно, на страните се изпратени съобщения, в повечето от 

случаите - в деня на разпорежданията и отрязъци от редовно връчените съобщения са 

приложени към част от делата. Не бе констатирана забава на производството или 

нарушения при образуването и първоначалното им администриране. 

Препоръчително е всички съдии от РС-Велико Търново да изготвят съдебните 

актове с предоставената им техника и софтуерни продукти, а не ръкописно, в някои 

случаи- нечетливо,  за яснота, прегледност и пълнота на деловодната система. 

Прави впечатление сравнително големия брой отсрочени граждански дела. В тази 

връзка е желателно, в интерес на страните и срочно приключване на делата, да не се 

отсрочват заседания, а съдиите взаимно да се заместват. Когато това се налага по 

внезапно възникнали причини, разпорежданията следва да се мотивират - в някои от 

проверените дела това е направено, но в други - не е. 

Проверката на ненасрочените дела установи, че същите са образувани в деня на 

постъпване на книжата в съда, на следващия ден, а по изключение – до три дни от 

датата на подаване на документите в регистратурата. Образуването се обозначава с 

нарочен печат, но не се поставя дата, а за нея се съди по нанесената на външната страна 

на корицата дата, която съвпада с тази на извършеното разпределение. Всички дела са 

разпределени електронно, на случаен принцип. В зависимост от разпределящия съдия, 

по делата се прилагат различни образци от протоколи за избор на докладчици. След 

образуването и избора на съдия, делата са докладвани своевременно. Съдиите-

докладчици в кратки и разумни срокове са извършвали проверката по чл. 129 ГПК. При 
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наличие на редовни искови молби или след изпълнение на указанията за отстраняване 

на констатираните нередовности, разпореждането по чл. 131 ГПК е постановявано 

незабавно или до няколко дни.  

Съдиите са се стремили да изчерпват нередовностите по исковата молба с първото 

си разпореждане за оставянето й без движение. Повторното или няколкократно 

оставяне на исковата молба без движение обикновено е по обективни причини и е 

свързано с неизпълнение в пълнота на дадените от съда указания по отстраняване на 

недостатъци, с прилагане на разпоредбите на чл. 47, ал. 3 и ал. 4 ГПК, при назначаване 

на особен представител на ответника по чл. 47, ал. 6 ГПК. При проверката е 

констатирано едно изключение – по гр.д. № 2941/2013 г., по което исковата молба е 

оставена на два пъти без движение, като допълнително са констатирани още 

нередовности. 

Основните причини за това, делата да са все още ненасрочени, са обективни и се 

изразяват в следното: оставени без движение искови молби, за отстраняване на 

констатираните нередовности; осъществяване на процедурата по връчване на книжата 

по реда на чл. 131 ГПК; трудности при връчване на съобщения и уведомления на 

ответната страна, породени от неточни и неактуални адреси и свързаната с това 

необходимост от извършване на допълнителни справки; уведомяване по реда на чл. 47 

ГПК, назначаване на особени представители.   

Гражданските делата, разглеждани по реда на бързото производство са образувани, 

администрирани и приключвани съобразно нормите на чл. 311, чл. 312, чл. 315 и чл. 316 

ГПК, с някои изключения, цитирани в настоящия Акт. Проверените дела са 

разглеждани и приключвани в разумни срокове. Администрирани са своевременно  и 

само по изключение  - до няколко дни след подаване на исковата молба в съда, което 

следва да бъде преодоляно, с оглед изискването по чл. 311, ал.1 ГПК. Насрочвани са в 

триседмичен срок, според чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. 

По този вид дела е препоръчително при засягане на права и законни интереси на 

малолетни и непълнолетни деца, да бъде уведомена компетентната Дирекция 

«Социално подпомагане» по настоящия адрес на детето, в изпълнение изискването по 

чл. 15, ал.6 ЗЗДт. Според нормата на чл. 15, ал.1 ЗЗДт, във всяко съдебно производство, 

по което се засягат права или интереси на детето, то задължително се изслушва, ако е 

навършило 10-годишна възраст, освен ако това ще навреди интересите му. Би следвало 

в тези случаи, навършилото 10- годишна възраст дете да бъде изслушано в о.с.з., в 

присъствието на социален работник от компетентната Д”СП” или по делото да се 

съдържа акт, обосноваващ защо това би било във вреда на интересите на детето. 

Препоръчително е да се спазват изискванията на Закона за закрила на детето, 

включително и по отношение решенията за изслушване на деца или за неизслушването 

им при опасност за вреда на техните интереси, което следва да бъде мотивирано. 

Не бе констатирана противоречива съдебна практика при постановяване на съдебен 

акт за насрочване на първото по делото о.с.з. и изготвяне на писмен доклад за страните- 

съдът е постановявал не разпореждане по чл. 312, ал.2 ГПК, а определение, за разлика 

от практиката в редица районни съдилища в страната, където съдът с разпореждане 
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/както е предвидил законодателят/ е насрочвал делото в о.с.з. и е съобщавал доклада на 

страните. 

Установи се нееднаква практика по отношение на: моментът на постановяване на 

акта за насрочване на делото в о.с.з. (някои съдии постановяват акта след постъпване на 

отговор от ответника, а други след изтичане на едномесечния срок, както алтернативно 

е предвидено в чл. 312, ал.1 ГПК), но не и в деня на изтичане на срока, според 

цитираната разпоредба, която е спазвана по-скоро по изключение; произнасянето на 

съда по отношение на представените с исковата молба доказателства – по част от 

делата съдът е приел представените доказателства, а по други - ги е допуснал и в о.с.з. 

ги е приел с протоколно определение,  в присъствие на страните. Разпоредбата на чл. 

312,ал.1,т.4 ГПК, обаче, задължава съдът да се произнася по доказателствените 

искания, като допуска доказателствата, които са относими, допустими и необходими. В 

тази връзка, е препоръчително този въпрос да се обсъди от съдиите на Общо събрание.  

По делата не се съдържат копия от издадените изпълнителни листове и 

обезпечителни заповеди, съобразно изискването по чл. 49, ал.2 ПАРОАВАС. От 

извършените от проверяващия екип проверки в редица РС в страната, може да се 

отбележи, че спазването на цитираната норма от Правилника е по-скоро изключение. 

В редица случаи трудно се четат или не се четат цифрите, написани ръчно в 

положените върху исковата молба печати (пр.- гр. дело № 4670/2012г. и др.), което сочи 

на проявена (в някои случаи) небрежност от страна на съответния съдебен служител. 

Препоръчително е административното ръководство да извършва постоянен контрол и 

да предприеме необходимите мерки спрямо конкретни съдебни служители за ясно, 

точно и четливо вписване на данни по образуваните дела, включително и върху 

кориците им. 

 

По дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН, не бе констатирано забавяне на 

производството, а тъкмо обратното. Следва да се подчертае отличната практика на съда 

по бързото администриране, насрочване и приключване на този вид дела. 

Препоръчително е по всички дела, образувани по реда на ЗЗДН да се спазва нормата на 

чл. 15,ал.1 ЗЗДН и съдът да обявява решенията си в открити заседания, както и на чл. 15 

ЗЗДт относно уведомяване на Д”СП”, с оглед закрила на правата и законните интереси 

на малолетни и непълнолетни. 

По спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК дела, видно от приложените 

изходящи писма-запитвания и входящите писма с отговорите, периодично са правени 

справки по движението на преюдицалното дело, в изпълнение на задължението на съда 

по чл. 230, ал. 1 ГПК. По трите дела, по които производството е спряно на основание чл. 

229, ал. 1, т. 1 ГПК - по взаимно съгласие на страните, не е изтекъл шестмесечния срок 

по чл. 230, ал. 2 ГПК.  

Производството по гр.д. № 2132/2013 г. е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 – 

при смърт на ответника, скоро преди извършената проверка – на 04.10.2013 г. 

По спряното на основание чл. 229, ал. 1, т. 7,  вр. чл. 637, ал. 1 ТЗ гр.д. № 

1312/2011г., съдът е изисквал периодично справки от съда по несъстоятелност във 
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връзка с одобряване на списъците по приетите и неприети от синдика вземания срещу 

длъжника, обявен в несъстоятелност, което е положителна практика. 

Като изключение от добре организираната дейност по движението на спрените 

дела, следва да се посочи гр.д. № 3921/2012 г., по което извършените справки  не дават 

информация по какъв начин е извършена проверката по движение на преюдициалното 

дело и на какъв етап се намира то. 

От неприключените към датата на проверката и образувани до 01.01.2012 г. 

граждански дела във ВТРС, пет са делбени производства и едно е бракоразводно. По 

всички делбени дела е постановено решението по допускане на съдебната делба между 

страните. Четири от делата са във въззивно производство по жалба срещу решението от 

първата фаза, а по едно приключването е предстоящо. По провереното дело не се 

установява забава на производството по причини в дейността на съда. Положителен е и 

факта, че най-старите делбени дела са образувани през 2010 г. 

Основна причина за висящността на производството за развод е обстоятелството, 

че ответникът е гражданин от Азербайджан и връчването на съдебните книжа се 

извършва чрез съдебна поръчка между министерствата на правосъдието на двете 

държави. Следва да се отбележи, че по разпореждане на съдията-докладчик периодично 

е изисквана информация от МП на РБ за движението на съдебната поръчка. Забавянето 

на самата съдебна поръчка е донякъде и с оглед обстоятелството, че необходимите 

документи в превод не са събрани наведнъж изчерпателно, а след последователно 

оставяне на исковата молба без движение на два пъти. Самата съдебна поръчка е 

върната веднъж неизпълнена, поради неспазване на процедурата. В това отношение МП 

не е съдействало на съда. 

Частните граждански дела, образувани по реда на заповедното производство, са 

образувани в деня на постъпване на заявленията или най-късно на следващия ден. 

Делата са разпределяни на случаен принцип с участие на всички съдии, не е използвана 

опция „по дежурство”. Заповедни производства са разглеждани и се разглеждат и от 

съдиите от наказателното отделение. По едни от делата са прилагани протоколи за 

избор на докладчик – пълно копие, а по други – извадки от протокола, касаещи 

конкретното дело. Всеки разпределящ съдия е  съставял протокол по собствен образец.  

Заповедите по чл. 410 или чл. 417 ГПК са издавани в срока по чл. 411, ал. 2  ГПК, 

най-късно до пет дни и в много редки изключения – между десет и двадесет дни от 

образуване на делото, но следва да се отбележи, че тези констатации са извършени по 

дела, образувани предимно през 2011г. Разгледаните заявления са подадени при 

спазване на правилото за местната подсъдност по чл. 411, ал. 1 ГПК. 

По  постъпило от длъжника възражение по чл. 414 ГПК, съдът се е произнасял 

своевременно с разпореждане по чл. 415 ГПК. Следи се спазването на срока по чл. 415, 

ал. 1 ГПК и съдът е прилагал разпоредбата на чл. 415, а. 2 ГПК, когато искът не е 

предявен в посочения срок. 

За издаването на изпълнителен лист по чл. 418 ГПК се прави надлежна бележка 

както върху заповедта за изпълнение, така и върху представения от заявителя документ 

– в проверените случаи – върху извлечението от счетоводните книги и записа на 
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заповед. Издаването на изпълнителен лист въз основа на заповедта по чл. 410 ГПК се 

отбелязва върху самата заповед. С едно единствено изключение, по всички проверени 

дела издадените изпълнителни листове са връчвани на редовно упълномощени по 

делата лица. 

Всички съдиите по проверените дела, по които е допуснато обезпечение на бъдещ 

иск по реда на чл. 390 и сл. ГПК, са определили срок за предявяване на бъдещия иск. 

Не по всички, обаче, е спазен срока по чл. 395,ал.2 ГПК съдебният акт да бъде 

постановен в деня на подаване на молбата. Изследвани са кумулативнодадените 

предпоставки за уважаване на молбите по чл. 390 от ГПК. По всички дела посоченият 

срок за предявяване на бъдещ иск, съгласно чл. 390, ал.2 ГПК е до 1 месец, като по 

някои от делата, срокът е определен на една седмица. Съдът е отменял, на основание 

чл. 390, ал.3 ГПК, допуснатото обезпечение, поради непредставено доказателство за 

предявен иск в посочения срок, без изключение, като по едно от проверените дела, 

допуснатото обезпечение чрез налагане на възбрана на недвижим имот е отменено с 

голямо закъснение от около 10 месеца. 

Установена е нееднаква практика, констатирана от ИВСС, както тук, така и при 

извършените в различни съдилища комплексни планови и тематични проверки по 

обезпечителните производства.  

В РС-Велико Търново бе установена противоречива практика (констатирана и по 

дела, разглеждани след извършената от ИВСС Тематична проверка по обезпечителните 

производства в РС-Велико Търново през пролетта на 2012г.) относно посочването на 

началния момент, от който започва да тече срокът за предявяване на бъдещ иск: В една 

част от определенията съдиите не са определяли началния момент, от който започва да 

тече срок за предявяване на бъдещия иск. В друга част от определенията съдиите 

изрично са посочвали началния момент, от който следва да тече срокът за предявяване 

на обезпечения иск. В случаите, когато не е определен начален момент, се създават 

условия за удължаване на срока за предявяване на обезпечения иск извън предписаният 

по чл. 390,ал.3 ГПК максимален срок от един месец. Така на страните не се осигурява 

равна възможност за упражняване на правата им, съобразно нормата на чл. 9 ГПК, а 

молителят би могъл да използва обезпечителното производство за икономически натиск 

върху длъжника си и избягване на исковото производство за разрешаване на 

възникналия спор. 

Противоречива практика се констатира и при определяне на началния момент, от 

който започва да тече срокът за предявяване на бъдещ иск. Различията са следните: 

-„считано от връчване на съобщението на молителя/препис от настоящото 

определение”; 

- считано от изрично посочена дата – ден след постановянате на определението; 

-„считано от датата на постановяване на определението”. 

В други съдилища е възприета практика, когато определението за допускане на 

обезпечение е постановено в деня на постъпване на молбата, началният момент да се 

определя като датата на постановяване на определението, а когато определението е 

постановено на по-късен етап /когато не е спазена разпоредбата на чл.395, ал.2 ГПК/, 



 

 91 

началният момент да се свързва с датата на съобщаване за изготвеното определение, с 

което се допуска обезпечение. А в трети случаи, се установи, че началният момент се 

определя като „по-ранната дата между датата на връчване на определението или датата 

на връчване на обезпечителната заповед”. 

Проверяващият екип счита за уместно да препоръча на съдиите в РС-Велико 

Търново на общо събрание да обсъдят противоречивата съдебна практика по отношение 

на молби за обезпечение по чл. 390 и сл. ГПК и конкретно при определянето на 

началния момент, от който започва да тече срок за предявяване на бъдещия иск. При 

обсъждането би следвало да се вземе предвид Тълкувателно решение №1 от 

14.09.2009г. на ВКС по т.д. №1/2008г., ОСГТК. В мотивите на решението съдиите от 

ВКС приемат, че по общите правила на ГПК началният момент, от който започва да 

тече срокът за предявяване на бъдещия иск е постановяването на определението за 

допускане на обезпечението. Въпреки, че тълкувателното решение е по повод 

противоречива практика по други правни спорове, то изразява становището на ОС на 

двете колегии – ГК и ТК относно обезпечителното производство. 

По отношение на делата с отменен ход по същество бе установено, че в някои 

случаи е необходима по-задълбочена предварителна подготовка и проучване (преди 

насрочването на делата в открито съдебно заседание) с изготвянето на доклада и преди 

приключване на съдебното дирене, което ще доведе до отмяна хода по същество само 

по изключение и ще преодолее евентуално забавяне на съдебното производство, 

(предвид и разпоредбите на  Глава 3а ЗСВ), за събиране на доказателства, за уточняване 

на петитума по иска и пр. 

  Съдебните актове през проверяваните периоди са постановявани в 

законоустановения едномесечен срок, както и в двуседмичен срок при бързите 

производства, с констатираните в обстоятелствената част на Акта изключения, които 

следва да бъдат преодоляни. В тази връзка, проверяващият екип счита за наложително 

да направи препоръка за стриктно спазване на определените в процесуалните закони 

срокове, които според чл. 12, ал.2 ГПК, са задължителни, както и да изисква 

периодични справки в тази насока. 

В РС-Велико Търново не бяха констатирани пропуски и несъответнствия между 

посочените дати, на които са отразявани резултатите от решените дела в описната 

книга, според задължението по чл. 103, ал.3 ПАРОАВАС, в Книгата за открити 

заседания и в Регистъра на съдебните решения, като същия ден делата са връщани в 

канцеларията на съда.  

По проверените дела, включително и делата, образувани по реда на бързото 

производство, съдът е посочвал деня, в който ще обяви решението си, което има 

дисциплиниращ ефект, с оглед срочното постановяване на съответния съдебен акт. 

Когато съдебните актове не са постановявани в определения ден, за това са изпращани 

съобщения на страните. Препоръчително е по всички дела да се спазват нормите на чл. 

149, ал.2 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК и съдът да посочва датата, на която ще обяви 

решението си, а обявената дата да се спазва. 
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Констатирана в някои РС много добра практика по отнашение на печата за влизане 

в сила на съдебния акт, се въвежда и в РС-Велико Търново. 

Предвид разпоредбата на чл. 12, ал.2 ГПК, според която сроковете, определени в 

процесуалните закони са задължителни за съдите и с оглед недопускане на просрочени 

съдебни актове в бъдеще, проверяващият екип счита за уместно да препоръча на 

съдиите спазване на законоустановения едномесечен срок по чл. 235, ал.5 ГПК, 

двуседмичния срок по чл. 316 ГПК - при бързите производства, предприемане на 

необходимите дисциплиниращи мерки от страна на административния ръководител, 

както и  прилагане разпоредбата по чл. 337 ЗСВ, според която Председателят на съда да 

не разрешава ползването на платен годишен отпуск преди съответният съдия да изготви 

своите актове и да върне делата, които са му възложени.  

Би било удачно също, Административният ръководител на съда да обвърже 

получаването на целевите персонални награди /средства за допълнително материално 

стимулиране, ако такива се предвиждат в бъдеще/ на всеки магистрат и съдебен 

служител в РС-Велико Търново с конкретните, индивидуално постигнати резултати 

през съответната година. Направените с настоящият акт констатации, изводи и 

препоръки, свързани с дейността на съдебните служители, е препоръчително да се 

отразят при тяхното атестиране. 

Проверяващият екип счита, че предвид по-големия брой граждански дела и 

граждански съдии в РС-Велико Търново, следва /както бе констатирано и в РС-

Горна Оряховица, но при по-малък обем гр.дела/, освен Зам.председател - 

ръководител на  Наказателно отделение – съдия М.Димитров, разглеждащ 

наказателни дела, (каквито дела разглежда и Председателя на съда - съдия 

Д.Чалъкова), е нужно да има и Зам. председател-ръководител на Гражданско 

отделение, който да извършва разпределението на гражданските дела и да 

организира колегията по отношение на правораздавателната дейност, обсъждане и 

уеднаквяване на съдебната практика. 

 

В заключение, проверяващият екип изразява мнението си, че Председателят на 

съда – съдия Чалъкова, Зам. председателят на съда – съдия Димитров, останалите 

съдии, разглеждащи граждански дела, са положили усилия и са се стремили точно, 

качествено и срочно да изпълняват задълженията си, свързани с дейността по 

образуване, движение, администриране и приключване на гражданските дела. Усилия 

са положили съдебният администратор и останалите съдебни служители в РС-Велико 

Търново. Необходимо е (особено някои от служителите) да изпълняват служебните си 

задължения по-прецизно и отговорно, за което да се извършва постоянен контрол от 

административното ръководство, в това число – пряко от съдебния администратор.  

В обстоятелствената част на настоящия акт са описани и допуснати пропуски, за 

което проверяващите считат за удачно да направят съответните препоръки за 

подобряване и прецизиране работата на съда по гражданските дела. 
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V. П Р Е П О Р Ъ К И 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И НА 

ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 

П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

1. Председателят на РС – Велико Търново, съвместно със Зам. председателя на 

съда, да продължи много добрата организация на дейността в РС – Велико 

Търново. Наред с това, в изпълнение на правомощията му по ЗСВ, да 

упражнява постоянен контрол върху дейността на служба „Деловодство” и 

да предприеме необходимите мерки за подобряване работата на служителите 

в него, с цел отстраняване и недопускане на констатираните с настоящия акт 

пропуски, за спазване изискванията на ГПК и ПАРОАВАС при движение и 

приключване на делата, както и при водене на деловодните книги и 

регистри; 

 

2. Съдиите от РС – Велико Търново по всички дела, по които са засегнати 

права и законни интереси на малолетни и непълнолетни деца, да уведомяват  

компетентната Дирекция «Социално подпомагане» по настоящия им адрес 

за изпращане на представител в съдебно заседание, който да изрази 

становище или при невъзможност, да се предостави социален доклад по 

делото, съгласно изискването по чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето. 

Да спазват разпоредите на чл. 15, ал. 1 и ал. 2 на същия закон при 

изслушване (или неизслушване) на навършилите 10-годишна възраст деца 

по делата, по които се засягат техните права и законни интереси, като 

мотивират изрично причините за взетото решение; 

 

3. Съдиите от РС – Велико Търново да извършват още по-задълбочено 

предварително проучване на делата преди насрочването им в открито 

съдебно заседание и преди обявяване на устните заседания за приключени, с 

цел недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство, в 

интерес на страните в процеса; 

 

4. Съдиите от РС – Велико Търново да спазват законово-предвидените срокове 

по движение на делата, в това число при бързото производство и да 

постановяват съдебните актове в законоустановените сроковете по чл.  235, 

ал.5 и чл. 316 ГПК. Председателят на РС – Велико Търново да издаде 

нарочна заповед, с която на основание чл. 337 ЗСВ да не разрешава 

ползването на платен годишен отпуск преди съответният съдия да изготви 

своите актове и да върне делата, които са му възложени, да регламентира 
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условията при получаване на целеви парични награди на всеки магистрат и 

съдебен служител в РС – Велико Търново (допълнителни срадства за 

матетериално стимулиране, ако такива са предвидени по съответния 

законов ред), като ги обвърже с конкретните, индивидуално постигнати 

резултати през съответната година, както и да осъществява контрол по 

изпълнение на заповедта. Председателят на съда да изпрати до ИВСС, в срок 

до 15.01.2015г., подробна справка за ненаписаните в законоустановения срок 

съдебни актове по съдии за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.; 

 

5. Съдиите от РС – Велико Търново на общо събрание да анализират и обобщят 

практиката на съда по: насрочване на делата по общия исков ред и тези, 

разглеждани по реда на бързото производство (съдебен акт, момент на 

насрочване, проект на доклад, доклад, произнасяне по доказателствата и 

пр.); обезпечителното производство - по отношение определянето на 

началния момент, от който започва да тече срока за предявяване на бъдещ 

иск, както и оставянето на молбите без движение; отсрочване на дела и цели 

съдебни заседания; 

 

6. Председателят на РС – Велико Търново да упражни правомощията си по чл. 

80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на което да запознае 

всички съдии и съдебни служители с изготвения Акт – с направените 

констатации, изводи и препоръки. 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям едномесечен срок 

(от получаване на настоящия акт) за изпълнение на препоръките по т.4, т.5 и т. 6, а за 

останалите препоръки, определям срок постоянен. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на РС –  

Велико Търново да предприеме конкретни мерки, за които да уведоми писмено, в 

двумесечен срок от получаване на Акта, Главния инспектор на Инспектората към ВСС 

за изпълнението на дадените препоръки, като изпрати и преписи от протокола от 

проведеното общо събрание на съда, от издадени заповеди, правила и други вътрешни 

документи.  

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на Административния ръководител - 

председател на РС – Велико Търново, който на Общо събрание да запознае съдиите и 

съдебните служители. 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт Акта да се изпрати 

на Висшия съдебен съвет, както и на Окръжен съд – Велико Търново, на електронен 

носител.                                                        

                                                                                                     

                                                           ИНСПЕКТОР:                                                                                                        

                                                                                 ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 


