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 На основание чл. 132а, ал. 7 от Конституцията на Република България и 

чл. 58 от Закона за съдебната власт бе издадена Заповед № Ж-13-

311/27.05.2013 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет за извършване на проверка по смисъла на чл. 56, ал. 1, предл. 2-ро от 

Закона за съдебната власт в Районен съд – Костинброд. 

 

Проверката бе извършена на 30.05.2013 г. и на 31.05.2013 г. от 

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

                    

Заповедта на главния инспектор на ИВСС е издадена във връзка със 

сигнал, постъпил от омбудсмана на Република България, с вх. рег. № Ж-13-

311/2013 г. по описа на ИВСС и приложения към него сигнал, подаден от Й. 

Т. В сигнала от омбудсмана на Р. България са наведени доводи за извършена 

имотна измама по отношение на С. Н. и съпругата му В. Н. В сигнала, 

подаден от Й. Т. е посочено, че П. С. С. и В. Т. Д. чрез „заплаха и принуда” са 

отнели жилището на В. Н. и С. Н., които са „психически обременени и слабо 

грамотни”. Твърди се, че В. Е. Н. и С. А. Н., собственици на апартамент, 

находящ се в гр. София, са подписали предварителен договор за замяна на 

посочения имот с имот, представляващ нива в землището на с. Г., община 

Костинброд и неурегулиран поземлен имот – пасище в землището на с. Г., 

община С., м. „Г.”, заедно с построената в него паянтова едноетажна сграда. 

По искова молба, подадена от В, Н. и С. Н., с правно основание чл. 19, ал. 3 

ЗЗД, е било образувано гр. д. № 1045/2012 г. по описа на РС – Костинброд. С 

Решение № 275/19.12.2012 г., постановено по гр. д. № 1045/2012 г. на РС – 

Костинброд, съдът е обявил предварителен договор от 16.06.2012 г. за замяна 

на недвижими имот, сключен между С. Н. и В. Н. (наричани първа страна по 

договора) и П. С. и В. Д. (наричани втора страна по договора), за 

окончателен.  

Изложено е също, че В. Н. и С. Н., предвид „психическата им 

обремененост” не са били в състояние сами да вземат решения и „никога не 

са искали да си заменят апартамента срещу барака”, били са принудени да 

подпишат предварителен договор за замяна на недвижими имоти, както и да 

подадат искова молба за обявяване на предварителния договор за 

окончателен. В подкрепа на изложеното са приложени съдебно – 

психиатрични консултации от 18.03.2013 г., изготвени от д-р Е. С., както 

следва: за В. Н. със заключение за умерена умствена изостаналост и 

разстройство на личността, лишена от базисни психични годности да разбира 

и ръководи действията си; за С. Н. – със заключение, че е налице лека 

умствена изостаналост с възможност да бъде лесно манипулиран и принуден 

да действа против своите интереси.   

 

В сигнала, подаден от омбудсмана на Република България е отправено 

предложение за извършване на проверка по гр. д. № 1045/2012 г. по описа на 

РС – Костинброд. 
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Със заповедта на главния инспектор е определена задачата за 

извършване на проверката – извършване на проверка по движението и 

приключването на гражданските дела на доклад на съдия Ивайло Родопски, 

образувани в периода от 15.09.2012 г. до 15.12.2012 г. 

 

1. Организация на административната дейност 

 

Организационното и административно ръководство на съда се 

осъществява от Ивайло Иванов. През 2012 г. са правораздавали съдиите: 

Ивайло Иванов – председател, Ивайло Родопски, Мариана Станкева, Стефан 

Стойков и Аксиния Атанасова, която е била командирована от РС – Сливница 

до 12.03.2012 г.  

Председателят на съда е подпомаган в работата си от 

административния секретар Р. С. 

В съда няма отделения, съдиите са обособени в четири състава, които 

разглеждат граждански, наказателни и дела с административен характер. 

Разпределението на делата се извършва от председателя на съда Ивайло 

Иванов чрез програмата за случайно разпределение „Law Choice”, 

предоставена от ВСС. 

Специализираната и общата администрация на съда са изградени 

съгласно изискванията на ПАРОАВАС. Към момента на проверката се 

установи, че в служба „Съдебно деловодство” работят трима деловодители 

като всеки деловодител е запознат с длъжностната си характеристика, с която 

са определени функциите му. Деловодителят С. С. отговаря за 

новообразуваните, насрочени, спрени и без движение граждански дела. 

Деловодителят Т.Т. отговаря за приключилите със съдебен акт граждански 

дела, а деловодителят К. А. отговаря за наказателните дела. В служба 

„Регистратура” работи деловодителят С. В., която отговаря и за бюро 

„Съдимост”, а Д. К. е съдебен архивар.  

 

 През 2012 г. председателят на съда Ивайло Иванов е издал редица 

заповеди във връзка с подобряване организацията на работата на съдиите и на 

отделните служби в администрацията. 

 

2. Разгледани искови производства от съдия Ивайло Родопски, 

образувани в периода от 15.09.2012 г. до 15.12.2012 г. 

 

- гр. д. № 1045/2012 г. (по сигнала), обр. на 21.11.2012 г., на доклад на 

съдия Ивайло Родопски, иск с пр. основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД, подаден от С. 

Н. и В. Н. Разпределението е извършено от председателя на съда Ивайло 

Иванов. С разпореждане от 21.11.2012 г. е постановено: 1. да се изпълни 

процедурата по чл. 131 ГПК - препис от исковата молба да се изпрати на 

ответниците за отговор; 2. за вписване на ИМ. На 21.11.2012 г. са изготвени 

съобщения до ответника В. Д. и до ответника П. С., и двете връчени на 
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21.11.2012 г. в канцеларията на съда от съдебния деловодител С. С. На 

28.11.2012 г. е постъпил отговор на исковата молба от П. С. и В. Д., с който са 

заявили, че признават исковата претенция. На 28.11.2012 г. е постъпила 

молба от ищците С. Н. и В. Н., с която са представили вносна бележка за 

довнесена ДТ и удостоверение за данъчна оценка, издадено на 21.11.2012 г. 

На 03.12.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, съдът е 

посочил, че делото е образувано по молба с правно основание чл. 19, ал. 3 

ЗЗД – иск за обявяване на предварителен договор за окончателен, докладвал е 

постъпилия отговор на исковата молба и е насрочил делото за разглеждане в 

открито съдебно заседание на 19.12.2012 г. От приложения списък на 

призованите лица (л. 20 от делото) е видно, че на 04.12.2012 г. двамата ищци 

и двамата ответници са уведомени по телефона за насроченото за 19.12.2012 

г. съдебно заседание.  На 19.12.2012 г. е проведено съдебно заседание, от 

протокола на което се установи, че ищците С. Н. и В. Н. са редовно 

призовани, не са се явили лично, същите са представлявани от адв. Ц. З. с 

пълномощно от 19.12.2012 г., представено в съдебно заседание. Ответниците 

П. С. и В. Д. са се явили лично. На основание чл. 146, ал. 1 от ГПК съдът е 

изготвил доклад по делото, по който страните не са имали възражение. Съдът 

е дал ход по същество на делото, счел е същото за разяснено и е посочил, че 

ще се произнесе с решение на 19.12.2012 г. С Решение № 275/19.12.2012 г., 

постановено по гр. д. № 1045/2012 г. на РС – Костинброд, съдът е обявил 

предварителен договор от 16.06.2012 г. за замяна на недвижими имоти, 

сключен между С. Н. и В. Н. (наричани първа страна по договора) и П. С. и В. 

Д. (наричани втора страна по договора), за окончателен. П. С. и В. Д. са 

уведомени за решението на 19.12.2012 г., адв. З. е уведомена за ищците също 

на 19.12.2012 г. Не е постъпила въззивна жалба и решението е влязло в 

законна сила на 03.01.2013 г.;  

- гр. д. № 1063/2012 г., обр. на 26.11.2012 г., иск по чл. 422 във вр. с чл. 

415 ГПК. По делото е приложен протокол от случайното разпределение от 

26.11.2012 г., на която дата е и постъпила ИМ в съда. С разпореждане от 

26.11.2012 г. съдът е постановил да се изпрати перпис от ИМ за отговор и да 

се приложи ч. гр. д. № 927/2012 г. – заповедно производство. На 26.11.2012 г.  

е изпратено съобщение до ответника, връчено на 30.11.2012 г. – адрес за 

пирзоваване – гр. Костинборд. Отговорът на ИМ е депозиран на 27.12.2012 г. 

и с разпореждане от 27.12.2012 г. е приложен към делото. На 27.12.2012 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 13.02.2013 

г. На 27.12.2012 г. са изпратени съобщения до страните, връчени: на ищеца 

(гр. София) на 16.01.2013 г., връчено чрез призовкар от БП - СГС; на 

ответника – на 03.01.2013 г. На 28.01.2013 г. е постъпила молба-становище от 

проц. представител на ищеца. С разпореждане от 30.01.2013 г. съдът е 

постановил да се изпрати препис от молбата-становище на ответника. На 

04.02.2013 г. е постъпило “искане” от ответника, с което е заявил, че не 

възразява делото да се гледа в негово отсъствие, направени са 

доказателствени искания. С разпореждане от 04.02.2013 г. е приложено към 

делото. Първото с. з. е проведено на 13.02.2013 г., изготвен е доклад по 



 

 

5 

делото – чл. 146, ал. 1 ГПК – съдът е задължил ищеца да представи 

доказателства, делото е отложено за 20.03.2013 г. На 18.03.2013 г. е 

постъпила молба от проц. представител на ищеца, в която е посочено, че няма 

да могат да ангажират исканите от съда доказателства за следващото с. з. – 

приложена към дело, с резолюция от 20.03.2013 г. В с. з. на 20.03.2013 г. 

съдът е докладвал молбата от проц. представител на ищеца, не е дал ход на 

делото и го е отложил за 08.05.2013 г. На 02.04.2013 г. е постъпила молба с 

доказателства от проц. представител на ищеца. С разпореждане от 04.04.2013 

г. молбата е приложена към делото като съдът е задължил да се представият 

описаните в молбата документи. Съобщение с разпореждането на съда и 

препис от молбата на ищеца е изпратено до ответника на 04.04.2013 г., 

връчено на 09.04.2013 г. В с. з. на 08.05.2013 г. съдът не е дал ход на делото, 

т. к. е констатирал, че не се е върнало съобщението от 04.04.2013 г. и с 

разпореждането на съда от същага дата (с. д.) делото е отложено за 05.06.2013 

г.; 

- гр. д. № 1020/2012 г., обр. на 13.11.2012 г., иск по чл. 422 ГПК във вр. 

с чл. 415 ГПК. На 13.11.2012 г. е постъпила ИМ, на с. д. е образувано и 

разпределено делото. С разпореждане от 14.11.2012 г. съдът е изискал ч. гр. д. 

№ 880/2012 г. и е оставил е ИМ без движение за внасяне на ДТ. На 14.11.2012 

г. е изпратено съобщение на ищеца – гр. София, връчено на 26.11.2012 г. чрез 

БП – СГС. На 29.11.2012 г. е постъпила молба с док. за платена ДТ, 

приложена към дело с разпореждане от 29.11.2012 г. и с разпореждане от с. д. 

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

ГПК. На 30.11.2012 г. е изпратено съобщение до ответника – по делото не е 

върнат отрязъкът от съобщението. На 21.12.2012 г. е постъпил отговор на ИМ 

– „опровержение”. С разпореждане от 27.12.2012 г. е приложен към дело. На 

27.12.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, делото е 

насрочено за 13.02.2013 г. Призовките са връчени: на ищеца - на 15.01.2013 

г.; на ответника - на 27.01.2013 г. На 18.01.2013 г. е постъпила молба от проц. 

представител на ищеца и с разпореждане от 21.01.2013 г. съдът е постановил 

да се изпрати копие от молбата на ответника, връчена на 25.01.2013 г. На 

01.02.2013 г. е постъпила молба от ответника. В с. з. на 13.02.2013 г. съдът е 

дал ход на делото, изготвил е доклад, дал е ход по същество и е посочил, че 

ще се произнесе с решение на 13.02.2013 г. Заседанието е започнало в 13.10 

ч., приключило в 13.20 ч. Решението е постановено на 13.02.2013 г., влязло в 

сила на 22.03.2013 г.; 

- гр. д. № 1011/2012 г., обр. на 09.11.2012 г., молба по чл. 390 ГПК, 

препратена от СРС по подсъдност. Делото е постъпило на 09.11.2012 г. 

(петък), образувано и разпределено на с. д. С определение от 12.11.2012 г. 

(понеделник) съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск с пр. основание чл. 

79, ал. 1 ЗЗД, чрез налагане на запор върху банкови сметки на ответника, с 

конкретно изброени банки и посочени сметки. Съдът е предоставил 1-

месечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на 

съобщението за настоящото определение, като го е задължил да представи 

доказателства за предявяването на иска в определения срок. Съдът е посочил 
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последиците от непредставянето на доказателства. На 13.11.2012 г. молителя 

се е уведомил за определението на съда и е получил обезпечителна заповед – 

ръкописно изписано на гърба на определението с имена, подпис и дата. По 

делото не е представено доказателство за предявен иск. С определение от 

23.01.2013 г. съдът е констатирал, че не са представени доказателства за 

предявен иск и е отменил определението от 12.11.2012 г., с което е допуснато 

обезпечение, влязло в сила на 08.02.2013 г.; 

- гр. д. № 1043/2012 г., обр. на 21.11.2012 г., иск по чл. 50 във вр. с чл. 

51, ал. 1 СК. Молбата е постъпила на 20.11.2012 г., делото е образувано и 

разпределено на 21.11.2012 г. С молбата за развод по взаимно съгласие е 

представено нотариално заверено споразумение; нотариално заверени 

пълномощни на проц. представители от двамата молители. В молбата за 

развод са посочени постоянни адреси на молителите – гр. София, адрес за 

призоваване – гр. Костинброд. С разпореждане от 21.11.2012 г. делото е 

насрочено за 22.11.2012 г. В с. з. проведено на 22.11.2012 г. съдът е 

установил, че страните са нередовно призовани, но единият молител се 

представлява от адв. Д., вторият се представляват от адв. И. с изрично 

нотариално заверени пълномощни. Съдът е дал ход по същество на делото и е 

обявил решението си; 

- гр. д. № 1026/2012 г., обр. на 15.11.2012 г., иск по чл. 130, ал. 3 СК. 

Молбата е постъпила на 15.11.2012 г. и на същата дата е образувано и 

разпределено делото. С определение от 19.11.2012 г. съдът е оставил без 

разглеждане искането по чл. 130, ал. 3 СК, като недопустимо; 

- гр. д. № 993/2012 г., обр. на 02.11.2012 г., иск по чл. 49, ал. 1 СК, 

делото е изпратено от РС – Сандански по подсъдност. Делото е постъпило в 

РС - Костинброд на 02.11.2012 г. и на с. д. е образувано и разпределено. На 

05.11.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, делото е 

насрочено за 12.12.2012 г. Съобщението е изпратено на 06.11.2012 г., връчено 

на ответника на 12.11.2012 г., на ищеца - на 15.11.2012 г. и на ДСП – 

Костинброд – на 09.11.2012 г. На 05.12.2012 г. е представен социален доклад 

от ДСП – Костинброд. В с. з. на 12.12.2012 г. страните са се явили лично и са  

били представлявани от адвокат, даден е ход на делото като в с. з. са 

постигнали спогодба, одобрена от съда; 

 - гр. д. № 959/2012 г., обр. на 22.10.2012 г., облигационен иск. ИМ е 

постъпила на 22.10.2012 г. и на с. д. е образувано и разпределено делото. С 

разпореждане от 22.10.2012 г. съдът оставил ИМ без движение за довнасяне 

на ДТ. Съобщение до ищеца е изпратено на 23.10.2012 г., връчено на 

01.11.2012 г. На 05.11.2012 г. е постъпила молба от проц. представител на 

ищеца с документ за довнесена ДТ. С разпореждане от 05.11.2012 г. е 

изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщение до ответника е 

изпратено на 05.11.2012 г., връчено на 07.11.2012 г. – не е постъпил отговор. 

На 10.12.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, съдът е 

назначил ССчЕ, насрочил е делото за 30.01.2013 г. На 10.12.2012 г. са 

изпратени призовки до страните, връчени на 07.01.2013 г. на проц. 

представител на ищеца – гр. София чрез БП - СГС; на 12.12.2012 г. - на 
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ответника с адрес гр. Костинброд. На 30.01.2013 г. е проведено първото с. з., 

съдът е изготвил доклад по делото, даден е ход на делото, постиганата е 

съдебна спогодба, одобрена от съда; 

 - гр. д. № 900/2012 г., обр. на 26.09.2012 г., иск по чл. 50 СК. Молбата е 

постъпила на 26.09.2012 г., на с. д. е образувано и разпределено делото. С 

разпореждане от 26.09.2012 г. делото е насрочено за 22.10.2012 г. По делото е 

приложено изрично пълномощно от съпруга – израелски гражданин, заверено 

в консулството на Р. България. Молбата за развод е подписана от съпругата – 

молител и от пълномощника на Н. Р. – съпруг. Представеното по делото 

споразумение за развод е подписано от М. Р. – съпруга и от пълномощника на 

Н. Р. – М. С., с пълномощно подписано от Н. Р. пред консулската служба на 

Р. България в Израел. Пълномощното съдържа и споразумението, 

представено по делото. В приложения по делото списък за призовани лица е 

отбелязано, че на 26.09.2012 г. М. Р. – молител е уведомена по телефона за 

насроченото с. з., а Н. Р. е уведомен чрез адв. М. С. също по телефона. По 

делото няма данни, че М. С. е адвокат, на съда служебно е известен този 

факт. На 22.10.2012 г. е проведено с. з., съдът е посочил, че молителят М. Р. е 

редовно призована и се е явила лично, за молителят Н. Р. е посочено, че е 

редовно призован, не се е явил, но се представлява от адв. М. С., с изрично 

пълномощно. Съдът е дал ход по същество и е обявил решението си; 

 - гр. д. № 847/2012 г., обр. на 19.09.2012 г., иск по чл. 19 ЗГР. Молбата 

е постъпила на 18.09.2012 г., на 19.09.2012 г. е образувано и разпределено 

делото. С разпореждане от 19.09.2012 г. съдът е насрочил делото за 

03.10.2012 г. По делото е представено пълномощно на адв. Т. На 19.09.2012 г. 

са изпратени призовки за насроченото с. з. на адв. Т. и на РП – Костинброд. 

Призовките са връчени на РП – Костинброд на 21.09.2012 г., на адв. Т. е 

връчена на 25.09.2012 г. В протокола от проведеното с. з. на 03.10.2012 г. е 

посочено, че молителката се е явила лично и се е представлявала от адв. Т., 

РП – редовно призована, не е изпратила представител. Съдът е дал ход на 

делото, дал е ход по същество и е посочил, че ще се произнесе с решение на 

03.10.2012 г. Решението е постановено на 03.10.2012 г.; 

 - гр. д. № 850/2012 г., обр. на 19.09.2012 г., иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. ИМ 

е постъпила на 19.09.2012 г., на с. д. е образувано и разпределено делото. На 

19.09.2012 г. съдът е разпоредил: 1. за отговор; 2. за вписване след внасяне на 

ДТ. Ищецът е с адрес гр. София, ответникът – адрес гр. София. Имотът – 

община Костинброд. По делото е приложен списък за изпращане на 

съобщение, където е отбелязано, че е изготвено съобщение на 19.09.2012 г., а 

самото съобщение, приложено по делото е с дата на изготвянето му - 

05.10.2012 г. (съобщението от 19.09.2012 г. не е върнато по делото и това от 

05.10.2012 г. е второто съобщение). Съобщението с разпореждането на съда 

по чл. 131 ГПК е връчено лично на ответника в деловодството на съда от 

съдебен деловодител Т. Т. Отговор на ИМ е постъпил на 15.10.2012 г., 

приложен към дело с резолюция на съда от 17.10.2012 г. С отговора 

ответникът е признал иска, като е посочил, че е основателен и не възразява 

предварителният договор да бъде обявен за окончателен.  На 05.11.2012 г. е 



 

 

8 

постановено определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 12.12.2012 

г. В списъка за призованите лица (лист 18) е посочено, че ищецът е уведомен 

по телефона на 05.11.2012 г. за насроченото с. з., ответникът – уведомен по 

телефона на 05.11.2012 г. Лист 19 от делото е пълномощно от ищеца, с което 

е упълномощил адв. Ц. З. да го представлява по делото. Пълномощното е с 

дата 12.12.2012 г. На 01.10.2012 г. е постъпила молба от ищеца с изпълнени 

указания за вписване на ИМ. ИМ е вписана на 27.09.2012 г. В протокола от 

проведеното с. з. на 12.12.2012 г. е посочено, че ищецът се е явил лично и с 

адв. З., с пълномощно представено в с. з.; ответникът – редовно призован не 

се е явил. Съдът е дал ход на делото, изготвил е доклад по чл. 146, ал. 1 ГПК, 

дал е ход по същество и е посочил, че се произнесе с решение на 07.12.2012 г. 

(сгрешена дата при изписването). Решението е постановено на 13.12.2012 г. 

Ответникът се е уведомил за решението на 18.12.2012 г. – на гърба на 

решението ръкописно са изписани трите имена, дата и подпис; адв. З. се е 

уведомила за решението, за ищеца на 18.12.2012 г. – дата, подпис. Съдебно 

деловодство е изготвил списък на лицата с изготвен съдебен акт на 13.12.2012 

г. – с посочени имена на ищец и ответник, не са изпратени съобщения – 

лицата са се уведомили в канцеларията на съда. По делото няма данни за 

телефон на страните – деловодството твърдят, че са им предоставени от 

страните и вкарани в електронната деловодна система;  

- гр. д. № 1108/2012 г. е образувано на 17.12.2012 г. по искова молба по 

чл. 266 от ЗЗД /делото е обозначено като трудов спор/, постъпила с вх. рег. № 

1821/2012 г. Страните са с адрес в гр. Годеч. Делото е разпределено на 

същата дата, видно от протокола, удостоверяващ избора на докладчик. С 

разпореждане, положено ръкописно върху исковата молба, съдът е оставил 

производството без движение и дал указания за внасяне на държавна такса.  

Исковата молба е депозирана от пълномощник /адв. Т./ и е приложено 

адвокатско пълномощно. Съобщение за указанията на съда са изпратени на 

адреса на пълномощника на 18.12.2012 г., получено на 02.01.2013 г. лично. С 

определение от 14.01.2013 г. съдът е върнал исковата молба и е прекратил 

производството по делото, след като е констатирал, че в указания срок не са 

изпълнени указанията; 

 - 1115/2012 г. е образувано на 17.12.2012 г. по искова молба по чл. 357 

от КТ, постъпила на тази дата. Ищецът и ответникът са с адреси в гр. Годеч. 

Претенцията е за неизплатено трудово възнаграждение. Делото е 

разпределено в деня на постъпване на исковата молба, видно от протокола за 

електронен избор на докладчик. Върху исковата молба е положено ръкописно 

разпореждане с указания „за отговор”. Исковата молба е подписана от 

пълномощник /адв. Т./ и към нея е приложено пълномощно. Съобщение за 

указанията на съда е изпратено на 17.12.2012 г., получено на 07.01.2013 г. 

Отговор на исковата молба е постъпил на 05.02.2013 г. С определение от 

06.02.2013 г. съдът е взел отношение по доказателствените искания и е 

насрочил открито съдебно заседание за 06.03.2013 г. По делото е приложена 

само една призовка, изпратена на 06.02.2013 г. само до ответника. В списъка 

на призованите лица е отразено, че ищецът, чрез неговия пълномощник, е 
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уведомен също с призовка, но такава по делото липсва. В първото открито 

съдебно заседание, проведено на тази дата, съдът е спрял производството по 

делото по съгласие на страните – чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, след направено 

изявление от страните в този смисъл. В протокола за съдебното заседание е 

отбелязано, че ищецът е редовно призован, не се явява, представлява се от 

пълномощника си адв. Т. Доколкото по делото липсва върната призовка за 

насроченото заседание, изпратена до ищеца, остава неясно как съдът е 

стигнал до извод за редовно призоваване на страната. На 08.05.2013 г. е 

депозирана молба от пълномощника на ищеца за възобновяване на 

производството. С определение, постановено на 08.05.2013 г., съдът е 

възобновил производството и насрочил открито съдебно заседание за 

12.06.2013 г. Делото не е обозначен с жълт етикет, както и не е 

администрирано по реда на чл. 310 и сл. от ГПК, макар че въведеното в 

исковата молба основание да предпоставя този процесуален ред; 

 - гр. д. № 1126/2012 г. е образувано на 19.12.2012 г. по искане  от 

дирекция „СП” – гр. Костинброд по чл. 28 във вр. с чл. 26 от ЗЗДет., 

постъпила на 18.12.2012 г. Делото е разпределено на 19.12.2012 г. С 

разпореждане от 19.12.2012 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 23.01.2013 г. На 19.12.2012 г. са изпратени призовки за всички, 

отразени в списъка на призованите лица. Призованият родител, който е с 

адрес в гр. София, е получил призовката на 14.01.2013 г. От протокола за 

съдебно заседание, проведено на тази дата, е видно, че не е изслушано детето, 

чието настаняване е поискано. От приложения по делото акт за раждане се 

установява, че същото е навършило 10 г. още към момента на образуване на 

делото; 

 - гр. д. № 1130/2012 г. е образувано на 20.12.2012 г. по искова молба за 

делба, постъпила на 19.12.2012 г. Делото е разпределено на 20.12.2012 г. С 

кратко разпореждане от 20.12.2012 г. са дадени указания за писмен отговор от 

ответника. Съобщения за двамата ответници на адресите им в гр. Костинброд 

са изпратени на 20.12.2012 г. и са получени на 27.12.2012 г. Писмен отговор 

от ответниците е депозиран на 25.01.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 30.01.2013 г., съдът е назначил съдебно-техническа 

експертиза и е насрочил производството в открито заседание за 27.02.2013 г. 

/след близо 1 месец/. Призовки за страните са изпратени на 30.01.2013 г., 

всички получени от страните на адресите им в гр. Костинброд на 13.02.2013 

г. /след близо 2 седмици/. На 27.02.2013 г. страните са представили проект на 

съдебна спогодба, одобрена от съда; 

 - гр. д. № 1069/2012 г. е образувано на 29.11.2012 г. по докладна 

записка на началника на РУ „Полиция”, гр. Костинброд по компетентност по 

ЗЗДН, постъпила на същата дата. Делото е разпределено на докладчика на 

29.11.2012 г. Заповед за незабавна защита е издадена на 29.11.2012 г. Делото 

е насрочено в открито съдебно заседание за 19.12.2012 г. Страните са 

призовани с призовки. По делото е приложена призовката до ищеца, от която 

е видно, че е изпратена на 29.11.2012 г. и е получена на 29.11.2012 г. По 

делото няма върната призовка до ответника, с адрес в гр. София. В съдебно 



 

 

10 

заседание проведено на 19.12.2012 г. съдът е констатирал нередовно 

призоваване на ответника и е отложил делото за 30.01.2013 г. От протокола се 

установява, че молителката е редовно призована, не се е явила и не е 

изпратила представител. Повторна призовка за ответника е изпратена чрез 

началника на 05 - РУП – СДВР с предупреждение, че при следващо 

неизпълнение, ще бъде наложена глоба. В съдебно заседание от 30.01.2013 г. 

ответникът е бил редовно призован и се е явил. Молителката не се е явила, 

във връзка с което ответникът е направил изявление за прекратяване на 

делото. С протоколно определение съдът е прекратил на основание чл. 238 от 

ГПК, ал. 2 от ГПК делото. За определението на съда молителката е уведомен 

на 02.02.2013 г. със съобщение, изпратено на 30.01.2013 г.; 

 - гр. д. № 987/2012 г. е образувано на 01.11.2012 г. по искова молба за 

развод по взаимно съгласие по чл. 50 във в. с чл. 51, ал. 1 от СК, постъпила в 

съда на 31.10.2012 г. Делото е разпределено на 01.11.2012 г. С определение, 

изписано ръкописно върху протокола за случайно разпределение, съдът е 

насрочил делото в открито заседание за 07.11.2012 г. /след 6 дни/. Страните 

са призовани по телефона на 02.11.2012 г. В съдебно заседание от 07.11.2012 

г. съдът е констатирал, че страните са редовно призовани, не са се явили, но 

се представляват от адв. И. от АК - Кюстендил с нотариално заверен 

пълномощно. Решение по делото е постановено на 07.11.2012 г.; 

 - гр. д. № 1077/2012 г. е образувано на 05.12.2012 г. по иск за 

непозволено увреждане, изпратен по подсъдност от Административен съд 

София – област и постъпил на 05.12.2012 г. Делото е разпределено на 

05.12.2012 г. На 05.12.2012 г. е изпратено съобщение на ищеца, с което 

производството е оставено без движение, доведено до знанието на страната 

на 10.12.2012 г. С разпореждане от 20.12.2012 г. съдът е върнал исковата 

молба, след като е констатирал, че дадените указания не са изпълнени. 

Съобщение за акта на съда е изпратено на 20.12.2012 г. и е получено на 

02.01.2013 г.; 

 - гр. д. № 930/2012 г. е образувано на 08.10.2012 г. по иск за делба, 

постъпил на тази дата в съда. С разпореждане от 10.10.2012 г. съдът е дал 

кратки указания „за отговор”. Съобщение с указанията по чл. 131 от ГПК е 

изпратено на ответника на 10.10.2012 г. и е получено лично на 05.11.2012 г. С 

определение от 06.12.2012 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 23.01.2013 г. На тази дата делото е отложено поради нередовно 

призоваване на страните за 13.02.2013 г. Новите призовки отново са върнати 

в цялост с отбелязване от 04.02.2013 г. В съдебно заседание от 13.02.2013 г., 

страните нередовно призовани, са се явили, не са възразили срещу 

нередовната процедура по призоваване и са направили изявление за 

постигане на спогодба. Спогодбата е одобрена с протоколно определение от 

тази дата и съдът е прекратил производството по делото. На 13.03.2013 г. по 

делото е депозирана молба от ищцата за допълване на определението на съда. 

С разпореждане от 13.03.2013 г. съдът е изпратил същата за писмен отговор в 

едномесечен срок. Писмен отговор е депозиран на 14.03.2013 г. С 

определение от 14.03.2013 г. съдът е насрочил открито съдебно заседание за 
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27.03.2013 г. На тази дата съдът е одобрил допълнението към постигнатата 

спогодба и е прекратил производството. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

1. По гр. д. № 1045/2012 г. – посоченото дело в сигнала от омбудсмана 

на Р. България: 

Съдът е бил сезиран с иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД. От 

протокола за избор на докладчик може да се направи извод, че е съобразен 

принципът за случайно разпределение на делата. Исковата молба е подадена 

в РС – Костинброд при спазване на местната подсъдност, регламентирана в 

чл. 116 ГПК. Съдебно деловодство не е изпратило съобщение до ищците С. 

Н. и В. Н. с разпореждането на съда за вписване на исковата молба и 

последното не е доведено до знанието им. Съдът не е констатирал 

неизпълнението на неговото разпореждане, не е дал повторни (нови) указания 

и е разгледал предявения иск при невписана искова молба.  

 Съобщенията с разпореждането на съда по чл. 131 ГПК са изготвени от 

деловодителя на 21.11.2012 г. и на същата дата – 21.11.2012 г. са връчени на 

ответниците от деловодителя С. С. в деловодството на съда. Определението 

по чл. 140 ГПК е постановено 5 дни след депозиране на отговора на 

ответниците, но преди да изтече месечния срок. В списъка на лицата, 

призовани за с. з. насрочено за 19.12.2012 г. е посочено, че ищците и 

ответниците са уведомени по телефона. От писмените обяснения, дадени от 

деловодителя  С. се  установи,  че  ищците  са се обадили по телефона в 

деловодството на съда, оставили са телефонен номер за връзка и са се 

уведомили за насроченото за 19.12.2012 г. съдебно заседание. В исковата 

молба не е посочен телефон за връзка с ищците, нито по делото е депозирана 

изрична молба от тях за призоваване и уведомяване по телефона. 

Представеното пълномощно от адв. Ц. З. е от 19.12.2012 г. и в него също не е 

посочен телефонен номер за връзка. От представения отговор на исковата 

молба от ответниците също не се установи да е посочен телефонен номер за 

връзка. Проведено е едно съдебно заседание, съдът е дал ход по същество на 

делото и същия ден е постановено решението.  

   

2. По движението и приключването на проверените дела, на доклад на 

съдия Ивайло Родопски: 

В деня на разпределение на делата и определяне на докладчика чрез 

програмата за случайно разпределение, делата се докладват и същия ден е 

постановявано разпореждането на съда по чл. 129, ал. 2 ГПК, респективно по 

чл. 131 ГПК. Изключение са случаите, в които разпореждането е 

постановявано до 3 дни от разпределяне на делото. Определението по чл. 140 

ГПК е постановявано най-често с изтичане на срока за отговор на исковата 

молба или до 2 - 3 дни като в някои случаи се установи, че съдът не е 

изчаквал месечния срок и е постановявал определението с депозиране на 

отговора на ответника или до 3 - 4 дни. Първото по делото открито съдебно 
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заседание е насрочвано в срок от месец – месец и половина, считано от 

постановяването на определението по чл. 140 ГПК. Изключение се 

констатира по следните дела: гр. д. № 1043/2012 г., обр. по молба за развод по 

взаимно съгласие – 1 ден, след образуване на делото; гр. д. № 987/2012 г., 

обр. по молба за развод по взаимно съгласие – 6 дни след образуване на 

делото. Посочените две граждански дела са насрочени за разглеждане в 

открито съдебно заседание без съдът да е спазил процедурата по призоваване 

на страните, регламентирана в чл. 44, ал. 1 във вр. с чл. 58 ГПК.  

При отлагане на делата съдебно заседание е насрочвано след месец до 

месец и половина.  

Едно от проверените дела е образувано по молба за обезпечение на 

бъдещ иск. Проверката установи, че съдът се е произнесъл по молбата в 

първия работен ден (понеделник), след депозирането й в съда (петък). С 

определението е допуснато обезпечение на бъдещ иск, съдът е определил 1-

месечен срок за предявяване на иска и е посочил началният момент, от който 

тече срокът за представяне на доказателства за предявен иск. Съдът служебно 

е отменил допуснатото обезпечение в съответствие с разпоредбата на чл. 390, 

ал. 3, изр. второ от ГПК.  

По три от проверените дела, съдът е върнал исковите молби и е 

прекратил производството по делата, а едно дело, образувано по искане за 

извършване на действия на разпореждане (с имоти/вещи/влогове, 

принадлежащи на детето) е оставено без разглеждане, като недопустимо. Две 

от проверените дела не бяха приключили към момента на извършване на 

проверката. По четири от делата е постигната съдебна спогодба, одобрена от 

съда. 

По 5 от проведените дела съдът е постановил решението в деня, в който 

е проведено последното с. з. и е даден ход по същество: гр. д. 1020/2012 г. 

(иск по чл. 422, вр. чл. 415 ГПК); гр. д. № 1043/2012 г. (иск по чл. 50 СК - 

молба за развод по взаимно съгласие); гр. д. № 900/2012 г. (иск по чл. 50 СК); 

гр. д. № 847/2012 г. ( по чл. 19 ЗГР); гр. д. № 987/2012 г. (по чл. 50 СК); и по 

гр. д. № 850/2012 г. (иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД), решението е обявено 1 ден след 

с. з., в което е даден ход по същество на делото.  

По отношение на връчване на съобщенията и призовките на страните се 

установи, че по делата са приложени списъци на лицата с изготвено 

съобщение, както и списъци на лицата за призоваване, в които е отразен 

начина на връчване на съобщенията/призовките. По 2 от проверените дела се 

установи, че не всички призовки, изпратени до страните за насроченото с. з. 

са върнати по делата, но съдът не е изисквал обяснения от призовкаря: гр. д. 

№ 1115/2012 г. – за насроченото с. з. са изпратени 2 призовки, само 

призовката до ответника е върната по делото, ищецът се е представлявал от 

адвокат и съдът е приел, че страните са редовно призовани; гр. д. № 

1069/2012 г. (молба по ЗЗДН) – по делото е върната само призовката 

изпратена до молителя, ответникът е призован повторно чрез СДВР. 

 По 3 от проверените дела се установи, че служба „Съдебно 

деловодство” не е изпратила призовки за насроченото с. з., страните са 
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уведомени по телефона: гр. д. № 900/2012 г. (иск по чл. 50 СК); гр. д. № 

850/2012 г. (иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД); гр. д. № 987/2012 г. (иск по чл. 50 СК).  

 

 

3. Дела, образувани по искови молби с правно основание чл. 19, ал. 

3 ЗЗД през 2012 г. и 2013 г. 

 

 - гр. д. № 840/2012 г., обр. на 17.09.2012 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. ИМ е постъпила на 17.09.2012 г. и на същата 

дата е образувано и разпределено делото. Ищец е Е. П. от гр. София, 

ответници са: К. М. – гр. Годеч, Т. Г. – гр. Годеч и М. Д. – гр. София. 

Процесният имот се намира в с. Б., общ. Костинброд. С разпореждане от 

18.09.2012 г. е указано да се изпълни процедурата по чл. 131 ГПК. Списъкът 

на лицата с изготвени съобщения е от 18.09.2012 г. и са връчени както следва: 

на М. Д. е връчено на 28.09.2012 г. чрез З. П. (свекърва) - от призовкар от 

СГС; на 27.09.2012 г. е връчено на Т. Г., чрез  К. М. (майка), връчител е М. Д. 

– домакин в кметството; на К. М. – лично на 27.09.2012 г., връчител е М. Д. – 

домакин от кметството на с. Г. На 01.10.2012 г. е постъпила молба от ищцата, 

с която е представена ИМ, вписана на 27.09.2012 г. На 15.10.2012 г. е 

постъпил отговор на ИМ от К. М., Т. Г. и М. Д. С отговора на ИМ 

ответниците са заявили, че не оспорват предявения иск и молят съда да 

постанови решение при признаване на иска - предявеният иск е основателен и 

не възразяват предварителния договор да бъде обявен за окончателен. На 

31.10.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, делото е 

насрочено за 06.11.2012 г. Списъкът за призованите лица е изготвен на 

31.10.2012 г. По делото няма върнати отрязъци или върнати в цялост 

призовки. В с. з. проведено на 06.11.2012 г. съдът е констатирал, че ищецът е 

нередовно призован, не се е явил, представлява се от адв. З., с пълномощно 

представено в с. з., а ответниците са нередовно призовани. Съдът не е дал ход 

на делото и го е насрочил за 27.11.2012 г. По делото – лист 22 е приложено 

пълномощно от Е. П. – ищец, с което е упълномощила адв. Ц. З. да я 

представлява по делото, с посочена дата 05.11.2012 г. На 07.11.2012 г. е 

изготвен списък на призованите лица за с. з. насрочено за 27.11.2012 г., в 

който е посочено, че ищецът е уведомен от предходното с. з., за ответниците 

са изпратени призовки. Призовките са връчени както следва: на М. Д. 

(ответник) – лично на 19.11.2012 г. от призовкар от СГС; на К. М. (ответник) 

– лично на 14.11.2012 г. от връчител М. Д. – домакин от кметството на гр. Г.; 

на Т. Г. (ответника) на 14.11.2012 г. – лично от връчител М. Д. – домакин от 

кметството на гр. Г. На 23.11.2012 г. е постъпила молба от ответника М. Д., с 

която е заявила, че е уведомена за насроченото за 27.11.2012 г. с. з. и не 

възразява да се даде ход на делото, моли съдът да постанови решение при 

признаване на иска. В с. з. проведено на 27.11.2012 г. съдът е констатирал, че 

ищецът е редовно призован, не се е явил и не е изпратил представител, 

ответниците – редовно призовани, не са се явили и не са изпратили 

представител. Докладвал е молба от 23.11.2012 г. от М. Д., дал е ход на 
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делото и е посочил, че ще се произнесе с решение на 27.12.2012 г. Решението 

е постановено на 03.12.2012 г. Предварителния договор е обявен за 

окончателен. На 04.12.2012 г. се е уведомила за решението адв. З., 

ответниците са представили молба от 14.12.2012 г., с която са заявили, че са 

уведомени за решението. Решението е влязло в сила на 02.01.2013 г.; 

 - гр. д. № 380/2012 г., обр. на 22.03.2012 г., на доклад на съдия М. 

Станкева, иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. ИМ е постъпила на 22.03.2012 г., на с. д. е 

образувано и разпределено делото. С разпореждане от 22.03.2012 г. съдът е 

постановил да се изпълни процедурата по чл. 131 ГПК. Ищец е К. И. – с. Г., 

общ. Костинброд, ответник е С. И. – с. Г., общ. Костинброд, имотът, предмет 

на предварителния договор се намира в с. Г., общ. Костинброд. Съобщение 

до ответника е изготвено на 23.03.2012 г., връчено на 29.03.2012 г. лично на 

С. И. от кмета на с. Г. – С. С. На 02.05.2012 г. е постановено определение, с 

което съдът е констатирал че ответникът не е депозирал отговор и е насрочил 

делото за 22.05.2012 г. ИМ е вписана на 02.05.2012 г. в АВ – служебно от 

съда. От списъка за призованите лица се установи, че на 02.05.2012 г. са 

изпратени призовки. Призовката до ищеца К. И. е връчена на 07.05.2012 г. 

лично от кмета на с. Г.; на ответника С. И. – връчена лично на 07.05.2012 г. от 

кмета на с. Г. В с. з. проведено на 22.05.2012 г. съдът е констатирал, че 

ищецът е редовно призован, явил се е лично и с адв. З. с пълномощно 

представено в с. з.; ответникът С. И. – редовно призован, не се е явил, не е 

изпратил представител. Съдът е дал ход на делото, дал е ход по същество и е 

посочил, че ще обяви решението си на 22.06.2012 г. Решението е обявено на 

28.05.2012 г. при условията на чл. 238, ал. 1 ГПК – неприсъствено решение. 

Съдът е обявил предварителния договор за окончателен. Не са изпращани 

съобщения за изготвения съдебен акт. Решението е влязло в сила на 

28.05.2012 г. По делото е представено пълномощно от адвокатски кочан на 

адв. З.; 

- гр. д. № 68/2013 г. /съдия Ивайло Родопски/ е образувано на 

13.02.2013 г. по искова молба по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, постъпила в съда на 

12.02.2013 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 14.02.2013 г., 

изписано върху исковата молба – „за отговор в срок”. Исковата молба е 

подадена от Р. М., с адрес: с. Ч., обл. Монтана, чрез адв. В. Р., срещу Х. П. и 

К. П., и двамата с адрес в гр. Г. Съобщения за ответниците са изпратени на 

14.02.2013 г. и получени на 18.02.2013 г. Писмен отговор на исковата молба е 

депозиран на 20.02.2013 г., с който е признат искът. С определение от 

20.03.2013 г., постановено след изтичане на срока за писмения отговор, съдът 

е насрочил делото за открито съдебно заседание за 24.04.2013 г. За страните 

са изпратени призовки на 20.03.2013 г., получени на 26.03.2013 г. и на 

09.04.2013 г. На 24.04.2013 г. страните са се явили лично в с. з., даден е ход 

на делото и ход по същество. Решение по делото е постановено на 24.04.2013 

г., за което съобщения са изпратени на 25.04.2012 г.; 

 - гр. д. № 442/2012 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 

11.04.2012 г. по искова молба по чл. 19, ал. 3 от ГПК, депозирана на тази дата 

от Л. Б. и С. Б., с адрес  - гр. София, срещу Б. П. от с. Б., общ. Костинброд. С 



 

 

15 

разпореждане от 11.04.2012 г., положено ръкописно върху исковата молба, 

съдът е дал указания за отговор по чл. 131 от ГПК и разпоредил вписване. 

Съобщение до ответника е изпратено на 12.04.2012 г. и е получено лично на 

същата дата, не е представен отговор на ИМ. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 16.05.2012 г., съдът е насрочил производството в 

открито съдебно заседание за 12.06.2012 г. За дадените указания за вписване 

на исковата молба не са изпращани съобщения, съответно не са изпълнявани. 

Призовки за страните са изпратени на 16.05.2012 г. Ответникът е уведомен 

лично на същата дата. В исковата молба адресите, посочени от ищците, са: гр. 

София, за Л. Б. и за С. Б. И двете призовки до ищците са изпратени на адреса 

на С. Б. и са върнати в цялост с отбелязване от 05.06.2012 г., че С. Б. е 

напуснала адреса през 2004 г., а в тази до Л. Б., че на адреса не живее такова 

лице. По делото е представено пълномощно за адв. Ц. З., упълномощена от 

ищците. В съдебно заседание проведено на 12.06.2012 г., е отбелязано, че 

ищците са нередовно призовани, представляват се от адв. З., която е 

направила изявление за даване на ход на делото. Ответникът - редовно 

призован, не се е явил и не е изпратил представител. В съдебно заседание от 

тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решението 

е постановено на 02.07.2012 г.; 

 - гр. д. № 754/2012 г. /съдия Стефан Стойков/ е образувано на 

30.07.2012 г. по искова молба по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, депозирана на тази дата 

от К. К., с адрес - гр. Годеч, чрез адв. Т. Т., срещу „В.” ЕООД, с адрес: гр. 

София. По делото е приложено адвокатско пълномощно на адв. Т. С 

разпореждане от 31.07.2012 г., оформено като самостоятелен документ, 

приложен по делото, съдът е оставил производството без движение и дал 

подробни указания за отстраняване на констатирани нередовности, 

включително за вписване на исковата молба. Съобщение за ищеца е 

изпратено на 31.07.2012 г. и е получено лично на 20.08.2012 г. Указанията на 

съда са изпълнени с молба, депозирана на 27.08.2012 г. С разпореждане от 

27.08.2012 г., изписано ръкописно върху исковата молба, съдът е дал 

указания по смисъла на чл. 131 и сл. от ГПК. Съобщение за указанията са 

изпратени на 28.08.2012 г., доведени до знанието на ответника-управител на 

26.10.2012 г. /лично/. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

28.11.2012 г., съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 

19.12.2012 г. По делото не е постъпвал писмен отговор. Призовки за страните 

са изпратени на 29.11.2012 г., получени от ищеца на 10.12.2012 г., а от 

ответника – на 15.12.2012 г. в деловодството на съда. В съдебно заседание от 

19.12.2012 г. съдът е констатирал нередовната процедура по призоваване на 

ответника и е отложил делото за 04.02.2013 г., отложено по същите причини 

за 07.03.2013 г., отложено за 11.04.2013 г., за която дата ответникът е 

призован по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК. В съдебно заседание от 11.04.2013 г. 

е даден ход по същество, като съдът е посочил, че ще се произнесе с решение 

при условията на чл. 238, ал. 1 и чл. 239, ал. 1 от ГПК. Решение по делото е 

постановено на 29.05.2013 г., за изготвянето на което съобщения до страните 

са изпратени на тази дата; 
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 - гр. д. № 898/2012 г. /съдия Стефан Стойков/ е образувано на 

24.09.2012 г. по молба по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, постъпила в съда на тази дата. 

Молбата е предявена от М. Г. с адрес - гр. София, срещу В. В. от гр. 

Костинброд. С разпореждане от 25.09.2012 г.съдът е оставил производството 

без движение и е дал указания за вписване на исковата молба и отстраняване 

на други нередовности, констатирани в същата. Съобщение с указанията до 

М. Г. е изпратено 25.09.2012 г. на адреса й в гр. София. В съобщението е 

отбелязано, че на същата дата, 25.09.2012 г., ищцата е получила лично 

съобщението си в деловодството на съда, удостоверено с подписа на С. В. – 

деловодител. На 01.10.2012 г. по делото е депозирана молба от адв. Ц. З., с 

която са изпълнени разпорежданията на съда. Към молбата е представено 

пълномощно. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 02.10.2012 г., 

за което съобщение до ответника е изпратено на същата дата. Препис от 

исковата молба, с указанията по 131 и сл. от ГПК на съда, са връчени на 

ответника на 03.10.2012 г. Писмен отговор е постъпил на 15.10.2012 г., с 

който ответникът признава иска. С определение от 05.11.2012 г. /грешно 

посочена в съдебния акт като 05.10.2012 г./ съдът е насрочил производството 

в открито заседание за 12.12.2012 г. Призовки са изпратени на тази дата, 

получена от ответника на 08.11.2012 г. и от пълномощника на ищцата адв. З. 

– на 08.11.2012 г. В съдебно заседание от 12.12.2012 г. се е явила само адв. З., 

даден е ход по същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 

14.01.2013 г. Решение по делото е постановено на 07.01.2013 г., за което 

съобщения са изпратени на 08.01.2013 г.; 

 - гр. д. № 167/2012 г. /съдия Мариана Станкева/ е образувано на 

03.02.2012 г. по искова молба по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, постъпила на 02.02.2012 

г. Молбата е депозирана от И. Д. и И. Д., чрез адв. Ц. З., срещу В. В. и П. И. с 

адрес  -  с. П. и В. Д. с адрес - с. П. Разпореждане по чл. 131 от ГПК от 

06.02.2012 г. е доведено до знанието на ответниците на 09 и 10.02.2012 г. със 

съобщение, изпратено на 06.02.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 13.03.2012 г. съдът е констатирал, че в срока за отговор не е 

постъпил такъв и е насрочил първо открито съдебно заседание за 10.04.2012 

г. Призовки са изпратени на 13.03.2012 г., редовно връчени. В съдебно 

заседание от 10.04.2012 г. страните не са се явили, ищците са се 

представлявали от адв. З., даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 18.04.2012 г.; 

 - гр. д. № 136/2012 г. /съдия Аксиния Атанасова и съдия Мариана 

Станкева/ е образувано на 27.01.2012 г. по искова молба по чл. 19, ал. 3 от 

ЗЗД, постъпила в съда на 26.01.2012 г. Исковата молба е депозирана от Т. Б. с 

адрес - гр. Костинброд срещу Р. Д. и Т. Д. с адреса на ищеца. Делото е 

разпределено на съдия-докладчик на 27.01.2012 г. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на 30.01.2012 г., за което съобщение е изпратено на тази 

дата и е получено от ответниците на 31.01.2012 г. По делото е приложено 

адвокатско пълномощно от адвокатски кочан на адв. Ц. З. С писмен отговор 

от 02.02.2012 г. ответниците са признали иска. С определение от 06.02.2012 г. 

по чл. 140 от ГПК /постановено от съдия Атанасова/ съдът е направил проект 
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за доклад по делото и е насрочил делото в открито заседание за 28.03.2012 г. 

Призовки са изпратени на 06.02.2012 г. С разпореждане от 12.03.2012 г. за 

докладчик по делото е определена съдия Станкева. В съдебно заседание от 

28.03.2012 г. за ищеца се е явила адв. З., един от ответниците – лично. На тази 

дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение по 

делото е постановено на 29.03.2012 г., съобщения за което са изпратени на 

тази дата. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

 В деня на разпределение на делата и определяне на съдия-докладчик 

чрез програмата за случаен подбор или най-късно на следващия ден, съдът е 

постановявал разпореждане по чл. 129, ал. 2 ГПК, респективно по чл. 131 

ГПК.  Изключение се установи по 2 дела, по които съдът се е произнесъл 3 

дни след разпределението и докладването на делото. Определението по чл. 

140 ГПК е постановявано в рамките на 2 до 4 дни след изтичане срока за 

отговор, изключение се констатира само по 1 дело – съдът е постановил 

определението 2 дни след депозиране отговора на ответника, без да изчака 

месечния срок. Първото съдебно заседание е насрочвано след 20 дни до 

месец, с изключение на гр. д. № 136/2012 г., по което първото с. з. е 

насрочено 1 месец и 20 дни, считано от постановяване определението по чл. 

140 ГПК. Изключение се констатира и по гр. д. № 840/2012 г., по което съдът 

е насрочил първото с. з. 6 дни след постановяване на определението по чл. 

140 ГПК. При отлагане на делата с. з. са насрочвани след около месец. 

Решенията по делата са постановявани както следва: по гр. д. № 68/2013 г. 

съдът е постановил решението в деня, в който е проведено последното с. з. и 

е даден ход по същество на делото; по гр. д. № 840/2012 г. и гр. д. № 380/2012 

г. -  решението е постановено 6 дни след обявяване делото за решаване; по гр. 

д. № 167/2012 г. – след 8 дни; по гр. д. № 442/2012 г. решението е 

постановено 20 дни след обявяването му за решаване; по гр. д. № 898/2012 г. 

решението е постановено 25 дни след обявяването му за решаване; по гр. д. 

№ 754/2012 г. решението е постановено 1 месец и 18 дни след обявяването му 

за решаване.  

  По отношение на връчване на съобщенията и призовките на страните 

се установи, че по делата са приложени списъци на лицата с изготвено 

съобщение, както и списъци на лицата за призоваване, в които е отразен 

начина на връчване на призовките. По гр. д. № 840/2012 г. се констатира, че 

призовките, изпратени до ищците за насроченото с. з., не са върнати по 

делото, но съдът не е изискал обяснения от призовкаря, констатирал е 

нередовно призоваване и не е дал ход на делото. За следващото с. з. страните 

са били редовно призовани. По гр. д. № 442/2012 г. се установи, че не са 

изпратени съобщения за разпореждането на съда за вписване на ИМ и 

съответно то не е изпълнено. Съдът не е обсъдил неизпълнението на 

разпореждането за вписване на ИМ. Призовките до ищците, за насроченото с. 
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з., са изпратени на един адрес (посочени са два различни адреса на двамата 

ищци), върнати са в цялост, но в с. з. са били представлявани от адв. З. 

От проверените 8 дела, образувани по искови молби с правно 

основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД, се установи, че по 6 от тях ищците са били 

представлявани от адв. Ц. З. като по делата са приложени различни 

пълномощни – от адвокатски кочан и такива, изготвени в свободен текст на 

лист А 4. Също така се установи, че по 4 от делата са постъпили отговори на 

исковата молба, с която ответникът/те са признали иска, а по останалите 4 

дела не е постъпил отговор на исковата молба и по две от тях съдът е 

постановил неприсъствено решение.  

 

 

 4. Изискани дела, образувани с ответниците по гр. д. № 1045/2012 г. 

(по сигнала от омбудсмана на Р. България до ИВСС). Проверката 

установи, че само едно дело е образувано по иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, със 

страна П. С. и съпругът ѝ П. С.: 

 

 - гр. д. № 337/2011 г., обр. на 31.05.2011 г., на доклад на съдия Ивайло 

Иванов, иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. ИМ е постъпила на 31.05.2011 г., на с. д. е 

образувано и разпределено делото. Ищец е М. М., с адрес с. Г., общ. 

Костинброд, ответници са: П. С., П. С. и В. Н. – и тримата от гр. София. На 

01.06.2011 г. е постановено да се изпълни процедурата по чл. 131 ГПК. 

Списъкът на лицата с изготвено съобщение е от 01.06.2010 г. Първото 

съобщение до П. С. е върнато в цялост, с отбелязване от 16.06.2011 г., че на 

посочения адрес има празно незастроено място. С разпореждане от 21.06.2011 

г. е постановено да се извърши справка по Наредба № 14/18.11.2009 г. от 

оправомощения деловодител. На 21.06.2011 г. е извършена справка и с 

разпореждане от с. д. е постановено да се изпрати ново съобщение на 

посочения в справката адрес. На 21.06.2011 г. е изготвен списък на лицата, на 

които е изпратено съобщение с разпореждането на съда по чл. 131 ГПК и 

връчено: на П. С. в деловодството на съда на 02.06.2011 г. от деловодител С. 

С.; на П. С. е връчено в деловодството на съда на 02.06.2011 г. от деловодител 

С. С. По делото няма върнат отрязък от съобщението с разпореждането на 

съда по чл. 131 ГПК от третия ответник В. Н. На 10.06.2011 г. е постъпил 

отговор на ИМ от П. С. и П. С., с който са заявили, че не оспорват предявения 

иск, посочили са, че искът е основателен и не възразяват предварителния 

договор да бъде обявен за окончателен. На 10.06.2011 г. е постъпил и отговор 

на ИМ от В. Т., с който е заявила, че не оспорва предявения иск и не 

възразява предварителния договор да бъде обявен за окончателен. Съдът е 

приложил отговорите към делото, с резолюция от 13.06.2011 г. На 11.07.2011 

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

13.07.2011 г. От списъка за призованите лица е видно, че всички са призовани 

по телефона на 12.07.2011 г. за 13.07.2011 г. В с. з. на 13.07.2011 г. съдът е 

констатирал, че ищецът е нередовно призован, явил се е лично, ответниците – 

всичките – нередовно призовани, явили са се лично и с адвокат Ц. З., с 
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пълномощно представено в с. з. – пълномощното липсва по делото, същото е 

предоставено РП – Своге, по образувано пр. пр. № 283/2012 г. по описа на РП 

- Своге. Съдът е дал ход на делото, дал е ход по същество и е посочил, че ще 

се произнесе с решение на 13.07.2011 г. Решението е постановено на 

13.07.2011 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

 Делото е образувано в деня на подаване на ИМ и на същата дата е 

извършено разпределението, а разпореждането на съда по чл. 131 ГПК е 

постановено на следващия ден. Ответници по делото са: П. С., П. С. и В. Н. 

Съдът служебно е приложил Наредба № 14/18.11.2009 г., поради върнатите в 

цялост съобщения, изпратени до ответниците. По делото не е върнато 

съобщението, с разпореждането на съда по чл. 131 ГПК до ответника В. Т. По 

делото са постъпили отговори на ИМ като и тримата ответници са признали 

иска. Определението по чл. 140 ГПК е постановено с изтичане на срока за 

отговор на исковата молба. Първото с. з. е насрочено 2 дена след 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК, страните са призовани по 

телефона. Съдът е констатирал нередовна процедура по призоваване, 

страните не са възразили срещу нередовната процедура, ответниците са се 

явили с адв. Ц. З. Съдът е дал ход на делото, дал е ход по същество. 

Решението е постановено в същия ден.  

 

5. Проверени дела по чл. 50 СК, разгледани от съдиите Иванов, 

Станкева и Стойков. 

 

Във връзка с проверените дела на доклад на съдия Родопски, 

проверката на които установи, че производствата, образувани по молби за 

развод по взаимно съгласие са администрирани в кратки срокове, бяха 

изискани по едно дело на всеки съдия, образувано по чл. 50 СК, за 

съпоставка:  

 - гр. д. № 725/2012 г. /съдия Ивайло Иванов/ е образувано на 

16.07.2012 г. по молба по чл. 50 от СК, депозирана на тази дата. С 

разпореждане от 16.07.2012 г. съдът е насрочил първо открито съдебно 

заседание за 25.07.2012 г. Споразумението е подписано от двамата съпрузи. 

Страните са уведомени по телефона за насроченото съдебно заседание, видно 

от списъка на призованите лица. В списъка на лицата за призоваване не се 

удостоверява от кой от деловодителите се извършва уведомяването. В първо 

открито съдебно заседание страните са се явили лично, делото е докладвано 

от съдия Ивайло Родопски, даден е ход по същество. Решението е 

постановено на 25.07.2012 г. от съдия Родопски. По делото няма приложен 

протокол от извършеното преразпределение на друг докладчик, нито за 

причините, наложили това; 

 - гр. д. № 738/2012 г. /съдия Мариана Станкева/ е образувано на 

24.07.2012 г. по молба по чл. 50 от СК, постъпила в съда на същата дата. С 
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разпореждане, изписано върху протокола за случайно разпределение, съдът е 

насрочил производството в открито заседание за 03.08.2012 г. Молбата за 

развод и споразумението са подписани от съпрузите. Страните са уведомени 

по телефона за насроченото съдебно заседание на 03.08.2012 г., видно от 

списъка на призованите лица. В списъка на лицата за призоваване не се 

удостоверява от кой от деловодителите се извършва уведомяването. В 

съдебно заседание от 03.08.2012 г., съдът е констатирал нередовното 

призоваване на страните, които са се явили лично и са направили изявления 

за даване на ход на делото. В същото заседание е даден ход по същество. 

Решение по делото е постановено на 03.08.2012 г. По молба на 

пълномощника от 13.08.2012 г., съдът, с решение, постановено на 23.08.2012 

г., е извършил поправка на очевидна фактическа грешка; 

 - гр. д. № 704/2012 г. /съдия Стефан Стойков/ е образувано на 

09.07.2012 г. по молба по чл. 50 от СК, постъпила на тази дата. Към молбата е 

приложено и споразумението между съпрузите. На молбата е извършено 

отбелязване, че подписите са положени на 20.07.2012 г., в присъствието на 

деловодител Д. К. С подробно определение от 11.07.2012 г. съдът е насрочил 

делото в открито заседание за 03.08.2012 г. Със същото са дадени указания на 

страните за подписване на молбата и за отстраняване на нередовност в 

споразумението, изразяваща се в определяне на издръжка на малолетно дете. 

За съдебното заседание е указано да се ангажира и дирекция „СП”, отдел 

„ЗД”. Призовки са изпратени на 11.07.2012 г. На 25.07.2012 г. по делото е 

представен социален доклад. В съдебно заседание от 03.08.2012 г. страните са 

се явили лично и е даден ход на устните състезания. Решение по делото е 

постановено на 03.08.2012 г., с което е прекратен брака и утвърдено 

постигнатото споразумение. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

 Делата са образувани в деня на подаване на молбата, извършено е 

разпределение чрез програмата за случаен подбор, с която е определен 

докладчика. С разпореждане, постановено в деня на образуване на делото, 

съдът е насрочвал открито съдебно заседание като по гр. д. № 725/2012 г. 

открито с. з. е насрочено след 9 дни, а по гр. д. № 738/2012 г. – след 10 дни от 

образуване на делото. По гр. д. № 704/2012 г. съдът е постановил 

определението 2 дни след разпределение на делото, с което са дадени 

указания на молителите и е насрочил открито съдебно заседание за след 22 

дни. И трите проверени дела са приключили с едно с. з., решението е 

постановено в същия ден. По гр. д. № 725/2012 г. е извършено 

преразпределение на докладчика, но по делото не са отразени причините 

нито е приложен протокол за извършеното преразпределение. По гр. д. № 

725/2012 г. и гр. д. № 738/2012 г. призоваването на молителите е извършено 

по телефона като същото не е удостоверено писмено от връчителя (не са 

посочени имената на деловодителя, който е осъществил връчването по 
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телефона). По гр. д. № 704/2012 г. на молителите са изпратени призовки за 

насроченото с. з.  

 

 

 ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

 

 Във връзка с възложената задача със заповедта на главния инспектор на 

ИВСС беше извършена проверка на дела, на доклад на съдия Ивайло 

Родопски, образувани в периода от 15.09.2012 г. до 15.12.2012 г., от 

проверката на които могат да се направят следните изводи:  

  

1. По гр. д. № 1045/2012 г. – по сигнала от омбудсмана на Р. България: 

От проверката на гр. д. № 1045/2012 г., с докладчик съдия Ивайло 

Родопски, се установи, че исковата молба е постъпила в РС – Костинброд на 

20.11.2012 г. и на 19.12.2012 г. е постановено съдебното решение, т. е. 

производството по делото е приключило с постановен съдебен акт в срок от 

един месец. Съдебният деловодител не е изпратил съобщение с 

разпореждането на съда за вписване на исковата молба, същото не е 

изпълнено, съдия Родопски не е обсъдил неизпълнението му и е приел за 

разглеждане невписана ИМ. Ответниците по делото са уведомени за 

разпореждането на съда по чл. 131 ГПК в деловодството на съда, от 

деловодителя С. С., в същия ден, в който е постановено (21.11.2012 г.). 

Делото е с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД, т. е. не е от категорията дела, 

посочени в чл. 310, ал. 1 ГПК – чието разглеждане е свързано с 

регламентирани кратки процесуални срокове, но съдебното заседание е 

насрочено 16 дни след постановяване на определението по чл. 140 ГПК – на 

03.12.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК и съдебното 

заседание е насрочено за 19.12.2012 г. Краткият срок, в който е насрочено 

делото, на практика не е дало възможност на съдебния деловодител да 

изпрати съобщения до страните по реда на чл. 44, ал. 1 във вр. с чл. 58 ГПК и 

същите са уведомени по телефона. От проверката на делото се установи, че 

ищците не се посочили телефонен номер в исковата молба, нито в 

допълнително депозирана молба в този смисъл. Деловодителят С. С. твърди, 

че ищците са се обадили в деловодството и са се информирали за 

насроченото с. з. като са оставили и телефонен номер, въведен в електронната 

деловодна система, разпечатка от която беше предоставена на проверяващия 

екип. Съдебното заседание е започнало в 13:20 ч. и е приключило в 13:35 ч., а 

решението е постановено малко по-късно същия ден.  

 

2. По проверените дела, на доклад на съдия Ивайло Родопски: 

 

Съдия Родопски е постановявал разпореждането по чл. 129, ал. 2 ГПК, 

респективно по чл. 131 ГПК най-често в деня на разпределяне на делото. 

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

отговор на исковата молба или до 2 - 3 дни като в някои случаи се установи, 
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че съдът не е изчаквал месечния срок, а е постановявал определението с 

депозиране на отговора на ответника. Първото по делото открито съдебно 

заседание е насрочвано в срок от месец – месец и половина, считано от 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК. Изключение се констатира 

по 2 от делата, образувани по молби за развод по взаимно съгласие. По тези 

дела, съдия Родопски е насрочил съдебно заседание в срок от 1 ден и 

съответно от 6 дни след постановяване на определението по чл. 140 ГПК. По 

делата не са изпращани призовки, страните са призовавани по телефона. 

Посочените две граждански дела са насрочени за разглеждане в открито 

съдебно заседание без съдът да е спазил процедурата по призоваване на 

страните, регламентирана в чл. 44, ал. 1 във вр. с чл. 58 ГПК.  

При отлагане на делата съдебно заседание е насрочвано след месец до 

месец и половина.  

От проверените дела, приключили с решение, се установи, че съдия 

Родопски е постановявал решението в деня, в който е приключвал съдебното 

дирене и е давал ход по същество на делото.  

По отношение на връчване на съобщенията и призовките на страните се 

установи, че по делата, по които призовките не са върнати от връчителя, 

съдът не е изисквал обяснения, съответно не са прилагани дисциплиниращи 

мерки по отношение на връчителите. Констатирано бе, че служба „Съдебно 

деловодство” не изпраща призовки по делата, които са насрочени в кратък 

срок, тъй като няма реална възможност за връчването им и страните са 

уведомявани по телефона. Проверката установи, че по делата липсват молби, 

в които изрично да е посочено, че страните желаят да бъдат призовавани по 

телефон или телефонен номер да е посочван в исковата молба. Твърди се, че 

страните се обаждат в деловодството на съда и се информират за насрочените 

съдебни заседания, след което номерата им се въвеждат в електронната 

деловодна система.   

Едно от проверените дела е образувано по молба за обезпечение на 

бъдещ иск. Проверката установи, че съдът се е произнесъл по молбата в 

първия работен ден, след депозирането й в съда. С определението е 

допуснато обезпечение на бъдещ иск, съдът е определил 1-месечен срок за 

предявяване на иска и е посочил началният момент, от който тече срокът за 

представяне на доказателства за предявен иск. Съдът служебно е отменил 

допуснатото обезпечение в съответствие с разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. 

второ от ГПК.  

 

3. Проверката на делата, образувани по молби за развод по взаимно 

съгласие, на доклад на съдия Родопски, установи, че тези производства са 

разглеждани и приключвани в кратки срокове. Съпоставката на делата, 

образувани по чл. 50 СК, на доклад на съдия Родопски с тези, на доклад на 

останалите съдии, установи, че съдиите са насрочвали открито съдебно 

заседание с разпореждане, постановявано в деня на разпределение на делата. 

Делата са насрочвани в кратък срок – 9-10 дни от образуване на делото, 

изключение се установи само по едно от делата, на доклад на съдия Стойков, 
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който е насрочил открито съдебно заседание 22 дни след разпределение на 

делото. Краткият срок за насрочване на с. з. (10 дни) е причина и страните да 

са призовавани по телефона. Само по делото, на доклад на съдия Стойков, са 

изпратени призовки за насроченото с. з.  И по трите дела решенията са 

постановени в деня на проведените съдебни заседания.  

При анализ на делата, образувани по чл. 50 СК, разгледани от съдия 

Родопски и тези, разгледани от останалите съдиите се установи, че съдиите от 

РС – Костинброд са разгледали делата в кратки срокове, молителите са били 

призовани по телефона за насроченото съдебно заседание, с изключение на 

делото, на доклад на съдия Стойков. По всички проверени дела се 

констатира, че решението е постановявано в същия ден, в който е провеждано 

съдебното заседание и делото е обявявано за решаване. Може да се направи 

извод, че дела, образувани по молби за развод по взаимно съгласие, са 

администрирани по сходен начин от съдиите от РС - Костинброд.  

 

 4. Във връзка с наведените доводи за имотна измама в сигнала до 

ИВСС бяха изискани и проверени дела, образувани по искови молби с правно 

основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД през 2012 г. и 2013 г., от проверката на които 

може да се направи следният извод: 

 

Съдът е постановявал разпореждане по чл. 129, ал. 2 ГПК, респективно 

по чл. 131 ГПК най-често в деня на разпределение на делата или най-късно на 

следващия ден. Определението по чл. 140 ГПК е постановявано 2 до 4 дни 

след изтичане срока за отговор, с изключение на 1 дело - определението е 

постановено 2 дни след депозиране отговора на ответника, без да се изчака 

месечния срок. Първото съдебно заседание е насрочвано в срок от 20 дни до 

около месец. Изключение се констатира по две дела – едното е  насрочено 

след месец и 20 дни, второто е насрочено 6 дни след постановяване на 

определението по чл. 140 ГПК. При отлагане на с. з. делата са насрочвани 

след около месец. Решенията са постановявани както в деня, в който е даден 

ход по същество на делото, така и в рамките на 6 до 20 – 25 дни, с 

изключение на едно дело, решението по което е постановено след 1 месец и 

18 дни от обявяването му за решаване.  

  По отношение на връчване на съобщенията и призовките на страните 

се установи, че служба „Съдебно деловодство” не изпълнява стриктно 

разпорежданията на съда, не следи за невърнатите по делата 

съобщения/призовки: по едно от делата не е изпратило съобщение за 

разпореждането на съда за вписване на исковата молба, същото не е 

изпълнено и съдът не е обсъдил неизпълнението; по едно дело се установи, че 

призовките до двамата ищци са изпратени на един адрес, вместо на двата 

адреса, посочени в исковата молба и  по едно дело призовките, изпратени до 

ищците за насроченото с. з. не са върнати, но съдът не е изискал обяснения от 

връчителя, констатирал е нередовно призоваване и не е дал ход на делото.  
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По наведените доводи в сигнала от Й. Т., че П. С. Т., В. Т. Д. и „техните 

съмишленици” са „действали с подставени лица”, беше изискана справка за 

дела, образувани с посочените лица, които са ответници по гр. д. № 1045/2012 

г. Проверката установи, че е разгледано едно дело, образувано по иск с 

правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД, със страна П. С. С. и съпругът й П. С. С. 

Съобщението с разпореждането на съда по чл. 131 ГПК, изпратено до 

единият ответник не е върнато по делото, съдът не е изискал обяснения от 

връчителя. Първото открито съдебно заседание е насрочено 2 дни след 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК, поради което страните са 

призовани по телефона. В проведеното единствено съдено заседание 

ответниците са  представлявани от адв. Ц. З. Делото е обявено за решаване и 

решението е постановено същия ден.  

 

 От проверката на всички 11 дела, образувани по искови молби по чл. 

19, ал. 3 ЗЗД се установи, че 7 от производствата са приключили при 

признание на иска от ответниците, по останалите дела не са депозирани 

отговори на ИМ и ответниците не са се явили в съдебно заседание. При 

разговор с ръководството на съда и съдия Ивайло Родопски се установи, че 

делата са насрочвани в кратък срок и страните са призовавани по телефона, 

тъй като по повечето от делата е постъпвал отговор от ответниците, с който 

са признавали иска, което се потвърди и от извършената проверка. На 

поставения въпрос, че след като по-голямата част от дела са образувани при 

признание на иска, не е ли логично сделката да приключи пред нотариус, 

председателят на съда отговори, че причината страните да потърсят съдебния 

ред е икономически – съдебното производството по чл. 19, ал. 3 ЗЗД е по-

евтино от нотариалното производство. Този въпрос не е изследван от ИВСС и 

би могъл да бъде предмет на отделна, тематична проверка.  

 

В разговор със съдиите Иванов и Родопски се открои позицията им, че 

няма пречка за призоваването по телефона, в случаите, когато ответниците 

признават иска и според тях няма причина производствата по тези дела „да се 

бавят”. По същата причина съдия Ивайло Иванов, съдия Ивайло Родопски и 

съдия Мариана Станкева са насрочвали съдебно заседание в кратък срок и по 

делата, образувани по молби за развод по взаимно съгласие. Считаме, че 

посочената причина за неспазване на процедурата по призоваване на 

страните, регламентирана в глава шеста от ГПК – „Съобщения и призовки” е 

необосновано. Връчването на призовки за насроченото първо съдебно 

заседание следва да се извършва по реда на чл. 44, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 58 

ГПК. При насрочване на първото съдебно заседание съдът следва да се 

съобрази с необходимото технологично време за редовно връчване на 

призовките, регламентирано в чл. 56, ал. 3, изр. първо от ГПК. Връчването на 

призовка по телефона е изключение от общото правило за връчване на 

съобщения/призовки, видно от разпоредбата на чл. 42, ал. 3 от ГПК: „Когато 

съобщението не е връчено по друг начин, съдът може да разпореди по 

изключение връчването да стане от служител на съда по телефона, телекса, 
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факса или с телеграма.” Констатирано бе, че призоваването по телефона, по 

проверените дела, не е правилно оформяно от деловодителите, предвид 

нормата на чл. 44, ал. 2 ГПК – не е посочвано името на деловодителя, 

извършил уведомяването.  Следва да се посочи също, че страните не са 

заявили желание да бъдат призовавани по телефона и обаждане в 

канцеларията на съда от името на „ищеца” или „ответника” и информиране за 

предстоящото съдебно заседание е неправилно. Служба „Съдебно 

деловодство” е длъжна да изпраща съобщения и призовки, независимо от 

факта, че страните се обаждат в канцеларията на съда и получават 

информация за предстоящо съдебно заседание.  

 

 От проверените дела беше установено, че не всички разпореждания на 

съда са доведени до знанието на страните – разпореждането на съда за 

вписване на исковата молба не винаги е изпълнявано от деловодителите. При 

разговор със съдебните деловодители се установи, че ищците сами следят за 

разпорежданията на съда, касаещи вписването на исковата молба. Всички 

разпореждания на съда, касаещи производството по делата, следва да се 

съобщават на съответната страна. Констатирано бе, че някои от съдиите не 

следят за постановените от тях разпореждания за вписване на исковата молба, 

позовавайки се на ТР № 3/19.07.2009 г. Следва да се напомни, че според 

цитираното тълкувателно решение „неизпълнението на изричното указание 

на съда за вписване на исковата молба по чл. 114 ЗС, в т. ч. и за съдебна 

делба, е основание за нейното връщане на основание чл. 129, ал. 3 ГПК.” 

 

 Занижен контрол от страна на съда се установи и по отношение на 

невърнатите по делата призовки. По част от проверените дела се установи, че 

изпратените до страните призовки не са върнати по делата, но по нито едно 

от тях съдът не е изисквал обяснения от връчителя. Съгласно разпоредбата на 

чл. 84, ал. 1 от ПАРОАВАС, невръчените призовки, както и връчените извън 

сроковете по процесуалните закони се връщат с бележка върху тях за 

причините за това. Считаме, че съдиите следва да изискват обяснения от 

връчителите за невърнатите призовки и при наличие на законовите 

предпоставки да се прилагат дисциплиниращите мерки, визирани в чл. 88 

ГПК.  

 

От всички 11 дела, образувани по искови молби с правно основание чл. 

19, ал. 3 ЗЗД, адвокат Ц. З. е била процесуален представител по 9 от делата 

като по 8 от тях е била процесуален представител на ищците и по 1 дело – на 

ответниците П. С., П. С. и В. Н. Прави впечатление, че по единственото дело, 

по което адв. З. е била проц. представител на ответниците, единият от тях – 

П. С. е била ответник по гр. д. № 1045/2012 г. (по сигнала до ИВСС), по което 

дело адв. З. е била проц. представител на ищците. Констатирано бе, че по 

делата са приложени различни пълномощни – от адвокатския кочан на адв. З. 

и такива, изготвени в свободен текст на лист А 4 като всички пълномощни, 

изготвени на лист А 4 са идентично оформени и подписани. Във връзка с пр. 
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преписка № 283/2012 г., по описа на РП – Своге са изискани всички 

пълномощни от адв. Ц. З. за периода от 2007 г. до 31.12.2011 г., както и 

справка за всички дела, по които е била процесуален представител за 

посочения период, което е и причина по някои от проверените дела тези 

пълномощни да липсват. 

Доводите на Й. Т., посочени в сигнала, че ищците в производството по 

гр. д. № 1045/2012 г. (С. А. Н. и съпругата му В. Е. Н.) са били принудени 

чрез „заплаха” да подпишат предварителен договор за продажба, както и да 

подадат искова молба за обявяване на предварителния договор за 

окончателен, тъй като и двамата са „психически обременени и слабо 

грамотни”, не биха могли да бъдат подкрепени или отхвърлени от настоящата 

проверка, предвид границите на регламентираната в чл. 54, ал. 1 ЗСВ 

компетентност на ИВСС. Твърдяната в сигнала извършена измама по смисъла 

на чл. 209 и сл. от НК би могла да се установи само от разследващите органи.  

 

 

         С оглед направените констатации и изводи ИВСС отправя 

следните           

 

   ПРЕПОРЪКИ: 

            

            1. Председателят на РС – Костинброд, съобразно правомощията 

по чл. 80, ал. 1, т. 1 ЗСВ, да предприеме следните мерки: 

  - служба „Съдебно деловодство” да съобщава разпорежданията на 

съда, включително и тези, касаещи вписване на исковата молба, в изпълнение 

на нормата на чл. 102 ПАРОАВАС; 

  - служба „Съдебно деловодство” да спазва стриктно разпоредбата 

на чл. 99 и чл. 101 от ПАРОАВАС. 

  

  2. Председателят на РС – Костинброд, съобразно правомощията 

по чл. 80, ал. 1, т. 9 ЗСВ, да свика общо събрание на съда, на което:  

  - да се обсъдят констатираните в настоящия акт случаи на 

невърнати по делата съобщения и призовки и да се приеме решение, съдиите 

да изискват обяснения от връчителите за невърнатите съобщения/призовки по 

делата и при наличие на законовите предпоставки да прилагат разпоредбата 

на чл. 88 от ГПК; 

  - да се обсъдят констатираните случаи на призоваване на страните 

по телефона, съобразно изискването на чл. 42, ал. 3 от ГПК и се приеме 

решение първото съдебно заседание да се насрочва в срок, който да 

позволява на служба „Съдебно деловодство” да изготвя и изпраща 

призовките при съобразяване с изискването на чл. 56, ал. 3 ГПК.  

 

  В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 

2, във вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на РС - Костинброд да уведоми главния 
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инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 

препоръките. 

 

Настоящият акт да се изпрати  на омбудсмана на Република 

България, на главния прокурор на Република България, на председателя на 

РС – Костинброд, на председателя на ОС – София и на представляващия 

Висшия съдебен съвет. 

 

 

                ИНСПЕКТОР: 

 

                        /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


