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                    Проверката в Районен съд – Карлово по гражданските дела е 

извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-56/18.05.2012 г. на главния 

инспектор на ИВСС, издадена на основание чл. 58, ал. 1 ЗСВ и съобразно 

плана за провеждане комплексна планова проверка от ИВСС в съдилищата от 

съдебния район на Окръжен съд - Пловдив. 

                    Проверката бе извършена от инспектор Весела Николова и 

експертите Ирина Цачева и Николай Илиев. 

                    Обхватът на проверката включва дейността на РС - Карлово по 

образуването и движението на гражданските дела за периода 2010 г. и 2011 г.  

                    Съгласно изготвения план на проверяващите бяха предоставени 

справки от електронната деловодна система, годишните доклади на съда за 

2010 г. и 2011 г. и произволно посочени граждански дела.  

 

І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 

 

           Административното ръководство на РС – Карлово през 2010 г. е 

осъществявано от Дарина Попова. С решение на ВСС по Протокол № 26 от 

21.07.2011 г., съдия Дарина Попова е освободена предсрочно от заеманата 

длъжност „административен ръководител – председател” на РС – Карлово и с 

решение по същия протокол, съдия Анна Георгиева е назначена за изпълняващ 

функциите ,,административен ръководител – председател” на РС – Карлово. С 

решение на ВСС по протокол № 40/01.12.2011 г. за административен 

ръководител - председател на съда е назначена Асима Вангелова – Петрова, 

считано от 12.12.2011 г.   

                    По щатно разписание през 2010 г. съдът е имал 9 съдийски бройки 

като от 06.06.2010 г. е прекратено правоотношението със съдия Стоян Илиев 

Ранчев, поради смърт и до края на 2011 г. в съда работят 8 съдии: Асима 

Вангелова – Петрова, Анна Георгиева, Анна Донкова-Кутрова, Дарина Попова, 

Иван Бедачев, Мария Личева – Гургова, Георги Димитров и Ивайло Георгиев.  

  През 2010 г. и 2011 г. съдия Ивайло Георгиев е бил командирован в 

РС – София. За по-кратки периоди съдиите Мария Личева-Гургова и Георги 

Димитров са били командировани в РС – Пловдив. В края на 2011 г. един щат 

за съдия е незает, като по отношение на същия е обявен конкурс за 

първоначално назначаване, съгласно решение на ВСС от 16.06.2011 г. С АКТ 

за встъпване в длъжност от 11.06.2012 г., Димитър Гальов встъпва в длъжност 

„съдия”,  председател на ІV граждански състав. 

  В РС – Карлово са обособени две колегии – наказателна и 

гражданска. С оглед реално работещите съдии през 2011 г. четири съдебни 

състава са разглеждали наказателни дела и три съдебни състава са разглеждали 

граждански дела. Съдът разполага и с два щата за съдебен изпълнител и един  

щат за съдия по вписванията.   
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  През 2010 г. гражданските състави са: І гр. състав - Асима 

Вангелова-Петрова; ІІ гр. състав - Мария Личева-Гургова;  ІІІ гр. състав - 

Георги Димитров и ІV гр. състав - Анна Донкова-Кутрова.  

През 2011 г., гражданските състави са: І  гр. състав - Асима 

Вангелова-Петрова; ІІ гр. състав - Мария Личева-Гургова и ІІІ гр. състав - 

Георги Димитров. От 08.11.2010 г. съдия Донкова-Кутрова разглежда 

наказателни дела като през 2011 г. е продължила разглеждането на 

несвършените 31 бр. гр. дела, на неин доклад.  

През 2010 г. щатната численост на съда, без съдийската, е 23 

щатни бройки, а през 2011 г. една щатна бройка – „съдебен деловодител” е 

трансформирана в щатна бройка за съдебен служител в специализираните 

съдилища, съгласно решение на ВСС по Протокол № 13/14.04.2011 г. и от 

14.04.2011 г. щатната численост на съда е 22 бройки.  

В служба „Съдебно деловодство” работят петима деловодители, от 

които единият е ръководител. В служба „Регистратура” работи съдебен 

служител, който не е назначен на щат „деловодител”, тъй като такъв щат не е 

предвиден за съда. Съдът разполага с един архивар и двама призовкари.  

 Петимата съдебни секретари влизат в съдебно заседание със седем 

съдии, съобразно графика на заседанията.   

           

 
                      ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

 

                    Организационното и административно ръководство на РС – 

Карлово се осъществява от Асима Вангелова-Петрова, встъпила в длъжност 

като председател на  12.12.2011 г. През календарната 2011 г. са издадени 373 

броя заповеди във връзка с организацията на работата на съда.  

                    Заседанията на съдиите са по график, както следва: една седмица 

заседават два пъти, следващата седмица - веднъж. Заседателните дни на 

съдиите са съобразно ползването на единствената съдебна зала в съдебната 

палата. 

                    Графикът за дежурствата е изготвен помесечно, като дежурният 

съдия разглежда само наказателни дела и разрешенията за теглене от детски 

влог.   

                    Графикът за отпуските през 2010 и през 2011 г. е изготвен по 

начин, осигуряващ наличие на съдебни състави през съдебната ваканция за  

разглеждане на дела и исканията по чл. 329, ал. 3 ЗСВ, включително и 

администриране на всички висящи дела по текущия доклад.     

               Със Заповед № ЗД 70/01.06.2010 г. на председателя на съда Дарина 

Попова са определени съдебните служители, които следва да извършват 

справки чрез отдалечен достъп до Национална база данни „Население” към ГД 

„ГРАО” при МРРБ.   
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 Със Заповед № РД 25/17.05.2011 г. на председателя на съда Дарина 

Попова са утвърдени правила за изпращане на съобщения и призовки чрез 

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

изпълнение на решение на ВСС, взето по Протокол № 13/14.04.2011 г.  

 Със Заповед № РД 43/03.05.2012 г. на председателя на съда Асима 

Вангелова-Петрова са определени съдебни служител, които да извършват 

справки чрез отдалечен достъп в информационната система на Имотен 

регистър (Служба по вписвания) чрез приложението И-Кадастър – издадена в 

изпълнение на решение по Протокол № 16/10.04.2012 г. на комисия 

„Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към 

ВСС. 

                    През 2010 г. и 2011 г. са  провеждани общи събрания, с обсъждане 

на  въпроси от организационен характер. Обсъждани са върнатите от 

инстанционен контрол дела, за недопускане на противоречива практика при 

разглеждане и решаване на гражданските дела, като тази практика е 

преустановена през 2012 г.   

 
       ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 
 

                    В РС - Карлово е инсталирана и действаща съдебна автоматизирана 

система (САС) „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД, 

гр. Варна. Поддръжката и актуализирането на програмата се осъществяват от  

„Информационно обслужване” АД, клон Пловдив. Поетапно са включвани и 

висящите от минали години дела. При връщането от инстанционен контрол 

делата се въвеждат в системата, с цел отразяването им при архивиране. От 

01.01.2009 г. всички деловодни книги се водят едновременно на електронен и  

на хартиен носител.  

                    Постъпващите в съда книжа се приемат  в служба „Регистратура” и 

след поставяне на дата, подпис и час, се вписват във входящия дневник. 

Молбите по които се образуват дела се докладват на председателя, който 

извършва електронното разпределение. След разпределението на делата на 

принципа на случайния подбор, същите се връщат в деловодство за образуване 

на делата и още същия ден или най-късно на следващия са докладват на 

съдията-докладчик. 

                    Подреждането и съхранението на гражданските дела е съгласно 

ПАРОАВАС. Всички постъпващи книжа по делата, след резолюция на 

съдията, се прикрепват и номерират, с малки изключения – делата на доклад на 

съдия Личева, някои от които не са подредени по хронология. На отделен рафт 

са подредени делата, по които тече срок за извършване на процесуални 

действия /срока  по чл. 131 ГПК,  допълнителния  срок по чл. 144 ГПК и др./ и 
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делата с  резолюция на съдията кога да се докладват. Отделно са подредени 

спрените дела. 

                     При проверка на деловодните книги се установи, че всички книги  

се  водят на електронен носител, с разпечатка на хартиен носител, съгласно 

ПАРОАВАС. Със Заповед № РД 31/22.03.2012 г. на председателя на съда 

Асима Вангелова-Петрова са определени отделни деловодни книги и регистри 

– азбучен указател по член 55 ПАРОАВАС, архивна книга по чл. 68 

ПАРОАВАС, регистър по чл. 10, ал. 2 от ЗЗДН и регистър по чл. 49, ал. 1 от 

ЗН, които се водят на електронен регистър, указана е периодичността на 

разпечатване на хартиен носител. Административният секретар на съда 

осъществява контрол на воденето на всички книги.  

  Със Заповед № РД 25/15.03.2012 г. на председателя на съда Асима 

Вангелова-Петрова са утвърдени вътрешни правила, както следва: 

1. Вътрешни правила за организацията на работата на служба 

„Регистратура” в РС – Карлово. 

2. Вътрешни правила за организацията на работата по 

образуването и движението на граждански дела в РС – Карлово. 

3. Вътрешни правила за организацията на работата по 

образуването и движението на наказателни дела в РС – Карлово. 

4. Вътрешни правила за организацията на работата на служба 

„Връчване на призовки и съдебни книжа” в РС – Карлово. 

5. Вътрешни правила за организацията на служба „Архив” в РС – 

Карлово. 

6. Вътрешни правила за организацията и реда за използване на 

програмния продукт за разпределение на делата на случаен 

принцип в РС – Карлово. 

 

             Всички съдебни актове се публикуват на интернет страницата на 

съда, съгласно утвърдени „Вътрешни правила за организацията на публикуване 

на съдени актове” и се актуализира ежедневно. 
                     
                    2. ОБРАЗУВАНЕ  НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  
  
 Създадена е единна организация по образуване на делата и 

спазване принципа на случайния подбор. Разпределението на делата на 

случаен принцип се осъществява от председателя на съда, а в негово отсъствие 

от съдията, който го замества, определен със заповед като се използва 

софтуерната програма за случайно разпределение „Law Choice”, разработена и 

предоставена от ВСС. Всички граждански дела, включително и бързите 

производства, в момента на постъпването им се разпределят  електронно. 

Образуваните частни граждански дела по молби за издаване на разрешение за 

разпореждане с парични средства по банкови сметки на малолетни и 
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непълнолетни, както и разрешенията за сключване на граждански брак от 

непълнолетни се разпределят „по дежурство”.  

 Поради служебна ангажираност, председателят на съда е изключен 

от производствата по чл. 390 ГПК, а по останалите дела е с 60 % натовареност. 

По всички дела се прилага протокол от случайното разпределение. При 

проверка на гражданските дела не се установи случай на повторен избор на 

докладчик /смяна на докладчик/ по вече разпределено дело.   

                    Върнатите граждански дела от горните инстанции, са докладвани  

на председателя и на съдията, произнесъл акта, за запознаване. До м. май 2011 

г. върнатите от въззивната инстанция дела са обсъждани  между съдиите, с цел 

уеднаквяване на съдебната практика. Към настоящия момент, тази практика е 

преустановена.  

                     Делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални 

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

ПАРОАВАС.   
 
                    3. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                    През 2010 год. в PC – Карлово са постъпили 2 167 бр. гр. дела, 

останали несвършени от предходни години 367 бр. дела, или общо за 

разглеждане 2 534 бр. дела. От постъпилите граждански дела, 1392 броя са 

заявления по чл. 410 и 417 ГПК. Свършените дела през 2010 год. са 2 178 бр.,  

прекратени 188 бр. От общия брой свършени дела в срок до 3 месеца са 

приключили – 1934 дела, което е 88.79 % от делата.  

          През 2011 год. в PC – Карлово са постъпили 2 028 бр. гр. дела, 

останали несвършени от предходни години 356 бр. дела, или общо за 

разглеждане 2 384 бр. дела. От постъпилите граждански дела 1244 са делата, 

образувани по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Свършените дела през 2011 год. са 2 051 

бр., от тях прекратени 157 бр. От общия брой свършени дела в срок до 3 

месеца  са приключили 1 804 дела, което е 87.95 % от делата.  Несвършени към 

31.12.2011 г. – 333 бр. дела. 

          Независимо, че през 2011 г. делата, образувани по чл. 410 и чл. 417 

ГПК е намалял, а са се увеличили делата, образувани по реда на глава двадесет 

и пета ГПК – бързо производство, като материя преобладават делата по чл. 410 

и 417 ГПК. 

                      

                     ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  
                  

                    При извършената проверка на гражданските дела се установи, че 

делата най-често са отлагани поради нередовна процедура по призоваване на 

страните, неизготвяне в срок на заключенията от вещите лица,  спиране на 

производството, конституиране на нови страни и др.  
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  1. Образувани дела през 2010 г. и 2011 г. – свършени над 3 

месеца.  

От изготвените справки за нуждите на проверката се установи, че 

от образуваните през 2010 г. дела, 374 бр. са свършени над 3 месеца, а от 

образуваните през 2011 г. дела – 223 бр. са свършени над 3 - месечния срок. 

Сроковете са изчислявани от датата на образуване на делото до датата на 

обявяване на решението, а не съгласно указанията на ВСС – от датата на 

насрочване на делото (постановяване на определението по чл. 140 ГПК до 

датата на обявяване на решението), което е и причина за посочения голям брой 

дела свършени над 3 месечния срок.    

Проверката на случайно избрани дела, установи:  

- гр. д. № 201/2011 г., обр. на 27.01.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, иск по чл. 415, ал. 1 във вр. с чл. 240, ал. 1 и ал. 2, чл. 86 от ЗЗД, вр. 

с чл. 79 от ЗЗД. Делото е разпределено на случаен принцип, видно от протокол 

за избор на докладчик, подписан от Д. П. Разпореждането по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 28.01.2011 г. Съобщение за акта на съда е изпратено на същата 

дата и е получена от ответника на 01.02.2011 г. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 14.03.2011 г., съдът е взел отношение по 

доказателствените искания, изготвил е проект за доклад по делото и е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 13.04.2011 г. Ответникът е 

депозирал „молба-становище” на 12.04.2011 г. В първото открито съдебно 

заседание съдът е обявил делото за решаване, решение е постановено на 

13.05.2011 г., на която дата е и обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК;  

  - гр. д. № 284/2011 г., обр. на 14.02.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, иск по чл. 128, чл. 221, ал. 1 от КТ и чл. 86 от ЗЗД. С разпореждане от 

15.02.2011 г. производството по делото е оставено без движение, с оглед 

констатирани нередовности в исковата молба. Съобщение с указанията са 

изпратени на същата дата. С разпореждане от 28.02.2011 г. производството 

отново е оставено без движение, след като съдът е констатирал, че 

нередовностите не са отстранени и с молба, постъпила на 25.02.2011 г. В 

изпълнение на указанията на съда е депозирана молба на 16.03.2011 г. 

Разпореждането по чл. 131 от ГПК е постановено на 17.03.2011 г. Съобщение 

за разпореждането е изпратено на същата дата и е получено от ответника на 

24.03.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 27.04.2011 г., 

съдът е взел отношение по доказателствените искания, представил е проект за 

доклад по делото и производството е насрочено в открито съдебно заседание за 

16.06.2011 г. Заключение, изготвено във връзка с допусната съдебно-

счетоводна експертиза, е депозирано на 18.05.2011 г. В първото открито 

съдебно заседание съдът е констатирал, че делото е заведено срещу 

ненадлежна страна, с оглед на което производството е оставено без движение и 

са дадени указания на ищеца. На 08.07.2011 г. е депозирана искова молба 

срещу нов ответник. С определение от 11.07.2011 г. е конституиран новия 

ответник и отново дадени указания по чл. 131 и сл. от ГПК. С определение по 
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чл. 140 от ГПК, постановено на 14.09.2011 г., съдът е насрочил производството 

в открито съдебно заседание за 20.10.2011 г. В съдебно заседание от тази дата е 

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

на 18.11.2011 г., на която дата е и обявено в регистъра по чл. 235 от ГПК; 

   - гр. д. № 473/2011 г., обр. на 16.03.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, по чл. 108 от ЗС. С определение от 17.03.2011 г., постановено на 

основание чл. 129, ал. 2 във вр. с чл. 128 от ГПК, съдът е оставил 

производството без движение и указал на ищеца да впише исковата си молба, 

да посочи цена на иска, като представи данъчна оценка, както и актуална скица 

на имота. Съобщение за указанията е изпратено на 18.02.2011 г. и връчено на 

23.03.2011 г. На 24.03.2011 г. е поискано удължаване на срока. С разпореждане 

от 14.04.2011 г. производството е оставено без движение за внасяне на 

държавна такса. На 21.04.2011 г. е постановено разпореждане по чл. 131 от 

ГПК. Препис от исковата молба е връчен на 02.05.2011 г. Писмен отговор е 

депозиран по делото на 01.06.2011 г. С определение от 06.06.2011 г. 

производството е оставено без движение. Указанията на съда са доведени до 

знанието на ищеца на 13.06.2011 г. В изпълнение на указанията е депозирана 

молба на 20.06.2011 г. С разпореждане на съда от 26.07.2011 г. е изпратено 

напомнително писмо на ищеца за изпълнение на указанията, дадени на 

06.06.2011 г. Напомнително съобщение е изпратено на 28.07.2011 г. и е 

получено на 08.08.2011 г. На 11.08.2011 г. е депозирана молба за удължаване 

на срока, което искане е уважено с разпореждане от 12.08.2011 г. С 

определение от 10.10.2011 г. съдът е върнал исковата молба и прекратил 

производството по делото, след като е констатирал, че и след изтичане на 

удължения срок не са отстранени нередовностите; 

   - гр. д. № 742/2011 г., обр. на 09.05.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, по чл. 221, ал. 1 от КТ. С разпореждане от 10.05.2011 г. 

производството е оставено без движение за отстраняване на нередовности в 

исковата молба. С разпореждане по чл. 131 от ГПК, постановено на 12.05.2011 

г., съдът е разпоредил изпращане на препис от исковата молба. Препис от 

исковата молба е връчен на 01.06.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 08.07.2011 г., съдът е взел отношение по доказателствените 

искания на страните, изготвил проект за доклад по делото и насрочил 

производството по делото в открито съдебно заседание за 14.09.2011 г. В 

открито съдебно заседание от 05.10.2011 г. е даден ход по същество и делото е 

обявено за решаване. Решение е постановено на 10.10.2011 г.;  

- гр. д. № 128/2010 г., обр. на 15.01.2010 г., на доклад на съдия 

Вангелова, І гр. състав, иск по чл. 79 ТЗ във вр. с чл. 228 и чл. 258 ЗЗД и чл. 86, 

ал. 1 ЗЗД. На 18.01.2010 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е върнато в цялост, с отбелязване от 

19.01.2010 г., че по сведения на обитателите, адресът на ЮЛ е в гр. Банкя. С 

разпореждане от 20.01.2010 г. е указано да се връчи в гр. Банкя. Съобщението е 

връчено на 27.01.2010 г., отговора е представен на 25.02.2010 г. На 08.03.2010 
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г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. 

Първото с. з. е проведено на 07.04.2010 г. – не е даден ход на делото, поради 

нередовна процедура по призоваване. Постъпило е възражение за подсъдност, 

срещу определението на съда, постановено на 08.03.2010 г. По ч. жалба делото 

е изпратено на ПОС.  С определение от 20.04.010 г., постановено по ч. гр. д. № 

1108/2010 г., по описа на ПОС, съдът е потвърдил определението на 

първоинстанционния съд от 08.03.2010 г. – обжалвано пред ВКС. С 

определение от 01.11.2010 г., постановено по ч. т. д. № 638/2010 г., по описа на 

ВКС, съдът не е допуснал касационно обжалване. Делото е постъпило в РС -

Карлово на 10.11.2010 г. На 18.10.2010 г. е депозирана молба от ищеца, с която 

моли съдът да прекрати производството по делото, на осн. чл. 233 ГПК – 

постигнато извън съдебно споразумение. С определение от 18.11.2010 г. съдът 

е прекратил производството, на осн. чл. 233 ГПК; 

- гр. д. № 183/2010 г., обр. на 26.01.2010 г., на доклад на съдия 

Донкова, ІV гр. състав, иск по чл. 140, ал. 1 СК. С разпореждане от 26.01.2010 

г. ИМ е оставена БД, с указания. На 04.02.2010 г. е представена молба-

уточнение, на 05.02.2010 г. е разпоредено да се изпати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е връчено на 10.02.2010 г., отговора е 

представен на 09.03.2010 г. На 10.03.2010 г. е постановено определението по 

чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад, връчен на страните. Първото с. з. е 

проведено на 25.03.2010 г. – отложено по доказателствата. Проведени са с. з. 

на: 13.04.2010 г. – поради непредставяне в законовия срок на заключението на 

в.л., отложено; 27.04.2010 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 11.05.2010 г., решението е обявено на 

11.05.2010 г.; 

- гр. д. № 382/2011 г., обр. на 01.03.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, ІІІ гр. състав, иск по чл. 422 ГПК. На 08.03.2011 г. е разпоредено да 

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

11.03.2011 г., на 05.05.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. 

Първото с. з. е проведено на 31.05.2011 г. – за запознаване на ответника с 

представените в с. з. доказателства, отложено. В с.з. на 13.09.2011 г. е даден 

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

13.10.2011 г., решението е обявено на 18.10.2011 г.; 

- гр. д. № 260/2011 год., обр. на 09.02.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, І гр. състав, иск по 49, ал. 1 СК. С разпореждане от 10.02.2011 г. е 

изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е върнато в 

цялост с отбелязване от 17.02.2011 г., че лицето не живее в страната. На 

21.02.2011 г. е разпоредено да се връчи съобщение чрез залепване. На 

28.02.2011 г. е залепено уведомление, на 06.04.2011 г. е представен отговор на 

ИМ. На 08.04.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е 

проект за доклад. Първото с.з. е проведено на 09.06.2011 г. – отложено по 

доказателствата (съвместен разпит на свидетелите). В с.з. на 07.07.2011 г. е 

даден ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с 
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решение на 09.08.2011 г., решението е обявено на 01.08.2011 г. На 30.01.2012 г. 

е постъпила молба за поправка на ОФГ, на 01.02.2012 г. е разпоредено да се 

изпрати препис на другата страна за отговор в 1-седмичен срок. На 24.02.2012 

г. е постановено определение, с което съдът е допуснал поправка на ОФГ; 

  - гр. д. № 373/2011 г., обр. на 28.02.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, І гр. състав, иск по чл. 422 ГПК. На 28.02.2011 г. е изискано частното 

гр. дело – заповедно производство (ЗП). На 07.03.2011 г. е разпоредено да се 

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

09.03.2011 г., не е представен отговор.  На 14.04.2011 г. е постановено 

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

проведено на 13.06.2011 г. – по допусната ССЕ, отложено. Проведени са с. з. на 

14.07.2011 г. – отложено за изготвяне на експертиза, т.к. едва на 13.07.2011 г. е 

представено доказателство за внесен депозит за в. л.; 20.10.2011 г. – прието е 

заключението на в. л., даден е ход на делото по същество, съдът е обявил, че 

ще се произнесе с решение на 22.11.2011 г., решението е обявено на 22.11.2011 

г.;   

  - гр. д. № 431/2011 г., обр. 07.03.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, ІІІ гр. състав, иск по чл. 45 ЗЗД. На 10.03.2011 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, съобщението е връчено на 

21.03.2011 г. На 30.05.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. 

Първото с. з. е проведено на 13.09.2011 г. – изготвен е доклад по делото, 

изискана е преписка от РПУ – Карлово, отложено. В с. з. на 18.10.2011 г. е 

даден ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе решение 

на 18.11.2011 г., решението е обявено на 22.11.2011 г.; 

  - гр. д. № 153/2011 год., обр. на 18.01.2011 г., на доклад  на съдия 

Димитров, ІІІ гр. състав, иск по чл. 49 ЗЗД във вр. 86 ЗЗД. На 20.01.2011 г. е 

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

Съобщението е върнато в цялост с отбелязване от 21.02.2011 г., че лицето не е 

намерено. На 28.02.2011 г. е разпоредено да се връчи уведомление чрез 

залепване. На 01.03.2011 г. е връчено съобщението на ответника – ЮЛ, на 

14.03.2011 г. е представен отговор. С разпореждане от 15.03.2011 г. е указано 

делото да се докладва на 02.04.2011 г. На 26.04.2011 г. е постановено 

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

проведено на 31.05.2011 г. – отложено по доказателствата. В с. з. на 20.09.2011 

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

решение на 20.10.2011 г., решението е обявено на 27.10.2011 г.;   

  - гр. д. № 267/2011 год., обр. на 10.02.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, ІІ гр. състав, иск по 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 19, ал. 3 ЗЗД. С разпореждане от 

10.02.2011 г. ИМ е оставена БД, с указания за вписване в АВ. На 10.02.2011 г. е 

представена вписана ИМ, на 11.02.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис 

от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 17.02.2011 г., на 

16.03.2011 г. е представен отговор. С отговора на ИМ е предявен насрещен иск, 

с определение от 21.03.2011 г. съдът е разделил производството по делото. С 
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определение от 24.03.2011 г., с оглед представения отговор на ИМ, съдът е 

конституирал още една страна в производството и е оставил ИМ без движение 

за представяне на препис от нея с приложенията за новоконституирания 

ответник. На 11.04.2011 г. е представена молба с изпълнени указания. На 

13.04.2011 г. е разпоредено да се връчи препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е връчено на 15.04.2011 г., не е представен отговор. На 

25.05.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

за доклад. Първото с.з. е проведено на 27.06.011 г. – даден е ход по същество 

на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 28.07.2011 г., 

решението е обявено на 26.07.2011 г. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  Проверката на делата установи, че основна причина 

производствата да приключват над 3 месеца е отлагане на делото по 

доказателствата или поради нередовна процедура по призоваване; 

непредставяне на заключение от в. л. в законовия срок; невнасяне на депозит в 

указания срок по допусната от съда експертиза, наложило отлагане на с. з.; 

обжалване актове на съда пред ОС – Пловдив, а в някои случаи, обжалване 

актовете на окръжния съд пред ВКС. В изолирани случаи съдът е оставял ИМ 

без движение след проведено първо с. з., в което е установено, че исковата 

молба е заведена срещу ненадлежна страна, което е и причина производството 

да продължи по-дълго (конституиране на нов ответник, размяна на книжа по 

чл. 131 ГПК, постановяване отново на определение по чл. 140 ГПК). Съдиите 

са се произнасяли по доклада в рамките на 2 - 3 дни. 

 Определението по чл. 140 ГПК е постановявано в рамките на 1 до 15 дни 

след изтичане срока за отговор, с изключение на гр. д. № 431/2011 г., на доклад 

на съдия Димитров – определението по чл. 140 е постановено 38 дни след 

изтичане срока за отговор. Първото с.з. е насрочвано в  срок до 1 месец, месец 

и половина. По време на съдебната ваканция, първото с.з. е насрочвано след 

около 2 месеца, с изключение на гр. д. № 431/2011 г. и гр. д. № 153/2011 г., на 

доклад на съдия Димитров, които от м. май са насрочвани за м. септември – 

след повече от 3 месеца. 

   

2. Образувани дела след 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.10 г.  и образувани след 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2011 

год.  
                    В изготвената справка за дела, образувани след 01.01.2010 год. и 

неприключили към 31.12.2010 год. са посочени  293 бр. дела, като 183 дела са 

образувани след 01.10.2010 г. Образувани дела след 01.01.2011 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г. са посочени 279 дела, като 156 дела са 

образувани след 01.10.2010 г. По-голямата част от делата са с постановен 

съдебен акт през 2011 г. и съответно  през 2012 г. 

Проверката на случайно избрани дела, установи:  
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   - гр. д. № 1/2011 г., обр. на 03.01.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, по чл. 422 от ГПК. С разпореждане от 03.01.2011 г. по чл. 131 от 

ГПК съдът е указал изпращане на препис от исковата молба на ответника, като 

е посочил, че следва да бъде вписана допълнителна възможност в съобщението 

за правата по реда на чл. 119 от ГПК и последиците по чл. 238 и сл. от ГПК. 

Съобщение за акта на съда е изпратено на 04.01.2011 г. и получено от 

ответника на 10.01.2011 г. Писмен отговор е постъпил на 17.01.2011 г. С 

разпореждане от 18.01.2011 г. съдът е указал делото да му се докладва на 

11.02.2011 г. /когато изтича едномесечния срок за упражняване на правата от 

ответника. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 10.03.2011 г. 

/един месец след датата, определена от съдията за докладване на делото/, съдът 

се е произнесъл по доказателствените искания и насрочил производството в 

открито съдебно заседание за 12.04.2011 г. Призовки са изпратени на страните 

на 14.03.2011 г. В първото открито съдебно заседание е изготвен проект за 

доклад на делото. С оглед изявление на ответната страна, съдът е оставил 

исковата молба без движение и дал указания за нейното конкретизиране. 

Съобщение на ищеца с указанията на съда е изпратено на 12.04.2011 г. и 

получено на 27.04.2011 г. Указанията са изпълнени с молба от 04.05.2011 г. С 

разпореждане от 05.05.2011 г. съдът е указал да се изпрати препис от същата на 

ответника и насрочил ново открито съдебно заседание за 07.06.2011 г. В това 

съдебно заседание е допусната съдебно-техническа експертиза и съдът е 

обявил, че по искането за допускане на съдебно-счетоводна такава ще се 

произнесе след представяне на заключението по допуснатата, като е насрочил 

производството в открито заседание за 16.09.2011 г. С молба от 03.08.2011 г. 

определеното вещо лице се е отвело от изготвяне на експертизата, във връзка с 

която съдът с разпореждане от 19.08.2011 г. е определил ново вещо лице. В 

съдебно заседание от 16.09.2011 г. съдът е констатирал нередовно призоваване 

на новоопределеното вещо лице, като в съобщението е направено отбелязване, 

че е отказал да получи призовката поради здравословни проблеми. С 

протоколно определение съдът е назначил ново вещо лице, отложил и 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 25.10.2011 г. С молба 

от 06.10.2011 г. вещото лице е посочило, не притежава необходимата 

компетентност за изготвяне на заключението. С разпореждане от 07.10.2011 г. 

съдът е указал призоваването на първото вещо лице. С протоколно 

определение от 25.10.2011 г. съдът е дал възможност на вещото лице да 

изготви заключението и насрочил същото за нова дата – 29.11.2011 г. 

Заключението е депозирано по делото на 11.11.2011 г. С оглед указания на 

съда ищецът да представи доказателства, делото е отложено за 17.01.2012 г. 

Ново съдебно заседание е проведено на 07.02.2012 г., на която дата е даден ход 

по същество. Решение по делото е постановено на 13.03.2012 г., която дата се 

удостоверява и от печат, положен върху съдебния акт, че същият е обявен в 

регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на тази дата. На 23.03.2012 г. е постъпила 

молба за поправка на очевидна фактическа грешка. С решение от 20.04.2012 г. 
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е допусната поправка и съобщения за страните са изпратени на тази дата. По 

делото е депозирана въззивна жалба на 06.04.2012 г. С разпореждане от 

09.04.2012 г. е оставена без движение. Указанията са изпълнени с молба от 

07.05.2012 г. С разпореждане от 08.05.2012 г. е изпратен препис за отговор в 

двуседмичен срок, за което страната е уведомена на 11.05.2012 г. С 

разпореждане от 28.05.2012 г. съдът е разпоредил делото да се изпрати на 

Окръжен съд-Пловдив; 

   - гр. д. № 930/2011 г., обр. на 15.06.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, по чл. 30, ал. 1 от ЗН. С разпореждане от 21.06.2011 г. съдът е 

оставил производството по делото без движение и дал указания за 

отстраняване на констатирани нередовности. Съобщение за указанията на съда 

е изпратено на 21.06.2011 г. и е получено от ищеца на 29.06.2011 г. В указания 

от съда срок е постъпила молба от ищеца за продължаване на определения 

срок. С разпореждане от 18.07.2011 г. производството е оставено без движение. 

Във връзка с молба, постъпила на 15.08.2011 г., съдът е разпоредил да се 

изпрати ново съобщение на страната на 05.09.2011 г. С молба от 08.09.2011 г. 

пълномощникът на страната е направил изявление за получаване на 

съобщенията и книжата, адресирани до клиента му. Дадените от съда указания 

са изпълнени с молба от 16.09.2011 г., депозирана от пълномощника. С 

разпореждане от 20.09.2011 г. съдът е администрирал производството по чл. 

131 от ГПК. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 30.09.2011 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 14.11.2011 г., съдът се е 

произнесъл по доказателствените искания и е насрочил производството в 

открито съдебно заседание за 16.12.2011 г. Нови съдебни заседания, за 

събиране на доказателства, са проведени на 07.02.2012 г., 21.02.2012 г. и 

27.03.2012 г. В последното съдебно заседание е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. С определение от 26.04.2012 г. съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество, дал указания на 

ищеца, че не е посочил доказателства, релевантни за спора, и насрочил 

производството за 05.06.2012 г.; 

   - гр. д. № 886/2011 г., обр. на 07.06.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, по чл. 108 от ЗС. С разпореждане от 10.06.2011 г. съдът е оставил 

производството по делото без движение и дал указания за отстраняване на 

нередовности. Съобщение за указанията на съда е изпратено на 13.06.2011 г. и 

е получено на 14.06.2011 г. Нередовностите са отстранени на 28.06.2011 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 30.06.2011 г. Преписи от 

исковата молба са връчени на ответниците на 05.07.2011 г. и 11.07.2011 г. 

Писмен отговор на исковата молба е постъпил на 28.07.2011 г. С разпореждане 

от 01.08.2011 г. съдът е указал делото да се докладва след изтичане на 

едномесечния срок за отговор на исковата молба – 12.08.2011 г. С определение 

по чл. 140 от ГПК, постановено на 12.08.2011 г., съдът е съобщил проект за 

доклад по делото, взел отношение по доказателствените искания и насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 27.10.2011 г. Делото е 
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отложено за събиране на доказателства за 28.11.2011 г. С разпореждане от 

01.11.2011 г. съдът е пренасрочил производството за нова дата – 22.12.2011 г., 

с оглед участие на докладчика в конкурс. С оглед приемане на съдебно-

техническа експертиза делото е насрочено за 16.02.2012 г. Последното, с оглед 

неявяването на вещото лице, е отложено за 05.04.2012 г., като е указано на 

вещото лице да представи доказателства за невъзможност да се яви в 

съдебното заседание. На 05.04.2012 г. е прието изготвеното заключение и са 

допуснати нови задачи, поради което производството е насрочено за 21.05.2012 

г. На тази дата е докладвана молба от вещото лице, че не е изготвило 

заключението поради кратките срокове и поискала възможност за изготвянето 

му. Ново съдебно заседание е насрочено за 02.07.2012 г.; 

  - гр. д. № 529/2011 г., обр. на 22.03.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, по чл. 108 от ЗС. С определение от 24.03.2011 г., постановено в 

закрито съдебно заседание, съдът е оставил производството по делото без 

движение за отстраняване на нередовности в исковата молба. Съобщение за 

указанията е изпратено на 24.03.2011 г. и е получено на 04.04.2011 г. След 

отстраняване на нередовностите, с определение от 14.06.2011 г. по 131 от ГПК 

съдът е разпоредил изпращане на препис от исковата молба на ответниците. 

Преписите за получени на 15.06.2011 г. Писмен отговор на исковата молба е 

депозиран на 13.07.2011 г. С подробно определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 21.07.2011 г., съдът е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 28.09.2011 г. За събиране на доказателства ново съдебно 

заседание е насрочено за 09.11.2011 г., на която дата е допусната допълнителна 

задача на вещото лице. Нови съдебни заседания са проведени на 14.12.2011 г.; 

18.01.2012 г.; 15.02.2012 г.; 14.03.2012 г.; 09.05.2012 г. Следващо съдебно 

заседание е насрочено за 13.06.2012 г. Последните три заседания са отлагани за 

представяне на доказателство, релевантно за решаване на спора /актуална 

скица на процесния имот, издаването на която е затруднено от непълнота на 

кадастралната карта/; 

- гр. д. № 569/2010 г., обр. на 27.04.2010 г., на доклад на съдия 

Димитров, ІІІ гр. състав, молба по чл. 1, ал. 2 УУТССР. С разпореждане от 

29.04.2010 г. ИМ е оставена БД, с указания. На 10.05.2010 г. е представена 

молба-уточнение, на 11.05.2010 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ 

на ответника за отговор. Съобщените е връчено на 17.05.2010 г., на 17.06.2010 

г. е представен отговор на ИМ. С оглед представения отговор, на 06.07.2010 г. 

съдът е оставил ИМ без дв., с указания. На 16.07.2010 г. е постъпила молба за 

изд. на СУ, уважена. На 29.07.2010 г. е постъпила молба, съдът служебно да 

изиска книжата, т.к. страната е получила отказ от РУСО – Пловдив. На 

02.08.2010 г. е указано на ищеца да представи док. за отказа на РУСО – 

Пловдив. На 10.08.2010 г. е постъпила молба за удължаване на срока, уважена 

с разпореждане от 11.08.2010 г. като съдът е дал нов едноседмичен срок. На 

07.09.2010 г. е постъпила молба, на 09.09.2010 г. срока е удължен. На 

21.09.2010 г. е разпоредено да се изпрати писмо до РУСО – Пловдив. На 
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01.10.2010 г. е получено писмо от РУСО – Пловдив, че вече са отговорили на 

поисканата информация, на 07.10.2010 г. съдът е разпоредил да се изпрати 

повторно отговора, т.к. същият не е постъпил по делото. На 05.11.2010 г. е 

получено писмо от РУСО – Пловдив, на 11.11.2010 г. са дадени указания и 

срок за изпълнение на ищеца. На 23.11.2010 г. е депозирана молба от ищеца, на 

01.12.2010 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с.з. е 

проведено на 01.02.2011 г. – отложено по доказателствата. Проведени са с.з. 

на: 25.02.2011 г., 29.03.2011 г. – отлагано по доказателствата, в с.з. на 

29.03.2011 г. съдът е наложил глоба на свидетел, за неявяване в с.з., станало 

причина за отлагане на делото; 10.05.2011 г.; 07.06.2011 г. – даден е ход по 

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

07.07.2011 г. С определение от 30.06.2011 г. съдът е отменил определението за 

даване ход по същество на делото, оставил е без разглеждане предявения иск и 

е прекратил производството по делото; 

- гр. д. № 713/2010 г., обр. на 11.05.2010 г., на доклад на съдия 

Вангелова, І гр. състав, иск по чл. 79 ЗЗД. С разпореждане от 12.05.2010 г. ИМ 

е оставена БД, с указания. На 21.05.2010 г. е представена молба-уточнение. На 

26.05.2010 г. ИМ отново е оставена БД. На 09.06.2010 г. е депозирана молба, на 

10.06.2010 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е върнато в цялост, с отбелязване от 14.06.2010 г., че 

лицето е починало. С разпореждане от 15.06.2010 г. е изискана сл. справка от 

община Карлово, получена на 24.06.2010 г. С определение от 25.06.2010 г. 

съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК. На 

01.09.2010 г. е постъпила молба с удостоверение за наследници за 

възобновяване на производството. С определение от 02.09.2010 г. съдът е 

възобновил производството, конституирал е новите ответници и е указал на 

ищеца да представи преписи от ИМ за новоконституираните ответници (2). На 

16.09.2010 г. е постъпила молба от ответниците, с която представят 

доказателство за отказ от наследство и молят съда да бъдат заличени. На 

28.09.2010 г. е постъпила молба от ищеца, с оглед указанията на съда. С 

определение от 01.10.2010 г. съдът е спрял производството по делото, като е 

определил 6 месечен срок на ищеца да посочи правоприемници на починалия 

ответник – чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК. На 19.10.2010 г. е постъпила молба за изд. 

на СУ, уважена. На 12.11.2010 г. е постъпила молба за възобновяване на 

производството. С определение от 15.11.2010 г. производството е възобновено, 

конституирани са нови ответници и съдът е разпоредил да се изпратят преписи 

от ИМ на новоконституираните ответници, за отговор. На 24.11.2010 г., на 

25.11.2010 г.  и 12.01.2011 г. са постъпили молби с док. за отказ от наследство 

на новоконституираните ответници. С определение от 13.01.2011 г. съдът 

отново е спрял производството по делото, като е указано на ищеца да 

представи док. за правоприемници на ответника. Издавани са  СУ на ищеца и с 

молба от 08.07.2011 г. са представени удостоверения за наследници. С 

определение от 11.07.2011 г. производството е възобновено, изпратени са 
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преписи от ИМ на новоконституираните ответници (11) за отговор. На 

22.07.2011 г., 27.02.2011 г., 29.07.2011 г. – представени молби с док. за отказ от 

наследство. На 05.08.2011 г. е представен отговор на ИМ. На 05.08.2011 г. – 

молба да бъде заличен като ответник, с док. за отказ от наследство. Постъпили 

са още молби за заличаване като ответници, поради отказ от наследство, 

извършвани са различни процесуални действия по постъпилите молби. С 

определение от 12.01.2012 г., съдът е заличил част от конституираните 

ответници, с ново определение от с.д. е постановено определението по чл. 140 

ГПК, изготвен е  проект за доклад. Първото с. з. е проведено на 08.02.2012 г. – 

не е даден ход на делото, съдът е разпоредил да се направи сл. справка в РС- 

Карлово, дали е обр. дело по реда на чл. 52 ЗН. В с. з. на 07.03.012 г. е заличен 

ответник, конституиран е нов ответник и е разпоредено да се изпратят препис 

от ИМ за отговор. Към момента на проверката (31.05.2012 г.)  не е приключила 

процедурата по чл. 131 ГПК – извършени са сл. справки за адресите на 

ответниците, с оглед върнатите в цялост съобщения; 

- гр. д. № 40/2011 год., обр. на 11.01.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, ІІ гр. състав, иск по чл. 51 ЗЗД. На 14.01.2011 г. ИМ е оставена БД за 

представяне на док. за внесена ДТ. На 20.01.2011 г. е представена молба с 

изпълнени указания. На 21.01.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от 

ИМ на ответника за отговор. На 21.03.2011 г. е изискано обяснение от 

връчителя при Софийски районен съд за причините за невръщане на 

съобщението, на 26.04.2011 г. отново е разпоредено да се изиска обяснения от 

длъжностното лице по призоваване за невръщане на съобщението, като е 

предупредено, че ще му бъде наложена глоба. Съобщението е върнато с 

отбелязване от 25.04.2011 г., че лицето е посетено многократно но не е 

открито. С разпореждане от 28.04.11 г. е указано да се приложи разпоредбата 

на чл. 47 ГПК. На 24.05.11 г. е залепено уведомление, с разпореждане от 

01.06.11 г. е указано делото де се докладва след изтичане на 2- седмичния срок 

за отговор. С разпореждане от 07.07.2011 г. е изискана справка по Наредба № 

14/18.11.2009 г. На 08.07.2011 г. е получена справка за постоянен и настоящ 

адрес, на с.д. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на посочения в 

справката адрес на ответника за отговор на ИМ. Съобщението е връчено на 

14.07.2011 г. – не е представен отговор. На 13.09.2011 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад, връчен на 

страните. Първото с.з. е проведено на 07.11.2011 г., отложено по 

доказателствата – изискано е дознание № 1134/1999 г., по описа на РПУ 

Карлово. В с.з. на 19.01.2012 г. е даден ход по същество на делото, проц. 

представител на ищеца е поискал постановяване на неприсъствено решение. 

Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 21.02.2012 г. На 13.02.2012 г. 

е постановено неприсъствено решение; 

- гр. д. № 323/2011 г., обр. на 18.02.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, иск по чл.  124 ГПК. С разпореждане от 21.02.2011 г., ИМ е 

оставена БД, с указания и 1-седмичен срок за отстраняване на нередовността. 
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На 02.03.2011 г. е представена молба с изпълнение указания, на 08.03.2011 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответниците (3-ма) за отговор. 

Съобщението на двама от ответниците е връчено на 16.03.2011 г., на третия 

ответник – на 05.04.2011 г. Отговорите са представени на 19.04.2011 г. и на 

03.05.2011 г. На 13.05.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

изготвен е проект за доклад. Първото с. з. е проведено на 22.06.2011 г. – 

отложено по доказателствата (изд. е СУ и е допуснат съвместен разпит на 

свидетели). Проведени са с.з. на: 21.09.2011 г. – не е даден ход на делото – 

съдът е докладвал постъпила молба от проц. представител на ищеца за 

ангажираност по дело пред ПОС, както и че доверителят му също е 

възпрепятстван да се яви и моли съда да не се дава ход на делото; 26.10.2011 г. 

– отложено по постъпила молба от проц. представител на единия ответник, 

който е депозирал молба за служебна ангажираност като секретар на ОИК „Р.” 

за провеждане на избори за общински съветници; 16.12.2011 г. – постъпила 

молба от проц. представите на единия ответник да не се дава ход на делото, 

поради  ангажираност пред СГС. Съдът е дал последна възможност на 

страните да се явят и да ангажират поисканите и допуснати от съда 

доказателства; 27.01.2012 г. – отложено по доказателствата; 07.03.2012 г. – 

отложено по доказателствата; 18.04.2012 г. – даден е ход по същество на 

делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 18.05.2012 г., 

решението е обявено на 18.05.2012 г.; 

- г. гр. № 526/2011 г., обр. на 22.03.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, иск по чл. 274, ал. 1, т. 1 Кодекса на застраховането. Делото е 

изпратено от РС – Пловдив, по подсъдност, след размяна на книжа. 

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 29.03.2011 г. Първото с. з. е 

проведено на 05.05.2011 г. – по молба от проц. представител на ответника за 

ангажираност в АС- Пловдив, отложено. Проведени са с.з. на: 30.06.2011 г. – 

отложено по доказателствата; 06.10.2011 г. – по постъпила молба от 

пълномощника на ищеца - „О.” ЕАД, София, че е приета в болнично заведение 

за неотложна операция, отложено; 01.12.2011 г. – делото е пренасрочено, с 

оглед участие на съдията-докладчик в конкурс на 05.12.2011 г.; 16.01.2012 г. – 

отложено по доказателствата; 12.03.2012 г. – отложено по доказателствата – 

поради непредставено заключение на в.л. в законовия срок, отложено за 

11.06.2012 г.; 

- гр. д. № 863/2011 г., обр. на 30.05.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, ІІІ гр. състав, иск по чл. 124, ал. 1 ГПК. С разпореждане от 

30.05.2011 г. ИМ е оставена БД, с указания. На 03.06.2011 г. е представена 

молба с изпълнени указания, на 06.06.2011 г. е вписана ИМ в АВ. С 

разпореждане от 06.06.2011 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е връчено на 14.06.2011 г., на 08.07.2011 г. е представен 

отговора. На 20.07.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК (съдия 

Личева), изготвен е проект за доклад. Първото с. з. е проведено на 04.10.2011 г. 

(съдия Димитров) – ИМ е оставена БД, с указания. На 14.10.2011 г. е 
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постъпила молба с оглед дадените от съда указания и молба за изд. на СУ. На 

16.12.2011 г. е постъпила молба с изпълнени указания, с разпореждане от 

13.01.2012 г. делото е насрочено. Проведени  са с. з. на: 21.02.2012 г. – не е 

даден ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване на 

ответниците. Съдът е изд. СУ на ищците за снабдяване с удостоверения за 

актуални адреси на нередовно призованите ответници; 20.03.2012 г. – не е 

даден ход на делото, поради нередовно призоваване на двама от ответниците 

(всичко 5); 27.04.2012 г. – не е даден ход на делото, поради нередовно 

призоваване на един ответник. Съдът е указал да се призове по реда на чл. 47 

ГПК, отложено за 01.06.2012 г.; 

- гр. д. № 1063/2011 г., обр. на 11.07.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, І гр. състав, иск по чл. 422 ГПК. С разпореждане от 12.07.2011 г. е 

изискано частното гр. дело – ЗП. На 18.07.2011 г. е изпратен препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е връчено на 26.07.2011 г., отговора е 

представен на 23.08.2011 г. На 14.09.2011 г. е постановено определението по 

чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. Първото с. з. е поведено на 

12.10.2011 г. – не е даден ход на делото, съдът докладва постъпила молба от 

управителя на ищцовото дружество в която се сочи  внезапно заболяване; 

16.11.2011 г.; 14.12.2011 г.; 11.01.2012 г.; 15.02.2012 г.; 14.03.2012 г.  – 

отлагано по доказателствата; 18.04.2012 г. – даден ход по същество на делото, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 18.05.2012 г. Решението е 

обявено на 18.05.2012 г.  

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  Проверката констатира, че основни причини за неприключилите  

производства са: оставяне ИМ без движение, понякога многократно; отлагане 

на делото с оглед допусната експертиза и необходимостта да се определят нови 

вещи лица за изготвянето й (отказали да изготвят експертизата по различни 

причини); неявяване на в. л.; поставяне на допълнителни задачи към в. л.; 

непредставяне на заключението от в.л. в законовия срок; отмяна хода по 

същество, поради неизясняване на делото от фактическа страна; отлагане на 

делото по доказателствата; спиране на производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 

2 ГПК – смърт на страна; отлагане на делото, по постъпили молби от проц. 

представители на страните, поради служебна ангажираност; несвоевременно 

връчване на съобщения и книжа на ответник, с адрес за призоваване гр. София.  

В изолирани случаи се установи, че съдът е пренасрочвал делото за 

нова дата, поради участието на съдията-докладчик в конкурс.  

Съдиите-докладчици се произнасят в деня на постъпване на 

книжата или най-късно в рамките на 2 - 3 дни. Определенията по чл. 140 ГПК 

са  постановявани  от 6 до 14  дни от  изтичане на срока за отговор, с 

изключение на гр. д. № 1/2011 г., на доклад на съдия Димитров – 

определението по чл. 140 ГПК е постановено 1 месец след изтичане срока за 

отговор. В периода на съдебната ваканция, определението по чл. 140 ГПК е 
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постановявано в срок до 2 месеца. Първото открито съдебно заседание е 

насрочвано след около 30 дни, с изключение на гр. д. № 40/2011 г., на доклад 

на съдия Личева – първото с. з. е насрочено след близо 2 месеца. В периода на 

съдебната ваканция първото с. з. е насрочвано след около 2 месеца.  

 

          3. Образувани дела преди 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2011 г.  

От изготвената справка за нуждите на проверката са посочени 26 

бр. дела, от които 6 дела са с постановен съдебен акт през 2011 г. и 2012 г., по 

7 дела производството е спряно, 4 дела са внесени в архив по първа фаза на 

делбата и по 2 дела производството е прекратено. Дела са с предмет делба и 

вещни искове, едно дело е образувано по иск по чл. 45 ЗЗД. Проверката на 

произволно избрани дела, установи: 

- гр. д. № 747/1999 г., обр. на 28.09.1999 г., на доклад на съдия 

Димитров (към момента на проверката), делба. Производството е образувано и 

се администрира по реда на ГПК /отм./. Първо открито съдебно заседание е 

насрочено и проведено на 15.03.2000 г. Нови открити съдебни заседания са 

проведени на: 19.05.2000 г., 02.06.2000 г. и 02.06.2000 г. В съдебно заседание 

от последната дата е даден ход на устните състезания и делото е обявено за 

решаване. Постановено е Решение № 96/05.06.2000 г., с което е допусната 

делбата. С решение от 04.04.2001 г., постановено по гр. д. № 3002/2000 г., 

Пловдивският окръжен съд е отменил решението на Районен съд-Карлово. С 

Решение № 4/18.01.2002 г., постановено по гр. д. № 481/2001 г., Върховният 

касационен съд е обезсилил обжалвания акт и върнал делото за разглеждане от 

друг състав на Пловдивския окръжен съд. При повторното разглеждане е 

постановено решение от 08.07.2002 г. по гр. д. № 281/2002 г., с което е 

отменено изцяло Решение № 96/05.06.2000 г. на Районен съд-Карлово по гр. д. 

№ 747/1999 г. и делбата е допусната при други условия. Последното е 

обжалвано пред ВКС, който с Решение № 274/15.05.2003 г. по гр. д. № 

629/2002 г. е оставил в сила решението на Пловдивският окръжен съд. С влязло 

в сила решение на 15.05.2003 г. е приключила първата фаза на делбеното 

производство. С протоколно определение, постановено на 23.09.2003 г., съдът 

е внесъл делото във временен архив на Районен съд-Карлово, след като съдът е 

съобразил, че не е внесен определения за изготвеното заключение депозит. 

Постановеното от ВКС решение е обжалвано по реда на чл. 231, б. „д” от ГПК 

/отм./ във връзка с което е образувано гр. д. № 813/2004 г. на ВКС. С 

протоколно определение, постановено на 07.05.2005 г., производството по 

делото е прекратено и изпратено за разглеждане от 5-членен състав на ВКС. С 

Определение № 158/17.05.2005 г., постановено по гр. д. № 111/2005 г., 5-

членен състав на ВКС е оставил без разглеждане молбата като недопустима. На 

01.08.2011 г. е депозирана молба от страна за изваждане на делото от 

временния архив и е внесен депозит за вещо лице. Нови съдебни заседания са 
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проведени на 08.11.2011 г., 21.11.2011 г., 10.01.2012 г. На последната дата е 

даден ход по същество и постановено Решение № 50/10.02.2012 г.; 

  - гр. д. № 64/2004 г., обр. на 04.02.2004 г., на доклад на съдия 

Попова, делба. Производството е образувано и се администрира по реда на 

ГПК /отм./. През 2004 г. са проведени две открити съдебни заседания, като 

второто с. з., проведено на 18.06.2004 г., е оставено без движение и са дадени 

указания на ищеца. С определение, постановено в закрито заседание на 

05.08.2004 г., съдът е спрял производството по делото по чл. 182, ал. 1, б. „г” от 

ГПК /отм./. Правени са редовно справки за хода на преюдициалното. 

Възобновено с определение от 18.01.2006 г. С протоколно определение от 

съдебно заседание, проведено на 14.04.2006 г., производството е спряно по чл. 

182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ до приключване на административната 

процедура по индивидуализация на имотите. Производството е възобновено с 

определение от 18.07.2008 г. и насрочено в открито съдебно заседание за 

03.09.2008 г. За периода от две години, в който производството е било спряно, 

делото е било редовно администрирано и извършвани справки за хода на 

административната процедура. От 03.09.2008 г. до 27.04.2009 г. съдебните 

заседания са отлагани, поради нередовна процедура по призоваване. В съдебно 

заседание от 13.07.2009 г. е даден ход на устните състезания и делото е 

обявено за решаване. На 10.08.2009 г. е отменено протоколното определение за 

даване ход по същество и производството е оставено без движение. След 

отстраняване на нередовностите, производството е насрочено за 18.11.2009 г. 

Проведени са множество съдебни заседания за конституиране на страни и 

отлагани по призоваването им. В съдебно заседание от 28.09.2011 г. съдът е 

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

Решение № 19/19.01.2012 г., с което е приключила първа фаза на делбеното 

производство, обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 23.01.2012 г.;  

  - гр. д. № 375/2008 г., обр. на 12.09.2008 г., на доклад на съдия 

Димитров (към момента на проверката), делба. С Определение № 

562/19.11.2008 г., постановено в закрито съдебно заседание, съдът е спрял 

производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК - до приключване с 

влязъл в сила акт на гр. д. № 363/2008 г. на Районен съд - Карлово. Правени  са 

редовно справки за хода на преюдициалното производство. С определение от 

17.03.2010 г. съдът е възобновил производството и насрочил открито съдебно 

заседание за 16.04.2010 г. С протоколно определение, постановено в съдебно 

заседание от 16.11.2010 г., съдът е спрял производството по делото по чл. 229, 

ал. 1, т. 7 от ГПК. Производството е възобновено с определение от 17.05.2011 

г.  и отново е спряно с протоколно определение от 09.09.2011 г. по чл. 229, ал. 

1, т. 4 от ГПК до приключване на гр. д. № 1284/2011 г. на Районен съд -

Карлово; 

  - гр. д. № 1423/2009 г., обр. на 04.12.2009 г., на доклад на съдия 

Димитров (към момента на проверката), делба. В съдебно заседание от 

07.12.2010 г. е даден ход на устните състезания и делото е обявено за 
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решаване. На 25.01.2011 г. съдът е отменил протоколното си определение за 

даване на ход по същество и оставил производството без движение. В съдебно 

заседание от 29.04.2011 г. е даден ход по същество. По делото е постановено 

Решение № 338/27.06.2011 г., с което е приключила първа фаза на 

производството и същото е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 

тази дата. С протоколно определение от 18.11.2011 г. съдът е спрял 

производството по взаимно съгласие по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С 

разпореждане от 21.05.2012 г. производството по делото е възобновено и 

насрочено в открито съдебно заседание за 08.06.2012 г.; 

    - гр. д. № 117/2005 г., обр. на 23.02.2005 г., към настоящия момент 

е на доклад на съдия Личева, иск по чл. 32, ал. 2 ЗС. Производството е по реда 

на ГПК (отм.). Проведени са с. з. на: 15.04.2005 г., 16.05.2005 г., 27.06.2005 г., 

12.10.2005 г., 28.11.2005 г., 01.02.2006 г. 10.03.2006 г., 12.04.2006 г., 19.05.2006 

г., 21.05.2006 г., 21.06.2006 г., 29.09.2006 г., 03.11.2006 г., 08.12.2006 г.; 2007 г. 

са проведени 7 с.з., като в с.з. на 05.10.2007 г. производството по делото е 

спряно на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.). На 02.11.2007 г. делото е 

преразпределено на принципа на случайния подбор на съдия Личева. През м. 

февруари и м. юли 2008 г. е изискана информация за движението на 

преюдициалното дело. През 2009 г. са правени периодични справки за 

движението на преюдициалното дело – м. 02., м. 08., м. 10. и м. 11.2009 г. През 

2010 г. – м. 03., м. 06.; 25.02.2011 г., 12.05.2011 г., 05.10.2011 г. На 22.12.2011 г. 

е разпоредено делото да се докладва след връщане на преюдициалното делото 

в РС- Карлово. С разпореждане от 16.01.2012 г., делото е възобновено и 

насрочено. На 20.01.2012 г. е постъпила молба от проц. представител на 

ответниците за спиране на производството по делото, т.к. преюдициалното 

дело е приключило с влязло в сила решение по първа фаза на делбата, но не е 

започнала и приключила втора фаза на делбата. С определение от 23.01.2012 г. 

производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.). 

Съдът е разпоредил делото де се докладва ежемесечно във връзка с изискване 

на справка за движението на преюдициалното дело. Всеки месец са изисквани 

справки и делото е докладвано, последната е от 08.05.2012 г.; 

  - гр. д. № 496/2007 г., обр. на 19.11.2007 г., към настоящия момент 

докладчик по делото е съдия Димитров, иск по чл. 45 ЗЗД. В първото с.з. на 

08.02.08 г. производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „д” ГПК 

(отм.). Правени са периодични справки за движението на НОХД № 297/2007 г., 

по описа на РС-Карлово – м. април 2008 г.; м. май, м. септември и м. декември 

2008 г.; 17.06.2009 г., 19.08.2009 г., 28.10.2009 г., 22.03.2010 г. – всеки месец са 

изисквани справки и делото е докладвано. През 2011 г. също са правени 

справки през 2-3 месеца. През 2012 г. са изисквани справки всеки месец. На 

04.04.2012 г. е получена справка, че преюдициалното дело е приключило с 

влязло в сила решение, на 05.04.2012 г. е изискано и с разпореждане от 

09.05.2012 г. делото е насрочено за 19.06.2012 г.; 
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  - гр. д. № 37/2007 г., обр. на 24.01.2007 г., към настоящия момент 

докладчик по делото е съдия Димитров, ІІІ гр. състав, иск по чл. 97, ал. 1 ГПК 

(отм.) във вр. с. чл. 80 и чл. 70 ЗС. Производството е по реда на ГПК (отм.). 

Проведени са с. з. на: 20.04.2007 г., 16.05.2007 г., 20.06.2007 г., 12.09.2007 г. – 

производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.).  

Изисквани са периодични справки за движението на преюдициалното дело, 

приблизително на 1 – 3 месеца. През 2012 г. са изисквани всеки месец, 

последната справка е от 07.05.12 г.; 

  - гр. д. № 338/2008 г., обр. на 05.08.2008 г., на доклад на съдия 

Вангелова, І гр. състав, иск по чл. 72 ЗС. Производството е образуване след 

разделяне, по първоначално предявен иск по чл. 108 ЗС, а настоящото е по 

предявен насрещен иск. На 07.08.2008 г. ИМ  е оставена без движение. На 

03.11.2008 г. е постъпила молба – уточнение, на 05.11.2008 г. отново е оставена 

БД. На 19.12.2008 г. е постъпила втора молба-уточнение. На 22.12.2008 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. На 

15.01.2009 г. е постъпила молба с посочен нов адрес за призоваване на 

ответника, на 16.01.2009 г. е разпоредено да се изпрати на посочения нов 

адрес. На 25.01.2009 г. и 26.01.2009 г. са връчени съобщения на ответниците 

(2), на 24.02.2009 г. е представен отговор. На 12.03.2009 г. е постановено 

определението, с което съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК. С определение от 28.07.2009 г. производството е 

възобновено, постановено е определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

за доклад. Първото с.з. е проведено на 07.10.2009 г., когато производството 

отново е спряно, тъй като по преюдициалното дело е постъпила ч. касационна 

жалба. Периодично са изисквани справки, последната е от 03.04.2012 г., като в 

отговора е посочено, че преюдициалното дело (№ 148/2008 г., по описа на РС-

Карлово) е насрочено за 27.06.2012 г.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

От проверката се установи, че причините за висящите производства 

са обективни: по-голяма част от делата са образувани по реда на ГПК (отм.)  и 

са с предмет делба и др. вещни искове, чието разглеждане изисква по-дълъг 

период от време; спиране на производствата, понякога по 2 - 3 пъти, най-често 

на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) - до приключване с влязъл в сила 

съдебен акт по преюдициално дело.  По спрените производства периодично са 

изисквани справки за движението на преюдициалните дела.  

 

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

първо ГПК.  

 

                    От предоставената справка за обявени съдебни актове извън срока 

по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК по дела, образувани през 2010 г. и след 
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извършена проверка по срочните книги се установи, че съдиите са обявявали 

съдебните актове преимуществено в законовия срок. 

Констатира се, че по някои дела забавата при постановяване на 

съдебният акт е в рамките на 2 до 10 дни, в по-редки случаи до 20 дни след 

законовия срок. Забава до 2 месеца се констатира по следните дела: гр. д. № 

199/2010 г.; гр. д. № 368/2010 г.; гр. д. № 678/2010 г.; гр. д. № 734/2010 г.; гр. д. 

№ 760/2010 г.; гр. д. № 798/?010 г., гр. д. № 964/2010 г.; гр. д. № 1038/2010 г.; 

гр. д. № 1656010 г.; гр. д. № 1787/2010 г.; гр. д. № 1989/2010 г.; гр. д. № 

2035/2010 г. и гр. д. № 2087/2010 г., всичките на доклад на съдия Димитров. 

 

От предоставената справка за обявени съдебни актове извън срока 

по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК по дела, образувани през 2011 г. и след 

извършена проверка по срочните книги се установи, че съдиите са обявявали 

съдебните актове преимуществено в законовия срок, като забавата е от 2 – 3 

дни до 20 дни, след изтичане срока по чл. 235, ал. 5, изр. Първо ГПК. Забава от 

30 дни се установи по незначителен брой дела: гр. д. № 1075/2011 г.; гр. д. № 

1496/2011 г. – и двете на доклад на съдия Димитров. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  От извършената проверка по срочността на обявяване на съдебните 

актове, може да се направи извод, че съдиите са проявявали стремеж за 

спазване регламентирания в чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК срок, с малки 

изключения. Значителна забава при постановяване на съдебните актове се 

установи през 2010 г., по дела на доклад на съдия Димитров. През 2011 г. 

съдия Димитров е подобрил значително срочността при изготвяне на 

решенията.  
 

5. Дела с отменен ход по същество.  

 

                    От изисканата справка  и проверка по срочната книга се установи, 

че от образуваните през 2010 г. дела, по 27 дела съдът е отменил хода по 

същество, а през 2011 г. – по 12 дела,  проверката на част от които установи 

следното: 

   - гр. д. № 996/2011 г., обр. на 29.06.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, иск по чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 415 от ГПК. С разпореждане от 

07.07.2011 г. съдът е оставил исковата молба без движение. Указанията са 

съобщени на 18.07.2011 г. и изпълнени с молба, депозирана на 27.07.2011 г. С 

разпореждане по чл. 131 от ГПК, постановено на 28.07.2011 г., съдът е 

разпоредил да се изпрати препис от исковата молба на ответника и съответно е 

получен на 04.08.2011 г. С молба, депозирана на 18.08.2011 г., ищецът е 

поискал допускане на обезпечение на иска си. С разпореждане от 19.08.2011 г. 

съдът е указал молбата да се докладва след отстраняване на констатираните 

нередовности в исковата молба. С определение от 21.09.2011 г. съдът е оставил 
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без уважение молбата за допускане на обезпечение. С определение по чл. 140 

от ГПК, постановено на 21.09.2011 г., съдът е взел отношение по 

доказателствените искания, изготвил е проект за доклад по делото и насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 26.10.2011 г. В открито 

съдебно заседание, проведено на определената дата, съдът е допуснал 

допълване на назначената съдебно-икономическа експертиза и отложил делото 

за 16.11.2011 г. На последната дата е даден ход на устните заседания и делото е 

обявено за решаване, като съдът е конкретизирал, че съдебният акт ще бъде 

обявен на 16.12.2011 г. С Определение № 1353/12.12.2011 г., постановено в 

срока за решаване на делото, съдът е отменил протоколното си определение за 

даване ход по същество и прекратил производството по делото, след като е 

приел, че исковата претенция, с която е сезиран, е недопустима. 

Определението на съда е обжалвано пред Окръжен съд - Пловдив, който с 

определение от 17.02.2012 г., постановено по ч. гр. д. № 440/2012 г., е 

потвърдил обжалвания съдебен акт;. 

 - гр. д. № 137/2011 г.,  обр. на 14.01.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, иск по чл. 422 от ГПК във връзка с чл. 415 от ГПК. В съдебно 

заседание, проведено на 21.04.2011 г., съдът е дал ход по същество и посочил, 

че ще обяви решението си на 26.05.2011 г. С Определение № 26.05.2011 г. 

съдът е отменил протоколното си определение за даване ход по същество на 

основание чл. 253 и оставил производството без движение, след като е 

съобразил, че следва да се конкретизира иска относно претендираната лихва. В 

съдебно заседание от 16.10.2011 г. е даден ход по същество и по делото е 

обявено Решение № 491/07.11.2011 г.; 

   - гр. д. № 274/2011 г., обр. на 10.02.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, иск по чл. 150 от ГПК. В първо открито съдебно заседание, проведено 

на 14.04.2011 г., съдът е дал ход на устните състезания и обявил делото за 

решаване. С определение от 27.04.2011 г., постановено в срока за решаване на 

делото, съдът на основание чл. 253 от ГПК е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество и насрочил делото в открито 

заседания с оглед валидиране на извършени от страна в производството 

процесуални действия. В съдебно заседание от 09.06.2011 г. делото е обявено 

за решаване. Съдебно решение е обявено на 20.06.2011 г.; 

   - гр. д. № 642/2011 г. обр. на 15.04.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, иск по чл. 32 от ГПК. В съдебно заседание от 24.11.2011 г. е даден ход 

на устните състезания. С определение от 19.12.2011 г. съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество, възобновил 

производството и оставил исковата молба без движение за конституиране на 

ответник. В съдебно заседание от 13.02.2012 г. е даден ход по същество и 

обявено Решение № 97/12.03.2012 г., което е вписано в регистъра по чл. 235, 

ал. 5 от ГПК на тази дата; 

 - гр. д. № 643/2011 г., обр. на 18.04.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, иск по чл. 127, ал. 2 и чл. 143, ал. 2 от СК. В съдебно заседание от 
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26.09.2011 г. делото е обявено за решаване. С определение от 17.10.2011 г., 

постановено в закрито заседание, съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество и насрочил производството в 

открито заседание, след като е съобразил, че не е дал указания на ищцовата 

страна за представяне на определени доказателства, релевантни за 

претенцията, както и не е разпределил доказателствената тежест; 

  - гр. д. № 2124/2010 г., обр. на 27.12.2010 г., на доклад на съдия 

Вангелова, І гр. състав, делба. В с.з. на 23.03.2011 г. е даден ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че делото не е изяснено от 

фактическа страна, не са доказани твърдяните с ИМ факти и не е указано на 

ищеца, че следва да представи доказателства, поради което с определение от 

25.03.2011 г. е отменил дадения ход по същество, допуснал е СТЕ и насрочва 

делото. Проведени са с.з. на: 27.04.2011 г., 13.05.2011 г., 15.06.2011 г. – даден е 

ход по същество, решението е обявено на 14.07.2011 г.; 

                    - гр. д. № 944/2011 г., обр. на 17.06.2011 год., на доклад на съдия 

Димитров, ІІІ гр. състав, иск по чл. 79 ЗЗД. В с.з. от 22.11.2011 г. съдът е 

докладвал постъпила молба от ищеца, с която е заявил, че ответникът е 

заплатил цялата претендирана сума, но претендира разноски. Съдът е 

прекратил  производството по делото в една част, а по останалата го е 

насрочил за 16.12.2011 г., когато е даден ход по същество на делото. В срока за 

произнасяне съдът е констатирал, че е следвало да се произнесе с определение 

по претенцията за разноските, поради което е отменил определението с което е 

даден ход по същество и се е произнесъл по претенцията за разноските; 

  - гр. д. № 889/2011 г., обр. на 07.06.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, ІІІ гр. състав, иск по чл. 150 СК. В с. з. на 23.08.2011 г. е даден ход 

по същество на делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че делото 

е неизяснено от фактическа страна, поради което е отменил протоколно 

определение за даване ход на делото по същество и е оставил ИМ без 

движение, с указания. С определение от 01.11.2011 г. съдът е върнал ИМ и е 

прекратил производството, поради неотстранени нередовности на ИМ в 

указания срок; 

  - гр. д. № 682/2011 г., обр. на 19.04.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, ІІІ гр. състав, иск по чл. 422 ГПК. В с. з. от 28.10.2011 г. е даден ход 

на делото по същество. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че делото 

не е изяснено от фактическа страна, поради което с определение от 16.12.2011 

г. е отменил протоколно определение за даване ход по същество и е оставил 

ИМ без движение. В с. з. на 06.03.2012 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 04.04.2012 г.; 

  - гр. д. № 1312/2011 г., обр. на 19.09.2011 г., на доклад на съдия  

Вангелова, по молба по чл. 18 ЗЗДН. В с.з. от 21.10.2011 г. е даден ход на 

делото по същество, отменен с определение, постановено в з. з. от 31.10.2011 

г., с което производството по делото е прекратено, като недопустимо;  
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- гр. д. № 722/2011 г., обр. 04.05.2011 г., на доклад на съдия  

Вангелова, І гр. състав, делба. В с. з. на 13.07.2011 г. е даден ход по същество 

на делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че е пропуснал да 

укаже на страните за кои от твърдяните от тях факти не сочат доказателства, 

съгласно разпоредбата на чл. 146, ал. 2 ГПК. В случая не са представени 

доказателства относно твърдяното от ищеца, че ответниците са собственици на 

процесния имот, поради което е отменил дадения ход по същество на делото, 

дадени са указания на ищеца и делото е насрочено. В с. з. на 16.09.2011 г. е 

даден ход по същество, решението е обявено на 30.09.2011 г. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

         Основна причина за  отмяна хода по същество на проверените дела  

е за допълнително изясняване на факти и обстоятелства, които съдът не е 

съобразил своевременно. Друга причина за отмяна хода по същество е по 

причина на страните – след обявяване делото за решаване е постъпила молба за 

извършено плащане, което е причина съдът да отмени дадения ход и да 

прекрати производството в една част.  

Проверката установи, че е броя на делата с отменен ход по 

същество през 2011 г. е значително по-малък от този през 2010 г., което налага 

извода за по-добра предварителна подготовка и проучване на делата от страна 

на съдия-докладчика през 2011 г.  

                           
        6. Спрени производства.  
 
                   Проверката установи, че през 2010 г. по 23 дела производството е 

спряно, а през 2011 г. – по 10 дела. Проверката на случайно избрани дела 

установи: 

  - гр. д. № 523/2010 г., обр. на 14.04.2010 г., на доклад на съдия 

Вангелова, иск по чл.108 от ЗС. В с. з. от 30.06.2010 г. делото е спряно, на осн. 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. В хода на процеса производството по делото е спряно, 

на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК, с указание за посочване правоприемниците 

на починалия ответник и адресите им за призоваване. С определение от 

13.07.2010 г. производството е възобновено. На същото основание делото е 

спирано няколкократно като е администрирано своевременно;  

  - гр. д. № 15/2011 г., обр. на 05.01.2011 г., на доклад на съдия А. 

Вангелова, иск по чл. 108 от ЗС. С определение в с. з. от 16.03.2011 г. съдът е 

спрял производството по делото, по взаимно съгласие на страните, на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 1 ГПК. С определение от 06.10.2011 г. съдът е прекратил 

производството по делото, на осн. чл. 231, ал. 1 ГПК; 

- гр. д. № 14/2011 г., обр. на 05.01.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, искове по чл. 240 във вр. с чл. 86 ЗЗД. В з. з. от 14.01.2011 г. 

производството по делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1 т. 1 ГПК - съгласие на 

страните. С разпореждане от 13.07.2011 г. съдът е  възобновил производството 
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по делото по искане на страна, постановил е извършване размяната на книжата 

по реда на чл. 131 от ГПК. С определение от 26.08.2011 г. съдът се е 

произнесъл по доказателствените искания и насрочил делото. В о. с. з. на 

18.10.2011 г. – отложено по доказателствата за 15.11.2011 г., когато е даден ход 

по същество. На 05.01.2012 г. съдът е обявил своя съдебен акт; 

  - гр. д. № 210/2011 г., обр. на 28.01.2011 г., на доклад на съдия М. 

Личева, иск за делба. След размяна на книжата, изготвяне на проект за доклад 

и насрочване на  делото в о. с. з., по искане на ответника в з. з. от 13.06.2011 г. 

производството по делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 3 ГПК. С 

разпореждане от 09.11.2011 г. е възобновено производството по делото поради 

отпадане на основанието за спиране и насрочено в о. с. з. След провеждане на 

процесуалните действия с участието на настойника на ответника, решението 

по делото е обявено на 23.04.2012 г.;  

                    - гр. д. № 315/2011 г., обр. на 17.02.2011 г., на доклад на съдия А. 

Вангелова, иск по чл. 45 ЗЗД. След размяна на книжата и произнасяне по 

доказателствените искания, в з. з. от 11.05.2011 г. производството по делото е 

спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, по съгласие на страните. С 

определение от 06.06.2011 г. съдът е  възобновил производството по делото и 

го е прекратил като недопустимо, поради липсата на правен интерес от 

воденето му; 

  - гр. д. № 180/2011 г., обр. на 21.01.2011 г., на доклад на съдия М. 

Личева, иск по чл. 124, ал. 1 ГПК. С исковата молба е направено искане за 

спиране на производството по делото до приключване с влязло в сила решение 

по преюдициален спор – гр. д. № 588/2010г. на КРС. След размяната на 

книжата и насрочване в о. с. з. за събиране на гласни и писмени доказателства, 

изслушване на ССчЕ и изискване на справка за висящността на 

преюдициалния спор, с определение от 06.07.2011 г. съдията-докладчик е 

спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК - до 

приключване на преюдициалния спор. Периодично са изисквани справки за 

движението на гр. дело № 588/2010 по описа на КРС. Към момента на 

проверката делото не е приключило с влязъл в сила съдебен акт;  

  - гр. д. № 1673/2011 г., обр. на 11.11.2011 г., на доклад на съдия М. 

Личева, иск по чл. 79,  ал. 1 във връзка с чл. 240 от ЗЗД. С определение в з. з. от 

10.01.2012 г. съдът е спрял производството по делото, по съгласие на страните, 

на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Указал е на страните, че ако не поискат 

възобновяване в законовия 6-месечен срок от спирането, ще прекрати делото 

съгласно чл. 231, ал. 1 от ГПК. Към извършване на проверката посоченият срок  

не е изтекъл като е разпоредено на деловодителя да докладва делото след 

изтичането му. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

            При проверката на спрените дела се установи, че периодично са 

правени справки по движението на преюдициалния спор и са администрирани 
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своевременно от  съдията-докладчик. Проверката на делата, спрени на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 1 ГПК – съгласие на страните, установи, че при непостъпване на 

молба за възобновяване в шестмесечен срок от спирането, съдът е прекратявал 

производството, на осн. чл. 231, ал. 1 ГПК.   
 
                    7. Дела, образувани по реда на чл. 390 ГПК.   
                    
                    Дела, образувани по чл. 390 ГПК - за обезпечение на бъдещ иск 

през 2010 г. - 7 бр., а през 2011 г. - 8 бр., при проверката на които се установи 

следното:             
                    

  - ч. гр. д. № 112/2011 г., обр. на 13.01.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, по молба по чл. 390 от ГПК на ЗК „Б.”, с. Б. за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск по чл. 79 и сл. от ЗЗД - чрез спиране на 

изпълнението по изпълнително дело, образувано от ДСИ при Карловски 

районен съд. С определение, постановено на датата, на която е образувано 

производството, съдът е оставил молбата без уважение. Постановения съдебен 

акт е мотивиран и с обстоятелството, че молбата е нередовна, а производството 

не може да се оставя без движение за отстраняване на нередовности. 

Съобщение за определението на съда е изпратено на 13.01.2011 г., получено на 

18.06.2011 г.; 

  - ч. гр. д. № 140/2011 г. обр. на 14.01.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, по молба по чл. 390 от ГПК на ЗК „Б.”, с. Б. за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск по чл. 79 и сл. от ЗЗД - чрез спиране на 

изпълнението по изпълнително дело, образувано от ДСИ при Карловски 

районен съд. С определение, постановено на 14.01.2011 г., съдът е прекратил 

производството по делото, след като е съобразил, че по молба на същия 

молител е постановено определение по ч. гр. д. № 112/2011 г., с което искането 

е оставено без уважение и актът на съда още не е влязъл в сила, а настоящото 

дело, като заведено по-късно, следва да бъде прекратено. Съобщение за 

определението, изпратено на 14.01.2011 г., е получено на 18.01.2011 г.; 

 - ч. гр. д. № 637/2011 г. обр. на 15.04.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, молба по чл. 390 от ГПК на „Б.”, в ликвидация, гр. Карлово срещу „А.” 

ЕООД, гр. София за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 

запор върху банкови сметки в тридесет банки, изброени в молбата, до размера 

от 22 602,16 лв. Делото е разпределено за разглеждане от съдия Мария Личева 

– Гургова, видно от протокола за избор на докладчик от 15.04.2011 г. С 

определение от 15.04.2011 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 

разпоредил да се издаде обезпечителна заповед след представяне на 

доказателства за внесена гаранция по сметка на съда в размер на 2 200,00 лв. и 

указал на молителя едномесечен срок за завеждане на бъдещия иск. В акта на 

съда не е посочено от кой момент тече едномесечния срок. Съобщение е 

изпратено на 18.04.2011 г. и получено на 19.04.2011 г. На 26.04.2011 г. е 

представено доказателство за внесена гаранция. Обезпечителната заповед е 
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получена на 27.04.2011 г. от пълномощник, което обстоятелство е отразено на 

стр. 24 от делото. На 19.05.2011 г. молителя е представил доказателство за 

предявяване на иска; 

  - ч. гр. д. № 1186/2011 г., обр. на 10.08.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, молба по чл. 390 от ГПК за допускане на обезпечение на бъдещ иск 

чрез налагане на запор върху движими вещи, собственост на ответника. С 

определение от 10.08.2011 г. съдът е оставил молбата без уважение, като 

неоснователна и недоказана. Съобщение за определението на съда, изпратено 

на 11.08.2011 г., е получено на 16.08.2011 г. С определение от 27.09.2011 г., 

постановено по ч. гр. д. № 2591/2011 г., Пловдивският окръжен съд е отменил 

определението на Карловския районен съд и е допуснал обезпечението и 

определил едномесечен срок за предявяване на иска. С молба от 17.10.2011 г. 

молителят е представил доказателство за предявяване на бъдещия иск; 

  - ч. гр. д. № 196/2010 г., обр. на 27.01.2010 г., на доклад на съдия 

Димитров. Делото е образувано след връщане от ПОС, като първоначално е 

било обр. като ч. гр. д. 427/2009 г., с докладчик съдия Личева. С определение 

от 29.10.2009 г., съдът е допуснал обезпечение до общия размер на 

претендираното вземане – 28 058 лева (1874,75 и 26 184 лв.) като е определил 

обезпечителна мярка „запор” върху движими вещи и едномесечен срок за 

завеждане на иска – обжалвано. С определение от 06.01.2010 г., постановено по 

ч. гр. д. № 20/2010 г., по описа на ПОС, съдът е обезсили изцяло определението 

от 29.10.2009 г. на първоинстанционния съд, като недопустимо, върнал е 

делото на РС-Карлово за предприемане на съответни съдопроизводствени 

действия по разделяне на производството, с оглед спазване правилата за 

родовата компетентност и произнасяне по искането за допускане на 

обезпечение за сумата от 1874.75 лв. Делото е върнато в РС – Карлово на 

27.01.2010 г. и е образувано под нов № 196/2010 г., с докладчик съдия 

Димитров. С определение от 29.01.2010 г. съдът е разделил производството по 

делото, като настоящото дело е за сумата от 1874.75 лв. и е прекратил 

производството по отношение на сумата от 26 184 лв., като съдът е разпоредил 

след стабилизиране на определението, делото да се изпрати на ПОС, по 

компетентност. С определение от 29.01.2010 г., съдът е допуснал обезпечение 

на бъдещите искове до размера 1874.75 лв. като е определил обезпечителна 

мярка „запор” върху движими вещи. Определен е 30 дневен срок за 

предявяване на иска. С молба от 04.02.2010 г. подадена от проц. представител 

на молителя е отбелязано, че исковете са предявени още с първото 

определение на съда по допускане на обезпечението по ч. гр. д. № 427/2009 г. и 

е обр. гр. д. № 700/2009 г., по описа на РС – Карлово. На 05.12.2010 г. е 

изискана сл. справка за предмета на делото и страните. На 08.02.2011 г. е 

представена справка за страните, на 04.03.2011 г. е указано да се направи 

справка за предмета на делото, описан в определението на съда. Такава справка 

не е направена, делото е архивирано; 
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                    - ч. гр. д. № 636/2011 г., молбата е постъпила в съда на 15.04.2011 

г. и е обр. на с.д., на доклад на съдия Димитров. С определение от 15.04.2011 г., 

съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск, като е определил обезпечителна 

мярка „запор” на банкови сметки на дружеството, до размера  поискан с 

молбата (7 846 лв.). Съдът е определил 30 дневен срок за предявяване на иска. 

С молба от 19.05.2011 г. е представено доказателство за предявен иск; 

 - ч. гр. д. № 1485/2011 г., обр. 21.10.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров. С определение от 21.10.2011 г., съдът е допуснал обезпечение на 

иска, като е определил обезпечителна мярка възбрана на недвижими имоти, 

находящи се в Община Карлово. Определил е 14 дневен срок за предявяване на 

иска. На 07.11.2011 г. е представена молба с доказателство за предявен иск;  

                    - ч. гр. д. № 1301/2011 г., обр. на 15.09.2011 год., на доклад на 

съдия Личева. С определение от 15.09.2011 г., съдът е допуснал обезпечение, 

като е определил обезпечителна мярка „запор” върху банковите сметки, до 

размера на претендираната сума (10 296 лв.) и е определен едномесечен срок за 

завеждане на иска. С молба от 13.10.2011 г. е представено доказателство за 

предявен иск;  

 - ч. гр. д. № 1191/2011 год., обр. на 10.08.2011 г., на доклад на 

съдия Личева. С определение от 10.08.2011 г., съдът е оставил без уважение 

молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск, като неоснователна и 

недоказана.  

  

  КОНСТАТАЦИИ:  

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

че по всички проверени делата е спазен срока по чл. 395, ал. 2 ГПК – съдът се е 

произнасял по молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск в деня на 

подаването й. Съдът е спазвал  правилата на местната и родова подсъдност, по 

делата, образувани през 2010 г. и 2011 г. С определението, с което съдът е 

допуснал обезпечение не е посочвал датата, от която тече срока за представяне 

на доказателства за предявен иск. Проверката установи, че ч. гр. д. № 196/2010 

г. е архивирано, без да са изпълнени точно указанията на съда. 
 
 8. Дела, образувани по реда на Закона за закрила на детето и по 

Закона за защита от домашното насилие. 

 

   Проверката на случайно избрани дела, установи:   

- гр. д. № 996/2011 г.,  обр. на 10.05.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, искане по чл. 26 от ЗЗДет. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 26.05.2011 г. и съдържащо проект за доклад, съдът е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 14.06.2011 г. В съдебно 

заседание от тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Постановено е Решение № 330/23.06.2011 г., което е обявено в 

регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на същата дата; 
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 - гр. д. № 155/2011 г., обр. на 18.01.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, искане по чл. 26 от ЗЗДет. (по искане на директора на Дирекция 

„Социално подпомагане”). С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

20.01.2011 г., съдът е насрочил производството за разглеждане в открито 

съдебно заседание за 21.02.2011 г. На тази дата е даден ход на устните 

състезания. Съдебно решение е постановено на 19.03.2011 г., обявено в 

регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК; 

 - гр. д. № 2010/2011 г., обр. на 29.11.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, по молба за защита от домашно насилие. Делото е изпратено по 

подсъдност от Районен съд-Пловдив. С определение по чл. 18, ал. 2, вр. с чл. 19 

от ЗЗДН, постановено на 30.12.2011 г., делото е насрочено в открито заседание 

за 26.01.2011 г. На тази дата е издадена и заповед за незабавна защита. 

Страните са уведомени за насроченото открито съдебно заседание на 06.01. и 

10.01.2012 г. С разпореждане от 30.01.2012 г. делото е пренасрочено за нова 

дата – 23.02.2012 г. Нови съобщения за страните са изпратени на 31.01.2012 г. 

В съдебно заседание от 23.02.2012 г. е направен доклад на делото по чл. 146 от 

ГПК, даден ход на делото и същото е обявено за решаване. Решение е обявено 

в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 22.03.2012 г.; 

  - гр. д. № 1184/2011 г., обр. на 09.08.2011 г., на докладна съдия 

Личева, по молба за защита от домашно насилие. С определение по чл. 18, ал. 

2, вр. с чл. 19 от ЗЗДН, постановено на 09.08.2011 г., съдът е оставил без 

движение молбата. На същата дата е издадена заповед за незабавна защита. 

Нередовностите са отстранени с молба от 22.08.2011 г. С разпореждане от 

29.08.2011 г. производството е насрочено в открито заседание за 19.09.2011 г. 

На 19.09.2011 г. и 03.11.2011 г. не е даден ход на делото поради нередовно 

призоваване. В съдебно заседание от 06.12.2011 г. делото е обявено за 

решаване. Решение по делото е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 

29.12.2011 г. Заповед за мерки от същата дата; 

  - гр. д. № 279/2011 г., обр. 10.02.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, по молба за защита от домашно насилие. С определение по чл. 18, 

ал. 2, вр. с чл. 19 от ЗЗДН, постановено на 11.02.2011 г., съдът е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 11.03.2011 г. На тази дата е 

издадена заповед за незабавна защита. На 02.03.2011 г. е депозирана молба от 

пълномощника на ответника, с която моли делото да бъде отложено за друга 

дата поради участие в семинар. Към молбата липсват доказателства за сочената 

ангажираност. В съдебно заседание от 11.03.2011 г. съдът е докладвал молбата, 

отложил и насрочил делото за нова дата – 01.04.2011 г. На тази дата е уважено 

процесуално искане на ответника за допускане на свидетели и делото е 

насрочено за 27.05.2011 г. В съдебно заседание от тази дата страните са 

поискали да им се даде възможност за постигане на спогодба и делото е 

насрочено за 10.06.2011 г. В съдебно заседание от тази дата страните са 

направили изявление за отказ от иск по чл. 233 от ГПК, поради което съдът е 
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прекратил производството по делото. Определението е влязло в сила на 

20.06.2011 г.; 

                     - гр. д. № 1031/2011 г., обр. на 07.07.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, искане по чл. 28 ЗЗДет. На 08.07.2011 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад, връчен на 

страните.  На 26.07.2011 г. е проведено с. з., даден е ход по същество на делото, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 27.08.2011 г., решението е 

обявено на 09.08.11 г.; 

             - гр. д. № 154/2011 год., обр. на 18.01.2011 г. , на доклад на съдия 

Вангелова, искане по чл. 26 ЗЗДет. На 19.01.2011 г. е постановено 

определението по чл. 18, ал. 2, вр. с чл. 19 от ЗЗДН, вр. с чл. 140 ГПК, изготвен 

е проект за доклад. В с. з. на 18.02.2011 г. не е даден ход на делото, поради 

нередовна процедура по призоваване. В с. з. на 16.03.2011 г. е даден ход по 

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

15.04.2011 г., решението е обявено на 21.03.2011 г.; 

                      - гр. д. № 792/2011 год., на 12.05.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, искане по чл. 26 ЗЗДет. На 13.05.2011 г. е постановено 

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

проведено на 15.06.2011 г. – не е даден ход на делото, на осн. чл. 232 ГПК 

съдът е прекратил производството по делото; 

  - гр. д. № 1672/2011 г., обр. на 11.11.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, искане по чл. 26 ЗЗДет. На 15.11.2011 г. е постановено определението 

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

12.12.2011 г., даден е ход на делото по същество, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 12.01.2012 г., решението е обявено на 19.01.2012 г.  

     - гр. д. № 1279/2011 г., обр. на 07.09.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, молба по чл. 7 ЗЗДН. На 07.09.011 г. е постановено определението 

по чл. 12, ал. 1 ЗЗДН. Първото с. з. е проведено на 04.10.2011 г., даден е ход по 

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

04.11.2011 г. Решението е обявено на 10.11.2011 г., изд. е заповед за незабавна 

защита; 

  - гр. д. № 326/2011 г., обр. на 21.02.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, молба по чл. 4 ЗЗДН. На 21.02.2011 г. молбата е оставена без 

движение, с указания. На 23.02.2011 г. е представена молба-уточнение. На 

23.02.2011 г. е постановено определението по чл. 12, ал. 1 ЗЗДН. В с.з. на 

16.03.2011 г. е даден ход на делото по същество, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 15.04.2011 г., решението е обявено на 21.03.2011 г.; 

  - гр. д. № 683/2011 г., обр. на 19.04.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, молба по чл. 8, ал. 1 ЗЗДН. С определение от 19.04.2011 г. е изд.  

заповед за незабавна защита. На 19.04.011 г. е постановено определението по 

чл. 12, ал. 1 ЗЗДН. В с.з. на 11.05.2011 г. е изготвен доклад по делото, даден е 

ход по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 10.06.2011 

г., решението е обявено на 18.05.2011 г. 
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  КОНСТАТАЦИИ: 
                    Проверката установи, че  делата, образувани  по реда на Закона за 

закрила на детето са образувани в деня на подаване на молбата. Определението 

на съда по чл. 140 ГПК е постановяване в рамките на 1 до 4 дни. Първото 

съдебно заседание е насрочвано след около месец. Най-често производството е 

приключвало в едно с.з.  Спазен е срока по чл. 28, ал. 4 ЗЗДет. -  съдът се е 

произнасял с решение в едномесечен срок. 

            Проверката установи, че при делата, образувани по реда на ЗЗДН 

съдът е спазвал разпоредбата на чл. 12, ал. 1 ЗЗДН - в деня на постъпване на 

молбата съдът е насрочвал о.с.з. в срок не по-късно от 30 дни. От проверените 

дела се установи, че съдиите не са спазвали разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН 

– решението не е постановявано в открито съдебно заседание, а в срок от 5 до 

20 дни след обявяване делото за решаване. 

 

                     9. Дела, образувани по реда на чл. 310 ГПК.   

 

                      През 2010 год. са  образувани и разгледани 117 бр. дела по реда на 

чл. 310 ГПК, а през 2011 г. - 142 бр. дела. Проверката на случайно избрани 

дела, установи:                   

  - гр. д. № 253/2011 г., обр. на 08.02.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, иск по чл. 128 от КТ и чл. 86 от ЗЗД. С разпореждане от 08.02.2011 г. 

по чл. 131 от ГПК е указано изпращане на препис от исковата молба за 

ответника. Съобщение е изпратено на същата дата и получено от ответника на 

14.02.2011 г. С определение по чл. 312 от ГПК, постановено на 15.03.2011 г., 

съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 04.04.2011 г. 

С протоколно определение от тази дата производството е насрочено за 

14.04.2011 г., след като съдът е съобразил, че заключението по допуснатата 

експертиза не е представено в срок. В съдебно заседание от 14.04.2011 г. е 

даден ход на устните състезания и съдът е посочил, че ще обяви решението си 

на 29.04.2011 г. Решение по делото е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от 

ГПК на 29.04.2011 г., което обстоятелство е отразено в печата на съда; 

- гр. д. № 561/2011 г., обр. на 31.03.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, иск по чл. 128 от КТ и чл. 86 от ЗЗД. На същата дата съдът е извършил 

проверка по редовността на исковата молба и указал отстраняване на 

констатирани нередовности. Указанията са изпълнени на 08.04.2011 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 11.04.2011 г. С определение 

по чл. 312 от ГПК, постановено на 13.05.2011 г., съдът е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 09.06.2011 г. Съдебно-

счетоводна експертиза е депозирана на 20.05.2011 г. В съдебно заседание, 

проведено на 09.06.2011 г., съдът е дал ход на устните състезания и посочил, че 

ще обяви решението си по делото на 24.06.2011 г. Решение по делото е обявено 
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в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК, което обстоятелство е отразено в печата 

на съда, положен върху съдебния акт; 

  - гр. д. № 1290/2011 г.,  обр. на 12.09.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, иск по чл. 357, чл. 224 и чл. 128 от КТ. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на 12.09.2011 г. Съобщение и препис от молбата, изпратени 

на ответника, са получени на 26.09.2011 г. Определение по чл. 140 от ГПК е 

постановено на 27.10.2011 г., с което производството е насрочено в открито 

съдебно заседание за 22.12.2011 г. На тази дата е пълномощникът на ищеца е 

направил искане на постановяване на неприсъствено решение, даден е ход на 

устните състезания и съдът е посочил, че ще обяви решението си на 24.01.2012 

г. Неприсъствено решение е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 

24.01.2012 г., което обстоятелство е отразено в печата на съда; 

  - гр. д. № 961/2011 г., обр. на 22.06.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, иск по чл. 128 от КТ и чл. 86 от ЗЗД. С разпореждане от 22.06.2011 

г. по чл. 131 от ГПК е изпратен препис от исковата молба за ответника. С 

определение, постановено на основание чл. 312 от ГПК на 01.08.2011 г., съдът 

е насрочил производството по делото в открито съдебно заседание за 

30.08.2011 г. С оглед постъпила молба за изменение на иска делото е 

насрочено за 16.09.2011 г. На тази дата съдът е дал ход на устните състезания и 

посочил, че ще обяви решението си на 30.09.2011 г. Решение по делото е 

обявено на 30.09.2011 г. в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК, което е отразено 

в печата на съда;  

  - гр. д. № 2/2011 г., обр. на 03.01.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, иск по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 от КТ. С разпореждане по чл. 131 от 

ГПК, постановено на 03.01.2011 г., съдът е указал да се изпрати препис от 

исковата молба за ответника. Съобщение е изпратено на 04.01.2011 г. и е 

получено на 05.01.2011 г. Писмен отговор е депозиран 01.02.2011 г. С 

определение по чл. 312 от ГПК, постановено на 01.02.2011 г., съдът е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 23.02.2011 г. На тази дата е 

даден ход на устните състезания и съдът е посочил, че ще обяви решението си 

на 09.03.2011 г. На тази дата е обявен съдебния акт; 

  - гр. д. № 269/2011 г., обр. на 10.02.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, иск по чл. 147, ал. 2 от СК. С разпореждане по чл. 131 от ГПК, 

постановено на 14.02.2011 г., съдът е указал да се изпрати препис от исковата 

молба за ответника. Съобщение и препис от исковата молба, изпратени на 

14.02.2011 г., са получени на 15.02.2011 г. С определение от 16.03.2011 г., 

постановено по чл. 312 от ГПК, съдът е насрочил открито съдебно заседание за 

06.04.2011 г. На 05.04.2011 г. по делото е депозирана молба от пълномощника 

на ищеца за отлагане на делото за друга дата, след като е изложил 

обстоятелства за служебна ангажираност по друго дело. С протоколно 

определение, постановено на 06.04.2011 г., съдът е докладвал молбата, 

отложил  и насрочил делото за 27.04.2011 г. В съдебно заседание от 27.04.2011 

г. е даден ход на устните състезания и съдът е посочил, че ще обяви решението 
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си на 11.05.2011 г. Решение е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 

11.05.2011 г., видно от печата на съда, положен върху съдебния акт; 

 - гр. д. № 3/2010 г., обр. на 04.01.10 г., на доклад на съдия 

Димитров, ІІІ гр. състав, иск по чл. 150 СК. На 05.01.2010 г. е разпоредено да 

се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 29.01.2010 г. 

На 25.03.2010 г. е постановено определението по чл. 312, ал. 1 ГПК, изготвен е 

доклад по делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 16.04.2010 

г. – отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 04.05.2010 г. – 

отложено по доказателствата; 25.05.2010 г. – даден е ход по същество на 

делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 25.06.2010 г., 

решението е обявено на 05.07.2010 г.; 

 - гр. д. № 6/2010 г., обр. на 05.01.2010 г., на доклад на съдия 

Донкова, ІV гр. състав, иск по чл. 150 ГПК. С разпореждане от 05.01.2010 г. е 

изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 03.02.2010 г. На 

04.02.2010 г. е постановено определението по чл. 312, ал. 1 във вр. с чл. 140 

ГПК, изготвен е доклад по делото, връчен на страните. Първото с.з. е 

проведено на 18.02.2010 г., даден е ход по същество на делото. Съдът е обявил, 

че ще се произнесе с решение на 04.03.2010 г., решението е обявено на 

04.03.2010 г.; 

  - гр. д. № 223/2010 г., обр. на 05.02.2010 г., на доклад на съдия 

Личева, иск по чл. 150 ГПК. На 08.02.2010 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението върнато с отбелязване от 

12.02.2010 г., че е връчено на съсед. С разпореждане от 17.02.2010 г. е указано 

да се връчи отново по реда на чл. 46, ал. 2 ГПК. Съобщението е върнато в 

цялост, с отбелязване от 09.03.10 г., че лицето живее в София. С разпореждане 

от 11.03.2010 г. ИМ е оставена БД, с указания за представяне на постоянен и 

настоящ адресна ответника.На 29.03.2010 г. е постъпила молба с която молят 

съдът служебно да установи адреса на ответника, оставена без уважение с 

разпореждане от 30.03.2010 г. На 01.04.2010 г. е постъпила молба за изд. на 

СУ, уважена с разпореждане от 06.04.2010 г. На 13.04.2010 г. е постъпила 

молба за удължаване на срока, уважена с разпореждане от 14.04.2010 г., като 

съдът е дал още 3 седмици за изпълнение на указанията. На 03.05.2010 г. е 

постъпило удостоверени за адрес на ответника, с разпореждане от 04.05.010 г. 

е указано да се връчи уведомление чрез залепване. Уведомлението е залепено 

на 17.05.2010 г. С разпореждане от 07.06.2010 г. е изпратено писмо до АК – 

Пловдив за определяне на особен представител. На 23.06.2010 г. е получено 

уведомително писмо от АК – Пловдив, с определение от 24.06.2010 г. е 

назначен особен представител, изпратен е препис от ИМ за отговор. На 

15.07.2010 г. е постъпил отговор от особения представител. С разпореждане от 

19.07.2010 г. ИМ е оставена БД, с указания. На 29.07.2010 г. е постъпила молба 

от проц. представител на ищеца, с разпореждане от 02.08.2010 г. е указано да 

се изпълнят указанията на съда, дадени с разпореждането от 19.07.2010 г. На 

12.08.2010 г. е постъпила молба-уточнение, с разпореждане от 13.08.010 г. е 
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изпратен препис от ИМ-уточнение на ответника. На 30.08.2010 г. е представен 

отговор на ИМ. На 28.09.2010 г. е постановено определението по чл. 312, ал. 1, 

във вр. с чл. 140  ГПК, изготвен е доклад по делото, връчен на страните. 

Първото с.з. е проведено на 07.10.2010 г. – даден е ход по същество на делото, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 22.10.2010 г., решението е 

обявено на 14.10.2010 г.;  

                       - гр. д. № 227/2011 г., обр. на 02.02.2011 год., на доклад на съдия 

Димитров, иск по чл. 150 СК. На 03.02.2011 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника. Отговора е представен на 07.03.2011 г., с 

разпореждане от 08.03.2011 г. е разпоредено делото да се докладва на 

11.03.2011 г. (за изчакване на месечен срок). На 31.03.2011 г. е постановено 

определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад, връчен на страните. Първото 

с.з. е проведено 19.04.2011 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 03.05.2011 г. Решението е обявено на 

20.05.2011 г.   

                       - гр. д. № 537/2011 г., обр. на 25.03.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, ІІІ гр. състав, иск по чл.128 КТ. На 28.03.2011 г. е разпоредено да се 

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

04.04.2011 г., не е представен отговор. На 09.05.2011 г. е постановено 

определението по чл. 312 ГПК, във вр. с чл. 140 ГПК, изготвен е доклад по 

делото, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 27.05.2011 г., прието е 

заключението на в.л., даден е ход по същество на делото. Съдът е обявил, че 

ще се произнесе с решение на 11.06.2011 г., решението е обявено на 20.06.2011 

г.; 

                       - гр. д. № 867/2011 г., обр. на 31.05.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, ІІІ гр. състав, иск по чл. 128 във вр. с чл. 245, ал. 2 КТ. На 

02.06.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е връчено на 01.07.2011 г., не е представен отговор. На 

02.08.2011 г. е постановено определението по чл. 312, във вр. с чл. 140 ГПК, 

изготвен е доклад, връчен на страните. Първото с. з. е проведено на 30.08.2011 

г. – отложено по доказателствата; 20.09.2011 г. – отложено по доказателствата; 

28.10.2011 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 28.11.2011 г., решението е обявено на 16.12.2011 г.; 

     - гр. д. № 953/2011 г., обр. на 20.06.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, ІІІ гр. състав, иск по чл. 128 и чл. 269, ал. 2  КТ. На 21.06.2011 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. На 

11.07.2011 г. е връчено съобщение и с разпореждане от 20.07.2011 г. е 

разпоредено да се връчи повторно, като се укаже на връчителя да впише 

качеството на лицето, получило съобщението. На 05.08.2011 г. съобщението е 

връчено повторно, на 11.08.2011 г. е постъпил отговор на ИМ. На 09.09.2011 г. 

е постановено определението по чл. 140, във вр. с чл. 312 ГПК, връчен на 

страните. Първото с . з. е проведено на 18.10.2011 г. – поради не представяне 

на заключението в законовия срок, отложено. В с. з. на 08.11.2011 г. е даден 
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ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

08.12.2011 г., решението е обявено на 04.01.2012 г. – делото не е отбелязано с 

жълт етикет.  

     

  КОНСТАТАЦИИ: 

             Проверката на делата, образувани по реда на бързото производство 

установи, че магистратите са проявявали стремеж за спазване на кратките 

процесуални срокове. Определението по чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК е 

постановявано в деня на постъпване на отговора на ответника или с изтичане 

на  срока за това, с малки изключения. Първото с.з. е насрочвано за дата не по-

късно от 3 седмици, с изключение на делата, по които съдът е допуснал 

съдебната експертиза. Съдът е обявявал решението си с мотивите в 

двуседмичен срок, спазвайки  разпоредбата на чл. 316 ГПК, с изключение на 

гр. д. № 227/2011 г., гр. д. № 537/2011 г., гр. д. № 867/2011 г., гр. д. № 953/2011 

г., всичките на доклад на съдия Димитров.  
 

             10. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК. 

  

             През 2010 г. в РС – Карлово  са  постъпили общо 567 дела  по чл. 

410 ГПК и чл. 417 ГПК, а през 2011 г. – 539 бр. дела.  

                    Проверката на случайно избрани дела, установи:  

  - ч. гр. д. № 1156/2010 г., обр. на 07.07.2010 г., на доклад на съдия 

Донкова, ІV гр. състав, по чл. 410 ГПК. На 08.07.2010 г. е изд. заповед за 

изпълнение. Съобщението до длъжника върнато с отбелязване от 20.07.2010 г., 

че лицето е починало. На 23.07.2010 г. е изискана сл. справка по Наредба № 

14/18.11.09 г., предоставена на 28.07.2010 г. С разпореждане от 28.07.2010 г. 

съдът е обезсилил изд. заповед; 

  - ч. гр. д. № 1160/2010 г., обр. на 07.07.2010 г., на доклад на съдия 

Донкова, ІV гр. състав, по чл. 410 ГПК. На 08.07.2010 г. е изд. заповед за 

изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 12.07.2010 г., на 

22.07.2010 г. е постъпило възражение. С разпореждане от 23.07.2010 г. е 

изпратен препис на заявителя и му е указано правото да предяви иск за 

установяване на вземането и да представи док. за това. На 07.09.2010 г. е 

представена молба с док. за предявен иск. На 15.03.2011 г. е влязло в сила 

решението по установителният иск, представено по делото на 12.04.2011 г. 

Съдът е разпоредил да се издаде ИЛ; 

  - ч. гр. д. № 1387/2010 г., обр. на 13.08.2010 г., на доклад на съдия 

Димитров, ІІІ гр. състав, по чл. 410 ГПК. На 18.08.2010 г. е изд. заповед за 

изпълнение. Съобщението е върнато в цялост с отбелязване, че лицето е 

починало. На 24.08.2010 г. е изискана сл. справка по Наредба № 14/18.11.2009 

г., представена на с. д. С разпореждане от 25.08.2010 г. е изискан акт за смърт 

от Община Карлово, получен на 01.09.2010 г. С определение от 09.09.2010 г. 

съдът е обезсилил издадената заповед; 
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  - ч. гр. д. № 1269/2010 г., обр. на 19.07.2010 г., на доклад на съдия 

Вангелова, І гр. състав, по чл. 410 ГПК. На 19.07.2010 г. е изд. заповед за 

изпълнение на парично задължение. Съобщението е връчено на 23.07.2010 г., 

на 27.07.2010 г. е постъпило възражение. На 28.07.2010 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от възражението на заявителя и да му се укаже, че може да 

предяви иск за вземането си и да представи доказателства за това. На 

07.09.2010 г. е постъпила молба от заявителя с док. за предявен иск. По делото 

е представено док. за влязло в сила решение на 04.01.2012 г. На 29.05.2012 г. е 

постъпила молба от заявителя за изд. на ИЛ. С разпореждане от 30.05.2012 г., 

съдът е обезсилил частично издадената заповед и е издал ИЛ за останалата 

сума; 

  - ч. гр. д. № 1136/2010 г., обр. на 07.07.2010 г., на доклад на съдия 

Личева, ІІ гр. състав, по чл. 410 ГПК. Заповедта за изпълнение е изд. на 

08.07.2010 г. Съобщението е връчено на длъжника на 27.07.2010 г., не е 

постъпило възражение. С разпореждане от 25.08.2010 г. е изд. ИЛ; 

                      - ч. гр. д. № 182/2011 г., обр. на 21.01.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, І гр. състав, по чл. 417 ГПК. На 24.01.2011 г. е издадена заповед за 

незабавно изпълнение и ИЛ. Има направено отбелязване по чл. 418, ал. 2, изр. 

второ ГПК. На 14.01.2011 г. е постъпило възражение от длъжника. С 

разпореждане от 18.04.2011 г. е изискана справка от ЧСИ относно датата на 

връчване на поканата за доброволно изпълнение, предмета и страните по изп. 

дело. На 27.05.2011 г. е получено уведомително писмо от ЧСИ. С определение 

от 31.05.2011 г. съдът е спрял изпълнителното производство, заявителят е 

уведомен за постъпилото възражение и са дадени указания по чл. 415 ГПК. На 

12.07.2011 г. е постъпила молба с док. за предявен иск; 

  - ч. гр. д. № 292/2011 г., обр. на 15.02.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, ІІІ гр. състав, по чл. 417 ГПК. На 08.03.2011 г. е изд. заповед за 

незабавно изпълнение и ИЛ. Направена е надлежна бележка, съгласно чл. 418, 

ал. 2, изр. второ ГПК; 

  - ч. гр. д. № 152/2011 г., обр. на 18.01.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, по чл. 417 ГПК. На 19.01.2011 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Направена е надлежна бележка, съгласно чл. 418, ал. 2, изр. 

второ ГПК; 

  - ч. гр. д. № 198/2011 г., обр. на 27.01.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, по чл. 417 ГПК. На 07.02.2011 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Направена е надлежна бележка, съгласно чл. 418, ал. 2, изр. 

второ ГПК; 

  - ч. гр. д. № 226/2011 г., обр. на 01.02.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, по чл. 417 ГПК. С разпореждане от 02.02.2011 г. е указано на 

заявителя да представи оригинала на договора, представен с молба от 

04.02.2011 г. На 07.02.2011 г. е изд. заповед за незабавно изпълнение и ИЛ. 

Направена е надлежна бележка, съгласно чл. 418, ал. 2, изр. второ ГПК; 
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   - ч. гр. д. № 788/2011 г., обр. на 11.05.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, по чл. 417 ГПК. Делото е изпратено от РС – Пловдив, по 

подсъдност. С разпореждане от 13.05.2011 г. е указано на заявителя да 

представи оригинал на нот. акт. На 17.05.2011 г. е представена молба със 

заверен препис. С разпореждане от 31.05.2011 г. отново е указано на заявителя 

да представи оригинала на нот. акт. На 01.06.2011 г. е представена молба с 

изпълнение указания. На 02.06.2011 г. е изд. заповед за незабавно изпълнение 

и ИЛ. На 05.07.2011 г. е постъпило възражение от длъжника. С разпореждане 

от 06.07.2011 г. е указано на длъжника да представи док. за датата на 

получаване на поканата за доброволно изпълнение. На 20.07.2011 г. е 

постъпила молба, с която длъжникът е оттеглил възражението си. Направена е 

надлежна бележка, съгласно чл. 418, ал. 2, изр. второ ГПК; 

- ч. гр. д. № 235/2011 г., обр. на 07.02.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 04.02.2011 г. На 

07.02.2011 г. е изд. заповед за незабавно изпълнение и ИЛ. Направена е 

надлежна бележка, съгласно чл. 418, ал. 2, изр. второ ГПК; 

                     - ч. гр. д. № 1515/2011 год., обр. на 24.10.2011 г., на доклад на 

съдия Димитров, по чл. 417 ГПК. На 08.11.2011 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. На 21.12.2011 г. е постъпило възражение от първия длъжник, 

с разпореждане от 22.12.2011 г. е указано на длъжника да представи копие от 

призовката за доброволно изпълнение. На 21.12.2011 г. е постъпило 

възражение и от втория длъжник. С разпореждане от 22.12.2011 г. е указано да 

представи копие от поканата за доброволно изпълнение, с оглед преценка на 

срока. На 17.01.2012 г. е постъпила молба с док., съгласно указанията и от 

двамата длъжници. С разпореждане от 19.01.2012 г. е указано на заявителя, че 

са постъпили възражения и са дадени указания по чл. 415, ал. 1 ГПК - може да 

предяви иск за установяване на вземането си, като в 1-месечен срок следва да 

представи док. и да довнесе ДТ. На 17.02.2012 г. е постъпила молба с док. за 

предявен иск. Направена е надлежна бележка, съгласно чл. 418, ал. 2, изр. 

второ ГПК; 

                     - ч. гр. д. № 1077/2011 г., обр. на 18.07.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, по чл. 417 ГПК. С разпореждане от 19.07.2011 г. е указано на 

заявителя да уточни периода на задължителната лихва. На 22.07.2011 г. е 

постъпила молба с изпълнени указания. На 25.07.2011 г. е изд. заповед за 

незабавно изпълнение и ИЛ. На 13.12.2011 г. е постъпило възражение, с 

разпореждане от 15.12.2011 г. е указано на длъжника да представи док. за 

датата на която е получила призовката за доброволно изпълнение. На 

15.12.2011 г. е представена молба от длъжника, на 19.12.2011 г. е изискана 

справка от ЧСИ за датата на връчване на поканата за доброволно изпълнение. 

На 28.12.2011 г. е  постъпила справка от ЧСИ. На 29.12.2011 г. е разпоредено 

да се уведоми заявителя за постъпилото възражение и за възможността да 

предяви иск за вземането си и 1-месечен срок да представи док. На 10.01.2012 

г. е постъпила молба от длъжника за спиране на производството по изп. дело. С 
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определение от 11.01.2012 г. съдът е спрял изпълнението, на осн. чл. 420, ал. 1, 

вр. чл. 417, т. 8 ГПК. С определение от 13.02.2012 г., съдът е обезсилил изд. 

заповед за незабавно изпълнение и ИЛ, тъй като в посочения от съда срок не е 

представено док. за предявен иск; 

 - ч. гр. д. № 1471/2011 г., обр. на 19.10.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, по чл. 410 от ГПК. На 20.10.2011 г. е издадено разпореждане и 

заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК. Разпореждането е връчено на 

длъжника на 24.10.2011 г., който е депозирал възражение на основание чл. 414 

от ГПК на 26.10.2011 г. С разпореждане от 27.10.2011 г. съдът е указал да се 

уведоми заявителя, че срещу издадената заповед е постъпило възражение, като 

едновременно с това му се укаже, че може да предяви иск относно вземането 

си в едномесечен срок, като се довнесе държавна такса. Заявителят е уведомен 

на 03.11.2011 г. за разпореждането на съда. С разпореждане от 09.12.2011 г. е 

обезсилил изцяло издадената заповед за изпълнение на парично задължение, 

което е влязло в сила на 28.12.2011 г.; 

  - ч. гр. д. № 376/2011 г., обр. на 28.02.2011 г., на доклад на съдия 

Вангелова, по чл. 410 от ГПК. На 28.02.2011 г. е издадено разпореждане и 

заповед за изпълнение, за което длъжникът е уведомен на 09.03.2011 г. На 

29.03.2011 г. е депозирано възражение. С разпореждане от 30.03.2011 г. съдът е 

постановил да се издаде изпълнителен лист, след като е приел, че 

възражението е просрочено и че издадената заповед за изпълнение е влязла в 

законна сила. С печат, положен върху заповедта за изпълнение е отбелязано 

издаването на изпълнителен лист и сумата, за която е издаден. Изпълнителния 

лист е получен лично от заявителя на 07.04.2011 г.; 

  - ч. гр. д. № 1720/2011 г., обр. на 22.11.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, по заявление по чл. 410 от ГПК, депозирано на 28.02.2011 г. На 

25.11.2011 г. по делото по факс е депозирана от заявителя уточняващо 

заявление, предвид допусната техническа грешка. Оригиналът на същото 

уточнение е получено и в деловодството на съда на 28.11.2011 г. Разпореждане 

и заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са издадени на 16.12.2011 г. 

Съобщение до длъжника е върнато с отбелязване, че е починала. На 10.01.2012 

г. съдът е разпоредил да се извърши служебна справка в Национална база 

данни, по реда на Наредба № 14/18.11.2009 г. С определение от 16.02.2012 г. 

съдът е обезсилил заповедта за изпълнение на парично задължение, за което 

заявителят е уведомен на 02.03.2012 г.; 

 - ч. гр. д. № 94/2011 г., обр. на 11.01.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, по чл. 410 от ГПК. Разпореждане и заповед за изпълнение са 

издадени на 20.01.2011 г., за което длъжникът е уведомен на 02.02.2011 г. 

Възражение от длъжника е постъпило на 11.02.2011 г. Разпореждане на съда от 

14.02.2011 г., с което са дадени указания на заявителя относно възможността 

да предяви иск за установяване на вземането си, за което е уведомен на 

07.03.2011 г. С определение от 07.07.2011 г. съдът е обезсилил издадената 
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заповед за изпълнение, след като е съобразил, че заявителят, в указания срок, 

не е предявил доказателство за предявен иск; 

  - ч. гр. д. № 1296/2011 г., обр. на 13.09.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, по чл. 410 от ГПК. Заповед за изпълнение и разпореждане са издадени 

на 16.09.2011 г. Препис от разпореждането е връчен на 21.09.2011 г. На 

20.10.2011 г. е постъпило възражение, депозирано след изтичане на срока. С 

печат на съда върху заповедта за изпълнение е отразено, че на 25.10.2011 г. е 

издаден изпълнителен лист, както и сумата, за която е издаден; 

  - ч. гр. д. № 950/2011 г., обр. на 20.06.2011 г. на доклад на съдия 

Личева, по чл. 410 от ГПК. Заповед за изпълнение и разпореждане са издадени 

на 22.06.2011 г., за което длъжникът е уведомен на 30.06.2011 г. На 12.07.2011 

г. е депозирано възражение. С разпореждане от 14.07.2011 г. съдът е дал 

указания на длъжника да конкретизира дали прави възражение или иска 

разсрочване на плащането. С разпореждане от 22.08.2011 г. съдът е указал на 

заявителя, че може да предяви иск за установяване съществуването на 

вземането си, за което е уведомен на 13.09.2011 г. На 07.10.2011 г. е 

представено доказателство за предявен иска по чл. 422 от ГПК. С печат на съда 

е отразено издаването на изпълнителен лист на 14.05.2012 г., както и сумата, за 

която е издаден. На 19.05.2012 г. е отразено получаването на изпълнителния 

лист. На 23.05.2012 г. е постъпила молба за издаване на изпълнителен лист, 

като е представено доказателство за влязло в сила съдебно решение по иска по 

чл. 422 от ГПК. Същата е оставена без уважение с разпореждане от 28.05.2012 

г., мотивирано с издаването и получаването вече на такъв; 

  - ч. гр. д. № 63/2011 г., обр. на 11.01.2011 г., на доклад на съдия 

Личева, по чл. 410 от ГПК. Разпореждане и заповед за изпълнение са издадени 

на 13.01.2011 г. Длъжникът е уведомен на 28.01.2011 г. Възражение е 

депозирано на 28.01.2011 г. на 07.02.2011 г. е указано на заявителя 

възможността за предявяване на иск за установяване съществуването на 

вземането му. Съобщение за това разпореждане на съда е изпратено на 

07.02.2011 г. и е връчено на заявителя на 18.02.2011 г. По делото липсват 

данни заявителят да е упражнил правата си по чл. 422 от ГПК. На 21.03.2011 г. 

съдът е приел, че заповедта за изпълнение е влязла в законна сила на 

05.03.2011 г. и е постановено издаването на изпълнителен лист. Такъв е 

отразено, че е издаден на 17.03.2011 г., както и сумата, за която е издаден. На 

23.03.2011 г. е постъпила молба от „Т.” ЕАД, че нямата правен интерес от 

водене на исково производство, тъй като са получили плащане от длъжника. 

Върху молбата е положена резолюция „К. Д.” от 23.03.2011 г. На 28.10.2011 г. 

е направено отбелязване, че е получен изпълнителен лист. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

                    Делата, образувани по реда на заповедното производство се 

разпределят на случаен принцип, равномерно между съдебните състави. По 

всички производства е спазена местната подсъдност  по чл. 411, ал. 1 ГПК. 
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Съдът е разглеждал заявлението и издавал заповед за изпълнение в рамките на 

3 до 7 дни, в редки случаи до 20 дни. При постъпване на възражение, съдът е 

давал указания на заявителя, съгласно разпоредбата на чл. 415, ал. 1 ГПК. 

Когато не е представяно доказателство за предявения иск в посочения срок, 

съдът е обезсилвал издадената заповед и изпълнителен лист, съгласно 

разпоредбата на чл. 415, ал. 2 ГПК. Проверката констатира, че по всички  дела 

е спазена разпоредбата на чл. 418, ал. 2, изр. второ ГПК – за издаването на ИЛ 

съдът прави надлежно отбелязване върху издадената заповед и представения 

документ. 

  Несвоевременно администриране се установи по ч. гр. д. № 

292/2011 г., ч. гр. д. № 1720/2011 г., ч. гр. д. № 1515/2011 г., всичките на доклад 

на съдия Димитров. Неправилно администриране се констатира по ч. гр. д. № 

63/2011 г., на доклад на съдия Личева. Съдът е издал ИЛ без да са представени 

доказателства за предявен иск в указания срок. След като е постъпила молба от 

заявителя, че няма правен интерес от воденето на исково производство, тъй 

като са получили плащане от длъжника, съдът не е обезсилил издадения ИЛ и 

същият е бил получен от заявителя. 

            

             V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ: 

           

                    Организационното и административно ръководство на РС – 

Карлово, осъществявано от председателя на съда Асима Вангелова-Петрова е 

на добро ниво. През 2012 г. са издадени редица заповеди от председателя на 

съда за подобряване организацията на административната дейност и работата 

на съда като цяло. Настоящата проверка счита, че би следвало да се възобновят 

събранията на съдиите от гражданско отделение (формални и неформални) на 

които да се обсъждат както текущи въпроси по организацията на работата на 

съда, така и върнатите от инстанционен контрол дела, за недопускане на 

противоречива практика по делата. 

                    Съдебните секретари са добре обучени, съставените протоколите 

от открити съдебни заседания са съобразно изискванията на ГПК. 

Съдебните деловодители са с добри компютърни умения и 

изпълняват поставените задачи качествено и в срок. Делата се подреждат и 

съхраняват съгласно изискванията на глава петнадесета от ПАРОАВАС. 

Делата, по които тече срок за извършване на определени процесуални 

действия, са подредени на отделен рафт. Всички книжа, които постъпват по 

делата се прикрепват последователно с изключение на делата на доклад на 

съдия Личева, където се установи, че не всички постъпили книжа са подредени 

последователно, по дата на постъпване. Неспазването на хронологията при 

постъпването на книжата затруднява работата и би могло да доведе до 

неточност и объркване при администрирането им.  
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                    Всички деловодни книги са водени на електронен носител, с 

разпечатка на хартиен носител, с отразяване на изискуемите се данни съгласно 

ПАРОАВАС.  

 

Обективни причини производствата да не приключат в тримесечен 

срок са: отлагане на делото по доказателствата или поради нередовна 

процедура по призоваване; непредставяне на заключение от в.л. в законовия 

срок; невнасяне на депозит в указания срок по допусната от съда експертиза, 

наложило отлагане на с.з.; обжалване актове на съда пред ОС – Пловдив, а в 

някои случаи, обжалване актовете на окръжния съд пред ВКС. Субективни 

причини са: постановяване на определението по чл. 140 ГПК след повече от 

месец, след изтичане срока за отговор по чл. 131 ГПК – съдия Димитров; 

насрочване на първо с.з. за след около 2 месеца, след постановяване 

определението по чл. 140 ГПК – съдия Димитров.  

                    Причините за неприключилите към 31.12.2010 г. и  съответно към 

31.12.2011 г. производства са предимно обективни: оставяне ИМ без движение, 

понякога многократно; отлагане на делото с оглед допусната експертиза и 

необходимостта да се определят нови вещи лица за изготвянето й (отказали да 

изготвят експертизата по различни причини); неявяване на в.л.; поставяне на 

допълнителни задачи към в.л.; непредставяне на заключението от в.л. в 

законовия срок; отмяна хода по същество; отлагане на делото по 

доказателствата; спиране на производството; отлагане на делото, по постъпили 

молби от проц. представители на страните, поради служебна ангажираност; 

несвоевременно връчване на съобщения и книжа на ответник, с адрес за 

призоваване гр. София. Субективни причини са: постановяване на 

определението по чл. 140 ГПК след един месец от изтичане срока за отговор; 

насрочване на първо с. з. след повече от 2 месеца от датата на постановяване 

на определението по чл. 140 ГПК, което се констатира в изолирани случаи.  

  По проверените дела се установи, че съдиите изготвят проект за 

доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК, който се съобщава на страните, което 

е добра практика и условие за задълбочена предварителна подготовка по 

делата. 

  Предвид броя дела, отложени поради непредставяне на 

заключението по допуснатите от съда експертизи в законовия срок, както и 

неявяването на в. л. в съдебно заседание, следва да се обсъди на събрание на 

съдиите прилагането на разпоредбата на чл. 86 ГПК. 

 

От проверката на делата, образувани преди 01.01.2010 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г. се установи, че една част от тях са с 

постановен съдебен акт през 2011 г. и 2012 г. Причините за висящите 

производства са обективни: по-голяма част от делата са образувани по реда на 

ГПК (отм.)  и са с предмет делба и др. вещни искове, като не малка част от тях  
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са спрени на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.), по които се извършват 

периодични справки. 

 От извършената проверка по срочността на обявяване на съдебните 

актове, може да се направи извод, че съдиите са проявявали стреме за спазване 

регламентирания в чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК срок, като през 2011 г., 

срочността на изготвяне на съдебните актове е по-добра, в сравнение с 2010 г. 

Констатираната забава при по-голямата част от делата е незначителна.  

Проверката на делата с отменен ход по същество установи, че броя 

на делата, поради неизяснено дело от фактическа страна е значително по-голям 

от този, по вина на страните. Следва да се отчете, че през 2011 г. броя на дела с 

отменен ход по същество е значително по-малък от този през 2010 г., което 

налага извода за по-задълбочена подготовка по делата от страна на съдията-

докладчик през 2011 г.  

 Всички спрени дела са администрирани изрядно. По спрените 

производства, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК се извършват периодични справки 

за движението на преюдициалните производства, а делата, спрени по съгласие 

на страните се докладват след изтичане на шестмесечния срок.  

 Проверката на обезпечителните производства установи, че съдиите 

са спазвали стриктно разпоредбата на чл. 395, ал. 2 ГПК, спазвани  са 

разпоредбите за родова и местна подсъдност. Констатирано бе, че с 

определението на съда, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск не е 

посочвана датата, от която започва да тече срока за представяне на 

доказателство за предявен иск, което обстоятелство следва да се обсъди на 

събрание на съдиите от гражданско отделение, да се вземе решение по 

поставения въпрос, като се съобрази с установената практика в страната.  

             Похвална е срочността на съдиите с която са разглеждали делата, 

образувани по Закона за закрила на детето. По подадените искания, съдът се е 

произнасял в рамките на няколко дни, като е насрочвал делото след около 

месец. Делата най-често са приключвали в едно съдебно заседание, а 

решенията са постановявани в месечен срок.  

В деня на постъпване на молба по ЗЗДН съдът е насрочвал о.с.з. в 

срок не по-късно от 30 дни – стриктно е спазвана разпоредбата на чл. 12, ал. 1 

ЗЗДН. При проверката на делата се установи, че решението е обявявано в 

рамките на 5 до 20 дни, а не както е посочено в разпоредбата на чл. 15, ал. 1 

ЗЗДН.  

  Проверката на делата, образувани по реда на глава двадесет и пета 

от ГПК – бързо производство установи, че са спазвани кратките процесуални 

срокове, с малки изключения. При част от проверените дела, на доклад на 

съдия Димитров, се установи, че не е спазван срока по чл. 316 ГПК – съдът 

следва да обяви решението с мотивите в двуседмичен срок след заседанието, в 

което е приключило разглеждането на делото.   

           Делата, образувани по реда на заповедното производство са 

своевременно администрирани, с изключение на изброените по-горе в акта 
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дела, на доклад на съдия Димитров. Установи се, че едно дело, на доклад на 

съдия Личева-Гургова не е администрирано правилно – издаден и получен ИЛ, 

без правно основание за това. 

 

  При проверката на делата се установи, че едно дело, образувано по 

чл. 390 ГПК, не е правилно администрирано - архивирано е без да са 

изпълнени точно разпорежданията на съдията-докладчик. При разговор със 

съдебните деловодители се установи, че не всички разпореждания на съдиите 

са точно възпроизведени и изпълнени, поради изписването им на ръка, което 

не винаги е четливо и ясно изписано, което се установи и при настоящата 

проверка. Предвид неголямата натовареност на съда и с оглед констатираните 

проблеми при ръкописно изписани разпореждания на съдиите, следва да се 

обсъди възможността за изписване разпорежданията на компютър с използване 

възможностите на електронната деловодна система. По този начин ще се 

подобри работата на съдебните деловодители при изпращане на съобщения до 

страните по делата и ще се предотвратят случаите на неточно и/или 

неправилно изпратени/извършени разпореждания на съда. 

 

   През 2009 г., в изпълнение на Заповед № 311/16.11.2009 г., на 

главния инспектор на ИВСС бе извършена планова проверка по гражданските 

дела на РС – Карлово. С акт за резултати от извършената проверката бяха 

дадени препоръки за привеждане на деловодните книги и регистри в 

съответствие с ПАРОВАС, както и да се създаде необходимата организация, с 

оглед спазване сроковете, регламентирани в ГПК. Настоящата проверка 

констатира, че деловодните книги и регистри се водят в съответствие с 

ПАРОАВАС. Съдиите са проявявали стремеж за спазване сроковете, 

регламентирани в ГПК, като по-специално внимание следва да се обърне на 

организацията на работата на съдия Георги Димитров.  

 

 При цялостен анализ на проверявания период се налага извода, че 

през 2011 г. съдиите от гражданско отделение при РС – Карлово са проявявали 

повече старание за спазване на сроковете, в сравнение с 2010 г. 

Предварителната подготовка по делата е била по-задълбочена, положени са 

повече усилия за приключване на делата в по-кратки срокове. Независимо, че 

през 2011 г. съдия Георги Димитров е показал по-добри резултати относно 

срочността при разглеждане и приключване на делата, на негов доклад, същият 

следва да положи повече усилия за подобряване организацията си на работа.  

 

                     С оглед направените констатации и изводи ИВСС отправя 

следните  

   

     ПРЕПОРЪКИ: 
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 1. Председателят на РС – Карлово, съобразно правомощията си по 

чл. 80, ал. 1, т. 1 ЗСВ, да предприеме мерки относно:   

                     - правилното администриране на всички дела, при спазване 

разпоредбата на чл. 92, ал. 6, изр. първо ПАРОАВАС; 

 - в изпълнение на задължението си по чл. 106 ПАРОАВАС, служба 

„Съдебно деловодство” да извършва ежемесечна справка за делата, които не са 

насрочени и да докладва резултатите на административния ръководител на 

съда.  

2. Председателят на РС - Карлово, в изпълнение на правомощията 

си по чл. 80, ал. 1, т. 9 ЗСВ, да свика общо събрание на съдиите от гражданско 

отделение, на което:  

 - да се обсъди практиката в страната по чл. 390, ал. 3 ГПК, относно 

определението на съда, с което се допуска обезпечение на бъдещ иск и се 

определя началният момент от който започва да тече срока за представяне на 

доказателство за предявения иск;  

   - да се набележат мерки за спазване разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от 

Закона за защита от домашно насилие. 

             3. Председателят на РС- Карлово, в изпълнение на правомощията 

си по чл. 80, ал. 1, т. 1 ЗСВ, да осъществява ежемесечен контрол по отношение 

организацията на работа на съдия Георги Димитров, относно: 

  - срочност при постановяване на определението по чл. 140 ГПК, 

насрочване на първо с. з., както и ритмичност при отлагане на делата; 

  - спазване кратките процесуални срокове, регламентирани в глава 

двадесет и пета от ГПК и по-специално чл. 316 ГПК; 

  - срочност при постановяване решенията, предвид разпоредбата на 

чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК.     

 

   В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 

2, във вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на РС – Карлово да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 

препоръките, а по отношение на препоръка под номер 3, следва да уведомява 

главния инспектор на всеки три месеца. 

 

                    Настоящият акт да се изпрати на председателя на РС – Карлово, на 

председателя на ОС – Пловдив и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

                                                          ИНСПЕКТОР: ………………………….. 

                                                                                     /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/    

 


