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 На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно приетия 

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2012 г. и Заповед № ПП-

01-60/30.05.2012 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен съд-

Асеновград. 

 Проверката се извърши за времето от 04.06.2012 г. до 08.06.2012 г. от 

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

 Цел на проверката: Цялостен анализ и оценка на организацията на 

административната дейност на Районен съд-Асеновград; организацията по 

образуване, движение и приключване на гражданските дела в 

законоустановените срокове; анализ на приключилите граждански дела и 

констатиране на противоречива практика. 

 Предмет на проверката: Проучване на гражданските дела, разгледани 

от Районен съд-Асеновград. 

 Проверяван период: Проверяваният период включва гражданските 

дела, образувани в Районен съд-Асеновград през 2010 г. и 2011 г. 

 Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

 Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено проучване 

на деловодните книги и делата; анализ на документацията, индивидуални 

беседи и разговори. 

  

 І. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪДА 

 

 1. Щатна осигуреност 

 През 2010 г. щатната численост на Районен съд- Асеновград включва 9 

съдии, 2 съдии по вписванията, 2 държавни съдебни изпълнители и 27 съдебни 

служители. 

 Съдиите в Районен съд-Асеновград са разделени на две колегии – 

Наказателна колегия и Гражданска колегия. 

 Гражданска колегия се състои от 5 граждански състави, включваща 

следните съдии, разглеждащи граждански дела: съдия Мария Караджова, 

съдия Мария Терзиева, съдия Мирослава Андонова, съдия Невена Кабадаиева 

и съдия Мария Пейчева, последната от които е била в колегията от 20.04.2010 

г. до 31.12.2010 г. 

 До 2009 г. съдийските щатове в Раййонен съд-Асеновград са били 8, 

когато с решение на ВСС, взето с Протокол № 32/29.07.2009 г., е увеличена 

щатната численост с един съдия и на длъжност „районен съдия” е назначен 

съдия Даниел Луков, който до 14.07.2009 г. е заемал длъжността 

„административен ръководител” на Районен съд-Асеновград. От 15.07.2009 г. 

административен ръководител на Районен съд-Асеновград е съдия Иван 

Калибацев. 
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 През 2010 г. съдия Невена Кабадаиева е командирована в Районен съд-

Пловдив в периода от 01.01.2010 г. до 31.01.2010 г. със Заповед № ЛС-

564/23.10.2009 г. на председателя на Окръжен съд-Пловдив. С Заповед № ЛС-

25/28.01.2010 г. на председателя на Окръжен съд - Пловдив командировката на 

съдия Невена Кабадаиева е продължена за периода от 01.02.2010 г. до 

31.03.2010 г. 

 Със Заповед № ЛС-168/01.04.2010 г. на председателя на Окръжен съд-

Пловдив съдия Мирослава Андонова е командирована в Районен съд-Пловдив 

за периода от 06.04.2010 г. до 31.08.2010 г. 

 Със Заповед № РД 134/24.09.2010 г. на председателя на Окръжен съд-

Пловдив е била командирована в Районен съд-Пловдив и съдия Мария 

Терзиева за периода от 01.10.2010 г. до 31.12.2010 г. 

 Тези обстоятелства показват, че през целия отчетен период на 2010 г., с 

изключение на месец септември, съдийските състави в Районен съд-

Асеновград, разглеждащи граждански дела, фактически са били 4. 

 Със Заповед № 7/05.01.2010 г. на председателя на Районен съд-

Асеновград е утвърдена, съобразно действащото щатно разписание на 

районния съд и класификатора на длъжностите за съдебни служители в 

органите на съдебната власт, следната структура на специализираната 

администрация: „Деловодител регистратура” – 1 щат; Бюро „Съдимост” – 1 

щат; „Компютърен оператор с деловодни функции”, Служба „Архив”, 

„Съдебен архивар” – 1 щат; Служба „Връчване на призовки и съдебни 

книжа”–3 щата, „Призовкар”, Служба „Съдебни секретари” – 8 щата /четири 

щата от които са разпределени в гражданска колегия/. 

 

 През 2011 г. щатната численост на съдиите в Районен съд-Асеновград е 

запазена и включва 9 съдии, 2 съдии по вписванията, 2 държавни съдебни 

служители и 27 съдебни служители. 

 Посочените 9 съдии са разпределени в състави, образуващи две колегии 

– Наказателна колегия и Гражданска колегия. От своя страна в Гражданска 

колегия са включени 5 граждански състава, разглеждащи граждански дела, 

както следва: съдия Мария Караджова, съдия Мария Терзиева, съдия 

Мирослава Андонова /до 01.04.2011 г./, съдия Невена Кабадаиева и съдия 

Даниел Луков. Общият брой на съдийските щатове е запазен и през 2011 г. 

 Административен ръководител на Районен съд-Асеновград е съдия Иван 

Калибацев, считано от 15.07.2009 г., а заместник-председател на съда – съдия 

Мария Пейчева. 

 След напускането на съдия Мария Андонова, подала оставка считано от 

01.04.2011 г.,  до края на отчетната 2011 г. е останал незает един съдийски щат 

за длъжността „съдия”. 

 Със Заповед № ЛС 11/31.01.2011 г. на председателя на Апелативен съд-

Пловдив  съдия Даниел Луков е бил командирован в Районен съд-Пазарджик, 

считано от 15.02.2011 г. Командироването на съдията е продължило през 

цялата 2011 г., като е продължавано със Заповед № ЛС 91/13.05.2011 г. и 

Заповед № ЛС 300/11.11.2011 г., с последната от които командировката е 

продължена до 31.01.2012 г. 
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 Със Заповед № ЛС 1/03.01.2011 г. на председателя на Окръжен съд-

Пловдив е командирована съдия Мария Терзиева в периода от 01.01.2011 г. до 

28.02.2011 г. Периодът на командироване е изменен със Заповед № ЛС 

43/09.02.2011 г., като крайната дата на командироване е определена 15.02.2011 

г. 

 Фактите сочат, че от началото на отчетния период до 01.04.2011 г. 

съставът на съдиите, разглеждащи граждански дела, е бил намален до 4 съдии, 

а след напускането от 01.04.2011 г. на съдия Мирослава Андонова, съдиите са 

били 3, който брой се е запазил до края на отчетния период. 

 Със Заповед № 5/03.01.2011 г. на председателя на Районен съд-

Асеновград е утвърдена, съобразно действащото щатно разписание на 

районния съд и класификатора на длъжностите за съдебни служители в 

органите на съдебната власт, следната структура на специализираната 

администрация: „Деловодител регистратура” – 1 щат; Бюро „Съдимост” – 1 

щат; „Компютърен оператор с деловодни функции”, Служба „Архив”, 

„Съдебен архивар” – 1 щат; Служба „Връчване на призовки и съдебни 

книжа”–3 щата, „Призовкар”, Служба „Съдебни секретари” – 8 щата /четири 

щата от които са разпределени в гражданска колегия/. 

  

 2. Заповеди и други актове, издадени от административния 

ръководител на Районен съд-Асеновград за създаване и промени в 

организацията на административната дейност на съда 

 Със Заповед № 130/20.04.2010 г. на председателя на Районен съд-

Асеновград са преструктурирани колегиите на съда, като е създаден нов 

граждански състав, считано от 20.04.2010 г., и определена съдия Мария 

Пейчева за титуляр на състава. Със Заповед № 403/29.11.2010 г. съдия Мария 

Пейчева е определена за титуляр на втори наказателен състав, като съдията е 

изключена от програмата за разпределение на граждански дела, считано от 

15.12.2010 г. 

 В периодите на продължителен отпуск, съответните съдии от 

Гражданска колегия на съда са изключвани от програмата за случайно 

разпределение на дела по отношение на заповедни и частни граждански дела, 

за които са предвидени кратки процесуални срокове за произнасяне. В този 

смисъл е Заповед № 214/23.06.2010 г., Заповед № 14.07.2011 г. и др. 

 Със съответните заповеди е регламентиран редът за обработване на 

текущия доклад на съдии, ползващи платен годишен отпуск – Заповед № 

220/28.06.2010 г., Заповед № 228/30.06.2010 г., Заповед № 295/31.08.2010 г. и 

др. Със Заповед № 41/31.01.2011 г. на председателя на Районен съд-

Асеновград съдия Мирослава Андонова е изключена от програмата за 

разпределение на граждански дела, считано от 31.01.2011 г., поради подадена 

оставка с вх. № 1407/31.01.2011 г. 

 

 През 2010 г. със Заповед № 400/29.11.2010 г. на съдия Кабадаиева, а със 

Заповед № 401/29.11.2010 г. и на съдия Андонова е обърнато внимание по чл. 

327 от Закона за съдебната власт, с оглед констатиране на забавяне 

движението на дела. 
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 3. Съдебни книги и регистри, водени от съда. Информационно 

обслужване 

 В служба „Деловодство” на Гражданска колегия се водят на електронен 

и хартиен носител деловодните книги, определени в Глава осма от 

ПАРОАВАС. Съгласно правилата деловодните книги се приключват с 

изтичане на всяка календарна година. Деловодните книги по чл. 50, ал. 1 от 

ПАРОАВАС в Гражданска колегия, които се водят на електронен носител чрез 

компютърната деловодна система САС „Съдебно деловодство”, се разпечатват 

на хартиен носител. 

 

 4. Случаен принцип на разпределение на делата 

 В изпълнение на чл. 9 от Закона за съдебната власт, в Районен съд-

Асеновград е въведена и се използва компютърна програма „Law Choice” за 

разпределение на постъпващите в съда дела на случаен принцип. За всеки 

отделен случай, в който се налага определени съдии да се изключват от 

програмата за случаен избор, примерно поради продължително отсъствие, се 

издава заповед на председателя на районния съд. 

  

 5. Сграден фонд и техническа обезпеченост на съда 

 Със Заповед № ЛС-04-1595/08.12.2009 г. на заместник министъра на 

Министерството на правосъдието на Районен съд-Асеновград е предоставено 

ползването на част от пети етаж от шест етажна административна сграда, 

находяща се в гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 8, състоящ се от 

пет кабинета. От 01.03.2010 г. в четири от кабинетите са настанени съдиите от 

Районен съд-Асеновград, разпределени по двама в кабинет. Преместването на 

съдиите е част от предстоящ цялостен етап по преместване на съда в тази 

сграда. 

 През 2010 г. и 2011 г. в Районен съд-Асеновград е продължило 

използването на деловодна програма, разработена от „Информационно 

обслужване” АД, в която са въведени всички дела, образувани след 

последното тримесечие на 2008 г., включително и внесените в архив дела след 

този период. Експериментално е започнало въвеждане на електронен носител 

на всички книжа по граждански дела, което дава възможност за създаване на 

електронна папка на всяко гражданско дело и сканиране на всички постъпили 

документи.  

  Отчита се, че използването на електронната деловодна програма дава 

възможност за осъществяване на ефективен контрол за управление на делата, 

по-бързото и лесно администриране, както и контрол на съответните действия 

на съдебните служители и магистратите, извършени във всеки един етап от 

движението на делото – от неговото образуване до неговото приключване.  

 Отделно от това, в хода на проверката беше установено, че системният 

администратор на Районен съд-Асеновград е създал за нуждите на съда 

електронна програма, съдържаща информация за сроковете по всички 

граждански производства. Програмата позволява на служба „Съдебно 

деловодство” ежедневно да следи изтичащите срокове за всяко едно от 
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производствата, съответно прецизното им съблюдаване. Това обстоятелство 

следва да се отчете като особено положително постижение в организацията на 

административната дейност на съда, пряко отразяваща се в оптимизирането на 

движението и приключването на делата, 

 

 

 ІІ. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

  

 През 2010 г. общият брой на всички разгледани граждански дела от 

Районен съд-Асеновград е 2619 броя дела. 

 От общия брой граждански дела, стоящи за разглеждане през отчетния 

период, новообразувани са 2311 броя дела, а 308 дела са останали 

неприключени от предходен период. 

 Общият брой граждански дела, отнесен към реално правораздаващите 4-

ма съдии през периода в Районен съд-Асеновград, сочи, че всеки съдия е имал 

за разглеждане по 654,75 броя дела за целия период, съответно средно на 

месец по 54,56 броя дела. 

 Общият брой на свършените производства през 2010 г. е 2331 броя дела, 

като за следващ период /2011 г./ са останали несвършени 288 броя граждански 

дела. 

 

 През 2011 г. общият брой на всички граждански дела за разглеждане от 

съда е 2846 броя дела. 

 От общия брой граждански дела, стоящи за разглеждане от районния 

съд, 2558 дела са новообразувани, а 288 броя дела са останали неприключени 

от предходен период. 

 Общият брой граждански дела, отнесен към реално правораздаващите 3-

ма съдии през 2011 г. в Районен съд-Асеновград, сочи, че всеки съдия е имал 

за разглеждане по 948,67 броя дела за целия период, съответно средно на 

месец по 79, 06 броя дела. 

 Общият брой на свършените производства през 2011 г. е 2570 броя дела, 

като за следващ период /2012 г./ са останали несвършени 276 броя граждански 

дела. 

 В общия брой дела, които Районен съд-Асеновград е разгледал през 

2010 г. и 2011 г., са включени и частните граждански производства, 

образувани пред съда, голяма част от които са по реда на чл. 410 и чл. 417 

от ГПК. 

 

 

 ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ 

СРОКОВЕ 

 

 1. Образувани дела през 2010 г. и 2011 г.  – разгледани над 3 месеца. 
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  - гр. д. № 95/2010 г., обр. на 19.01.2010 г., на доклад на съдия 

Караджова, І гр. състав, иск по чл. 422 ГПК. С определение от 22.01.2010 г. 

ИМ е оставена БД, на 04.02.2010 г. е представена молба-уточнение. На 

16.03.2010 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с.з. е 

проведено на 23.04.2010 г. – изготвен е доклад по делото, отложено по 

допуснатата експертиза. В с.з. на 27.05.2010 г. е прието заключението на в.л., 

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

решение на 28.06.2010 г. Решението е обявено на 22.06.2010 г. 

  - гр. д. № 158/2010 г., обр. на 02.02.2010 г., на доклад на съдия 

Кабадаиева, ІІІ гр. състав, иск по чл. 45 и чл. 86 ЗЗД. Делото е изпратено от РС 

– Пловдив, по подсъдност. С разпореждане от 03.02.2010 г. е изпратен препис 

от отговора на ищеца, като е указано да представи становище по искането на 

ответника за привличана на трето лице-помагач в едноседмичен срок. 

Съобщението е връчено на ищеца на 10.02.2010 г., не е представено 

становище. На 24.02.2010 г. съдът е допуснал привличане на трето лице- 

помагач, изпратен е препис от ИМ и отговора и е указано, че в едномесечен 

срок следва да подаде отговор. Съобщението до третото лице-помагач е 

връчено на 15.03.2010 г., на 31.03.2010 г. е представен отговор. На 26.04.2010 

г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, съдът е допуснал две 

експертизи – автотехническа и СМЕ. Първото с.з. е проведено на 20.05.2010 г., 

изготвен е доклад по делото, по допуснати са допълнителни задачи към САТЕ, 

отложено. Проведени са с.з. на: 24.06.2010 г. – отложено по доказателствата; 

23.09.2010 г. – приети са двете експертизи, даден е ход на делото по същество, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 22.10.2010 г., решението е 

обявено на 22.10.2010 г.; 

  - гр. д. № 216/2010 г. /съдия Мария Терзиева/ е образувано на 

11.02.2010 г. по искова молба, постъпила на 11.02.2010 г. Разпореждане по чл. 

131 от ГПК е постановено на 12.02.2010 г. Съобщение с препис от исковата 

молба е изпратено на определения особен представител на 27.04.2010 г. и е 

получено на 28.04.2010 г. Отговор на исковата молба е депозиран на 

28.05.2010 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 01.06.2010 г., 

съдът се е произнесъл по доказателствените искания и е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 17.09.2010 г. С определение от 

21.06.2010 г. съдът е определил вещо лице след представяне на доказателство 

за внасяне на определения депозит. В първото открито съдебно заседание 

съдът е докладвал делото съдът е дал ход на устните състезания и е посочил, 

че ще обяви решението си на 18.10.2010 г. Решение по делото е обявено в 

регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК по –рано от посочената дата - на 30.09.2010 

г. 

  - гр. д. № 449/2010 г. /съдия Мария Пейчева/ е образувано на 24.03.2010 

г. по искова молба по чл. 144 от СК, постъпила на 23.03.2010 г. Разпореждане 

по чл. 131 от ГПК е постановено на 24.03.2010 г. Съобщение, изпратено на 

тази дата, е върнато в цялост. С разпореждане от 06.07.2010 г. е указано да се 

връчи препис от исковата молба на ответника на посочения в справката 

настоящ адрес. С разпореждане по чл. 312 от ГПК на съдия Мария Терзиева, 

постановено на 19.07.2010 г., съдът е насрочил производството в открито 
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съдебно заседание за 10.08.2010 г. В първото открито съдебно заседание съдия 

Невена Кабадаиева не е дала ход на делото с оглед нередовната процедура по 

призоваване на ответника и е указала призоваване чрез залепване на 

уведомление по чл. 47, ал. 1, изр. 1, пр. 2 от ГПК. След съдебното заседание 

производството е администрирано с оглед назначаване на особен 

представител. С разпореждане от 04.10.2010 г., постановено от съдия Мария 

Караджова, съдът е назначил особен представител и дал указания по чл. 131 от 

ГПК. Пълномощникът е получил препис от исковата молба на 07.10.2010 г. 

Писмен отговор е депозиран на 03.11.2010 г. С ново разпореждане по чл. 312 

от ГПК от 03.11.2010 г., постановено от съдия Мария Пейчева, съдът е 

докладвал делото и насрочил открито съдебно заседание за 16.11.2010 г. В 

съдебно заседание от тази дата съдия Мария Пейчева е дала ход на устните 

състезания и посочила, че ще обяви решението си на 30.11.2010 г. Решение по 

делото е обявено на 30.11.2010 г. и съобщения с преписи от съдебния акт са 

изпратени на тази дата. 

  - гр. д. № 990/2011 г., обр. на 30.05.2011 г., на доклад на съдия 

Кабадаиева, ІV гр. състав, иск по чл. 327, ал. 1 ТЗ. Делото е изпратено от РС – 

Плевен по подсъдност, след размяна на книжата. На 01.06.2011 г. е 

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

15.07.2011 г. – изготвен е доклад на делото, прието е заключението на в.л., 

отложено по доказателствата. В с.з. на 06.10.2011 г. е даден ход по същество 

на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 04.11.2011 г., 

решението е обявено на 04.11.2011 г. 

  - гр. д. № 469/2011 г., обр. на 02.03.2011 г., на доклад на Кабадаиева, ІV 

гр. състав, иск по чл. 108 ЗС. С разпореждане от 08.03.2011 г., ИМ е оставена 

БД. На 14.03.2011 г. е представена молба-уточнение, на 15.03.2011 г. е 

разпоредено да се впише ИМ в АВ. На 23.03.2011 г. е представена вписана 

ИМ, на с.д. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е връчено на 29.03.2011 г., на 13.04.2011 г. е представен 

отговора. На 02.05.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. 

Първото с.з. е проведено на 03.06.2011 г. – изготвен е доклад, отложено по 

доказателствата. В с.з. на 15.07.2011 г. е даден ход по същество на делото, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 12.08.2011 г., решението е 

обявено на 12.08.2011 г. 

  - гр. д. № 178/2011 г., обр. на 31.01.2011 г., на доклад на съдия 

Кабадаиева, ІV гр. състав, иск по чл. 422 ГПК. На 01.02.2011 г. е изискано 

частното гр. дело – заповедно производство (ЗП). На 03.02.2011 г. е 

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

Съобщението е връчено на 08.02.2011 г., не е представен отговор. На 

09.03.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с.з. е 

проведено на 14.04.2011 г. – изготвен е доклад по делото, отложено по 

изразено становище от страните за постигане на спогодба. В с.з. на 18.05.2011 

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

решение на 17.06.2011 г., решението е обявено на 17.06.2011 г. 

  - гр. д. № 548/2011 г., обр. на 17.03.2011 г., на доклад на съдия 

Караджова, І гр. състав, молба по чл. 18 ЗЗДН. На 17.03.2011 г. е изд. заповед 
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за незабавна защита, постановено е определението на съда, делото е 

насрочено. Първото с.з. е проведено на 01.04.2011 г. – отложено по 

доказателствата. Проведени са с.з. на: 08.04.2011 г. – отложено по 

доказателствата; 05.05.2011 г. – не е даден ход на делото, съдът е докладвал 

постъпила молба от проц. представител на ответника за ангажираност по дело 

в ПОС; 16.05.2011 г. – разпитани са свидетели, отложено по доказателствата; 

02.06.2011 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 01.07.2011 г. Решението е обявено на 06.07.2011 г. 

  - гр. д. № 963/2011 г., обр. на 28.05.2011 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІ гр. състав, иск по чл. 422 ГПК. С определение от 28.05.2011 г. е 

изискано частното гр. дело – ЗП. На 31.05.2011 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 09.06.2011 

г., не е представен отговор. На 12.07.2011 г. е постановено определението по 

чл. 140 ГПК. Първото с.з. е проведено на 21.09.2011 г., даден е ход по 

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

21.10.2011 г., решението е обявено на 21.10.2011 г. 

  - гр. д. № 566/2011 г. /съдия Мария Терзиева/ е образувано на 

19.03.2011 г. по жалба по чл. 18 от ЗЗСДН, постъпила на 19.03.2011 г. 

Производството е разпределено от съдия Мария Пейчева, видно от протокола 

за избор на докладчик от тази дата. С определение, постановено на 19.03.2011 

г., съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 13.04.2011 

г. и постановил издаване на заповед за незабавна защита. Заповед за незабавна 

издадена на 19.03.2011 г. Призовка за насроченото съдебно заседание е 

изпратено на ответника на 19.03.2011 г. и на пълномощника на молителя на 

21.03.2011 г. В първо открито съдебно заседание  е даден ход на делото и 

същото е отложено за събиране на доказателства за 12.05.2011 г., след като е 

уважена молба на пълномощника на ответника за пренасрочване на 

първоначално определената дата 27.04.2011 г., което искане е обосновано с 

ангажираност. Преписката, във връзка с която е отложено производството за 

нова дата, е изискана с писмо от 15.04.2011 г. до РУ „Полиция”, гр. 

Асеновград. В съдебно заседание от 12.05.2011 г. делото е отложено за 

07.06.2011 г., като съдът е дал указания да се изпрати повторно писмо до РУ 

„Полиция”, гр. Асеновград за изпълнение на дадените вече указания, както и 

на ответната страна за довеждане на допуснатия свидетел, на която е 

разпоредено да представи доказателства за ангажираността на същия да се яви 

в днешното съдебно заседание. В съдебно заседание от 07.06.2011 г. е даден 

ход на устните състезания, като съдът е посочил, че ще обяви решението си на 

04.07.2011 г. Съдебно решение е постановено на 04.07.2011 г., а датата, 

отразена в печата на съда за обявяване в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК, е 

07.07.2011 г., макар и неясна поради извършената поправка. От справка, 

направена в Книгата за открити съдебни заседания на състава, се установява, 

че решението по делото е обявено на 05.07.2011 г. Налице е несъответствие 

между датата, отразена в Книгата за открити съдебни заседания, и датата, 

посочена за обявяване на съдебния акт в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК 

Производството е приключило малко над тримесечния срок, като делото е 

отлагано за събиране на доказателства. 
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  - гр. д. № 884/2011 г. /съдия Мария Терзиева/ е образувано на 

17.05.2011 г. по искова молба по чл. 534 от ТЗ, постъпила в съда на 17.05.2011 

г. Производството е разпределено от съдия Мария Пейчева, видно от 

протокола за избор на докладчик от тази дата. С разпореждане от 18.05.2011 г. 

съдът е постановил разпореждане по чл. 131 от ГПК. Съобщение с препис от 

исковата молба и указанията по чл. 131 от ГПК е изпратено на 19.05.2011 г. и е 

получено от ответника на 30.05.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 06.07.2011 г., съдът е взел отношение по доказателствените 

искания и е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

21.09.2011 г. Съобщения за страните са изпратени на 07.07.2011 г. В съдебно 

заседание от 21.09.2011 г. е докладвано делото, даден ход на устните 

състезания и съдът е посочил, че ще обяви съдебното решение на 21.10.2011 г. 

Решението е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 21.10.2011 г., 

което обстоятелство е отразено в печата на съда. Съобщения за изготвеното 

съдебно решение са изпратени на 24.10.2011 г. 

  - гр. д. № 261/2011 г. /съдия Мария Караджова/ е образувано на 

14.02.2011 г. по искова молба по чл. 19 от ЗГР, постъпила в съда на 14.02.2011 

г. Производството е разпределено от съдия Мария Караджова, видно от 

протокола за избор на докладчик от тази дата. Разпореждане по чл. 131 от ГПК 

е постановено на 15.02.2011 г. Съобщения за указанията на съда и препис от 

исковата молба са изпратени на 15.02.2011 г. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 29.03.2011 г., съдът е взел отношение по 

доказателствените искания и насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 05.05.2011 г. Призовки за съдебното заседание са изпратени на 

страните в деня на постановяване на съдебния акт. В първото открито съдебно 

заседание е даден ход, делото е докладвано и за събиране на доказателства е 

насрочено за 02.06.2011 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход на 

устните състезания и съдът е посочил, че ще обяви решението си на 10.06.2011 

г. Съдебно решение е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 

04.07.2011 г. Преписи от съдебния акт са изпратени със съобщения от 

04.07.2011 г. 

  - гр. д. № 635/2011 г. /съдия Мария Караджова/ е образувано на 

06.04.2011 г. по искова молба по чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, постъпила в съда на 

06.04.2011 г. Производството е разпределено от съдия Мария Караджова, 

видно от протокола за избор на докладчик от тази дата. С определение, 

постановено на 08.04.2011 г., съдът е оставил производството без движение за 

отстраняване на нередовности на исковата молба. Съобщения за указанията на 

съда е изпратено на 08.04.2011 г., получено на 21.04.2011 г. Указанията на 

съда са изпълнени с молба, постъпила на 12.05.2011 г. Разпореждане по чл. 

131 от ГПК е постановено на 13.05.2011 г. Препис от исковата молба, изпратен 

на 13.05.2011 г., е получен от ответника на 17.05.2011 г. С писмен отговор, 

постъпил на 22.06.2011 г., ответникът е изразил становище за допустимост и 

основателност на иска. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

29.06.2011 г., съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

02.09.2011 г. В първото открито съдебно заседание, проведено на тази дата, 

съдът е направил доклад на делото и дал ход на устните състезания, като е 
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посочил, че ще обяви решението си на 03.10.20111 г. Решение по делото е 

обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на тази дата, което обстоятелство 

е удостоверено в печата на съда. Производството е приключило малко над 

тримесечния срок, тъй като първото открито съдебно заседание е насрочено по 

график след срока на съдебната ваканция. Съобщения за изготвения съдебен 

акт са изпратени на 03.10.2011 г.  

 

Основна причина за приключване на производствата от тази 

категория над 3-месечен срок е насрочването за първо открито съдебно 

заседание за по-дълъг период от един месец, тъй като заседанието, и то 

поради факта, че периодите са съвпадали със съдебната ваканция. В 

някои от производствата е провеждано повече от едно открито съдебно 

заседание, отлагано за събиране на доказателства. Трябва да се отбележи, 

че в повечето случаи, в които се констатира приключване на 

производствата над 3-месечен срок от датата на която е постановявано 

определението по чл. 140 от ГПК, забавянията са в незначително 

отклонение от този срок. 

Като цяло, проучените производства са образувани, 

администрирани и са приключвали оптимално бързо и не се констатират 

случаи на необосновано забавяне. 

 

 2. Образувани дела след 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2010 г.; образувани след 01.01.2011 г. и неприключили към 

31.12.2011 г. 

  - гр. д. № 402/2010 г., обр. на 17.03.2010 г., на доклад на съдия 

Караджова, І гр. състав, иск по чл. 45 ЗЗД. С разпореждане от 22.03.2010 г. 

ИМ е оставена БД, на 09.04.2010 г. е представена молба-уточнение. С 

разпореждане от 13.04.2010 г. е указано, че ищецът следва да представи 

декларация за имуществено състояние, с оглед искането му за освобождаване 

от ДТ, представена на 19.04.2010 г. С определение от 19.04.2010 г. ищецът е 

освободен от заплащане на ДТ, изпратен е препис от ИМ на ответника за 

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

21.04.2010 г., че на посочения адрес няма такова лице. С разпореждане от 

22.04.2010 г. е указано на ищеца да представи актуален адрес на ответника. На 

10.05.2010 г. е депозирана молба за изд. на СУ, на 20.05.2010 г. е представено 

удостоверение за настоящ и постоянен адрес на ответника. С разпореждане от 

20.05.2010 г. е изпратено съобщение с препис от ИМ, връчено на 26.05.2010 г. 

На 25.06.2010 г. е представен отговор на ИМ. На 28.06.2010 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК. Първото с.з. е проведено на 28.09.2010 г. – 

изготвен е доклад по делото, прието е заключението на в.л., отложено по 

доказателствата. Проведени са с.з. на: 03.11.2010 г. – разпитани са свидетели, 

допусната е СТЕ, със задача посочена от пълномощника на ищеца, отложено; 

13.12.2010 г. – прието е заключението на в.л., по допълнителна СТЕ, със  

задача посочена от пълномощниците на страните, отложено; 17.01.2011 г. – 

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

решение на 17.02.2011 г., решението е обявено на 25.02.2011 г. 
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  - гр. д. № 125/2010 г., обр. на 27.01.2010 г., на доклад на съдия 

Андонова, след това съдия Терзиева, иск по чл. 144 и чл. 149 СК. С 

разпореждане от 27.01.2010 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 

отговор. Със Заповед № 114/01.04.2010 г. на председателя на съда, делата на 

доклад на съдия Андонова са преразпределени от програмата за случайния 

подбор, за периода на отсъствието й. На 30.04.2010 г. е изпратено второ 

съобщение до ответника. На 09.06.2010 г. е разпоредено да се изпрати 

напомнително на връчителя за незабавно връчване на книжата, като е указано 

че в противен случай връчителят ще бъде глобен (ответникът е с адрес гр. 

София). На 01.07.2010 г. е изпратено повторно напомнително за връчване на 

книжата на ответника. Съобщението е връчено на 06.07.2010 г., на 04.08.2010 

г. е представен отговор на ИМ. С оглед постъпилия отговор, на 04.08.2010 г. е 

постановено определение, с което съдът е дал указания на ответника, да 

уточни дали с отговора е предявен насрещен иск и в случай, че е такъв, да 

представи препис за ищеца. На 10.09.2010 г. е изпратено напомнително 

съобщение. С разпореждане от 03.11.2010 г. съдът е отменил разпореждането 

си от 04.08.2010 г. На 03.11.2010 г. е постановено разпореждане по чл. 312 

ГПК, изготвен е доклад по делото, връчен на страните. Първото с.з. е 

проведено на 17.11.2010 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна 

процедура по призоваване на ответника; 16.12.2010 г.; 25.01.2011 г. - не е 

даден ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване на 

ответника. Изискани са обяснения от връчителя; 15.03.2011 г. – отложено за 

разпит на свидетели; 12.04.2011 г. – отложено по доказателствата; 27.04.2011 

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

решение на 10.05.2011 г., решението е обявено на 10.05.2011 г. 

  - гр. д. № 829/2010 г. /съдия Мария Терзиева/ е образувано на 

26.05.2010 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила в съда на 

25.06.2010 г. С разпореждане от 26.05.2010 г. съдът е изискал за послужване ч. 

гр. д. № 473/2010 г. с оглед необходимостта от преценка на депозираната 

молба. Писмо в този смисъл е изготвено с дата 27.05.2010 г. Във връзка с това 

разпореждане на съда е осъществена кореспонденция с Отговорник бюро 

„Призовки” на Окръжен съд-Пловдив, откъдето е получен окончателен 

отговор на 02.08.2010 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

03.08.2010 г., положено върху отговора. Препис от исковата молба с 

указанията за възможността за писмен отговор са получени от ответника на 

05.08.2010 г. със съобщение, изпратено на 03.08.2010 г. Отговор на исковата 

молба е депозиран на 07.09.2010 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 10.09.2010 г., съдът се е произнесъл по доказателствените 

искания и е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

07.10.2010 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е направил доклад на 

делото и отложил същото за нова дата за събиране на доказателства. В 

съдебно заседание от 17.11.2010 г. е допусната нова съдебно-счетоводна 

експертиза и делото е отложено за 16.12.2010 г. Доказателство за внесения 

депозит за вещо лице е представено с молба от 03.12.2010 г., на която дата 

съдът е назначил вещо лице, което да изготви заключението. В съдебно 

заседание от 16.12.2010 г. съдът е констатирал, че вещото лице е представило 
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заключението на 13.12.2010 г., поради което не е спазена разпоредбата на чл. 

199 от ГПК и делото е отложено за 21.01.2011 г. На тази дата е допусната 

тройна съдебно-счетоводна експертиза и производството е насрочено в 

открито съдебно заседание за 23.02.2011 г. Вещите лица са назначени с 

разпореждане на съда от 28.01.2011 г. Заключението е депозирано по делото 

на 15.02.2011 г. В съдебно заседание от 23.02.2011 г. съдът е дал ход на 

устните състезания и посочил, че ще обяви решението си на 23.03.2011 г. 

Решение по делото е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 

28.03.2011 г. 

  - гр. д. № 594/2010 г. /съдия Мария Терзиева/ е образувано на 

21.04.2010 г. по молба по чл. 19 от ЗГР, постъпила в съда на 21.04.2010 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 22.04.2010 г. Преписи от 

молбата до Районна прокуратура-Асеновград и Община Асеновград са 

изпратени на 22.04.2010 г. и получени на 23.04.2010 г. С определение по чл. 

140 от ГПК, постановено на 26.05.2010 г., съдът се е произнесъл по 

доказателствените искания на молителя и е насрочил производството в 

открито съдебно заседание за 16.06.2010 г. В първото открито съдебно 

заседание е направен доклад на делото и с оглед изявлението на 

пълномощника на молителя, че не е осигурил присъствието на свидетелите, 

допуснати му от съда, делото е отложено за 17.09.2010 г. В съдебно заседание 

от тази дата процесуалният представител на молителя е поискал последна 

възможност за довеждане на свидетелите, обоснована с отсъствието на 

доверителя й от страната, както и да се изискат справки от Националната 

следствена служба за наличие на наказателни производства и от Националната 

агенция за приходите по чл. 87 от ДОПК за наличие или липса на публични 

вземания срещу него. В съдебно заседание от 09.11.2010 г. са представени 

исканите справки и разпитани допуснатите свидетели. В същото заседание 

пълномощникът е поискал да му се издаде съдебно удостоверение, въз основа 

на което да получи информация за размера на публичните задължения на 

доверителя й, като представи в следващо заседание платежно нареждане за 

тяхното погасяване. Ново съдебно заседание е насрочено за 01.12.2010 г., в 

хода на което е съдът е обявил делото за решаване и посочил, че ще обяви 

решението си на 03.01.2011 г. Решение по делото е обявено в регистъра по чл. 

235, ал. 5 от ГПК на 03.01.2011 г. 

  - гр. д. № 1341/2011 г., обр. на 11.07.2011 г., на доклад на съдия 

Караджова, І гр. състав, иск по чл. 422 ГПК. С определение от 14.07.2011 г. 

ИМ е оставане БД. Съобщението е изпратено на 14.07.2011 г., връчено на 

01.09.2011 г. На 09.09.2011 г. е постъпила молба от ищеца за удължаване на 

срока за изпълнение на дадените от съда указания. С разпореждане от 

12.09.2011 г. съдът е удължил срока с 20 дни. На 05.10.2011 г. е разпоредено 

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

върнато в цялост с отбелязване, че на посочения адрес няма офис на фирмата. 

С разпореждане от 11.10.2011 г. съдът е приложил разпоредбата на чл. 50, ал. 

2 ГПК. На 14.11.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото 

с.з. е проведено на 14.12.2011 г. – не е даден ход на делото, поради нередовно 

призоваване на ищеца. В с.з. на 31.01.2012 г. е даден ход по същество на 
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делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 28.02.2012 г., 

решението е обявено на 08.02.2012 г. 

  - гр. д. № 1042/2011 г., обр. на 07.06.2011 г., на доклад на съдия 

Кабадаиева, ІV гр. състав, делба. На 08.06.2011 г. е разпоредено да се впише 

ИМ. На 10.06.2011 г. е постъпила молба от ищеца за изд. на СУ, с оглед 

снабдяване с дан. оценка и скица на имота – уважена. На 17.06.2011 г. е 

постъпила молба за удължаване на срока. С разпореждане от 20.06.2011 г., 

съдът е удължил срока с 3 седмици. На 12.07.2011 г. отново е постъпила молба 

за удължаване на срока, с разпореждане от 12.07.2011 г. съдът е удължил 

срока с още 1 месец. На 29.07.2011 г. е постъпила молба-уточнение на ИМ, с 

разпореждане от 02.08.2011 г. съдът е постановил да се изпрати препис от ИМ 

ведно с молбата от 29.07.2011 г. на ответника за отговор. На 01.08.2011 г. е 

представена вписана ИМ. Съобщението е връчено на ответника на 16.08.2011 

год., не е представена отговор. На 20.09.2011 г. е постановено определението 

по чл. 140 ГПК. Първото с.з. е проведено на 09.11.2011 г., изготвен е  доклад 

по делото, отложено за постигане на спогодба. Проведени са с.з. на: 12.12.2011 

год. – отложено за изготвяне на СТЕ; 25.01.2012 г. – поради нередовно 

призоваване на в.л., отложено; 20.02.2012 г. – даден е ход по същество на 

делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 20.03.2012 г., 

решението е обявено на 23.03.2012 г. 

  - гр. д. № 395/2011 г., обр. на 23.02.2011 г., на доклад на съдия 

Кабадаиева, ІV гр. състав, иск по чл. 45 във вр. с чл. 52 ЗЗД. С разпореждане 

от 23.02.2011 г. ИМ е оставена БД. Съобщението е връчено на 14.03.2011 г., на 

21.03.2011 г. е представена молба-уточнение. На 22.03.2011 г. е разпоредено 

да се изпрати препис от ИМ на ответниците (двама – ФЛ и „Д. З. И.”, гр. 

София) за отговор. Съобщенията са връчени съответно на 25.03.2011 г. и на 

31.03.2011 г. На 26.04.2011 г. е представен отговор от първия ответник, на 

29.04.2011 г. – от втория ответник. С определение от 03.05.2011 г. съдът е 

оставил ИМ без движение, за уточнение претенцията по отношение на 

ответника - ЮЛ. Съобщението е връчено на 17.05.2011 г., не е представена 

молба-уточнение. На 03.06.2011 г. е постановено определението по чл. 140 

ГПК, съдът е прекратил производството по делото по отношение на втория 

ответник – „Д. З. И.”, гр. София, в частта за причинените неимуществени 

вреди на ищеца. Първото с.з. е проведено на 15.07.2011 г. – съдът е 

конституирал трето лице – помагач, отложено. Проведени са с.з. на: 06.10.2011 

год. – отложено за изготвяне на СМЕ; 23.11.2011 г. – поради непредставяне на 

заключението в законовия срок и допускане на съдебна автотехническа 

експертиза, отложено; 19.01.2012 г. – отложено за изслушване на свидетел; 

20.02.2012 г. – съдът е допуснал изменение на иска – увеличен, отложено; 

19.03.2012 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 19.04.2012 г., решението е обявено на 20.04.2012 г. 

  - гр. д. № 590/2011 г., обр. на 28.03.2011 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІ гр. състав, делба. С разпореждане от 29.03.2011 г. ИМ е оставена 

БД. На 20.04.2011 г. е представена молба-уточнение, с разпореждане от с.д. е 

указано да се впише ИМ в АВ. На 17.05.2011 г. е представена молба за 

удължаване на срока, с разпореждане от с.д. съдът е удължил срока със седем 
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дни. На 31.05.2011 г. е постъпила втора молба за удължаване на срока, с 

разпореждане от с.д. съдът е удължил срока с 14 дни. На 08.06.2011 г. е 

представена вписана ИМ. С разпореждане от 08.06.2011 г. е изпратен препис 

от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 10.06.2011 г., 

отговора е представен на 28.06.2011 г. На 20.07.2011 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК. Първото с.з. е проведено на 18.10.2011 г. – за 

постигане на спогодба, отложено. Проведени са с.з. на: 29.11.2011 г. – поради 

изразено становище на страните за постигане на спогодба, отложено; 

24.01.2012 г. – съдът и докладвал постъпила молба от проц. представите на 

ищеца за внезапно заболяване, отложено; 13.02.2012 г. – съдът е спрял 

производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Всеки месец е 

правена справка от деловодителя относно срока. На 15.05.2012 г. е постъпила 

молба за възобновяване. С определение от 16.05.2012 г. съдът е възобновил 

производството и е насрочил делото за 19.06.2012 г. 

  - гр. д. № 144/2011 г., обр. на 25.01.2011 г., на доклад на съдия 

Караджова, І гр. състав, жалба от кмета на Община Асеновград – за обявяване 

решение на Поземлената комисия за нищожно. Делото е изпратено от АС – 

Пловдив, по подсъдност. С определение от 27.01.2011 г. жалбата е оставена 

БД. На 04.02.2011 г. е постъпили молба, на 08.02.2011 г. е разпоредено да се 

представят 10 бр. преписи от жалбата. На 16.02.2011 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания. С разпореждане от 22.02.2011 г. са изпратени преписи от 

жалбата на заинтересованите страни за отговор в 14 дн. срок, делото е 

насрочено. На 24.03.2011 г. е проведено първото с.з. – не е даден ход на 

делото,  съдът е изискал сл. справка по Наредба № 14/18.11.2009 г. Проведени 

са с.з. на: 28.04.2011 г. – не е даден ход на делото, съдът е изискал от 

Министерство на външните работи, отдел „Консулски” удостоверения за 

наследници на двамата починали в Гърция; 27.05.2011 г. – не е даден ход на 

делото, изискани са удостоверения за наследници от Община Асеновград за 

двамата починали в Гърция; 01.07.2011 г. – не е даден ход на делото, получено 

е писмо от дирекция „Консулски отношения” към МВР, че не може да бъде 

направено запитване само по имената на посочените лица; 02.09.2011 г. – 

даден е ход на делото, допусната е СТЕ; 26.10.2011 г.; 06.12.2011 г.; 26.01.2012 

год. – отлагано по доказателствата; 05.03.2012 г.  – даден е ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че жалбоподателя няма 

правен интерес, поради което с определение от 02.05.2012 г. съдът е отменил 

дадения ход по същество и е прекратил производството по делото. 

  - гр. д. № 1250/2011 г., обр. на 27.06.2011 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІ гр. състав, иск по чл. 240 ЗЗД във вр. с чл. 79, чл. 92 и чл. 86 ЗЗД. 

С ИМ е направено искане за обезпечение на иска. С определение от 28.06.2011 

г. съдът е допуснал обезпечение на иска, чрез наложена мярка „възбрана” на 

недвижим имот. На 28.06.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

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

29.06.2011 г., че лицето живее в чужбина. С разпореждане от 04.07.2011 г. е 

указано да се залепи уведомление, както и ищецът да представи 

удостоверение за постоянен и настоящ адрес на ответника. На 06.07.2011 г. е 

залепено уведомление. На 20.07.2011 г. е постъпила молба за изд. на СУ, 
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уважена. С разпореждане от 09.08.2011 г. е указано, че ИМ е БД за 

представяне на удостоверение за адрес на ответника и е даден 1-седмичен срок 

за изпълнение. На 26.08.2011 г. е представена молба с удостоверение за адреса 

на ответника, с разпореждане от с.д. е изпратено писмо до АК – Пловдив за 

определяне на особен представител. На 13.09.2011 г. е постъпило 

уведомително писмо от АК-Пловдив. С разпореждане от 13.09.2011 г. е 

назначен особения представител и е изпратен препис от ИМ за отговор. На 

14.10.2011 г. е представен отговор на ИМ. На 17.10.2011 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК. Първото с.з. е проведено на 29.11.2011 г. – 

открито е производство по чл. 193 ГПК – оспорване истинността на документ. 

В с.з. на 24.01.2012 г. е даден ход по същество на делото, съдът е обявил, че 

ще се произнесе с решение на 24.02.2012 г., решението е обявено на 10.02.2012 

г. 

  - гр. д. № 1257/2011 г. /съдия Мария Караджова/ е образувано на 

28.06.2011 г. по искова молба по чл. 223 от КЗ, постъпила в съда на 27.06.2011 

г. С определение, постановено на 30.06.2011 г., съдът е оставил 

производството без движение и указал на ищеца да внесе държавна такса. 

Съобщение с указанията на съда, изпратено на 30.06.2011 г., е получено на 

01.07.2011 г., като няма данни за причините, поради които съобщението е 

връчено след един месец на ищеца, който е с адрес в гр. Асеновград. 

Указанията са изпълнени с молба от 05.07.2011 г. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на 06.07.2011 г. Препис от исковата молба е връчен на 

19.07.2011 г. със съобщение, изпратено на 06.07.2011 г. Отговор на исковата 

молба е депозиран на 19.08.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 22.08.2011 г., съдът е взел отношение по доказателствените 

искания и насрочил производството в открито съдебно заседание за 19.10.2011 

г. Доказателство за внесен депозит за вещо лице е представено с молба от 

31.08.2011 г. С разпореждане от същата дата съдът е назначил вещото лице, за 

което вещото лице е уведомено на 03.10.2011 г. със съобщение, изпратено на 

31.08.2011 г. /над 1 месец/. С разпореждане от 16.09.2011 г. е определено 

второ вещо лице, за което съобщение е изпратено на същата дата, върнато в 

цялост на 21.09.2011 г. с отбелязване, че лицето е починало. В съдебно 

заседание от 19.10.2011 г. не се е явило и вещото лице, назначено с 

разпореждане от 31.08.2011 г., а делото е отложено за събиране на 

доказателства и насрочено за 28.11.2011 г. На тази дата е даден ход на делото 

и същото е отложено за нова дата – 17.01.2012 г. Комплексна съдебно 

медицинска и автотехническа експертиза е депозирана на 09.01.2012 г. В 

съдебно заседание от 17.01.2012 г. съдът е дал ход на устните състезания и 

посочил, че ще обяви решението си на 17.02.2012 г. Решението е обявено в 

регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК на по-ранна дата – 

27.01.2012 г. Съобщения с преписи от акта на съда са изпратени на 27.01.2012 

г. 

  - гр. д. № 719/2011 г. /съдия Мария Караджова и съдия Мария Терзиева/ 

е образувано на 15.04.2011 г. по искова молба по чл. 127 и чл. 127а от СК. 

Производството е разпределено първоначално за разглеждане от съдия Мария 

Караджова. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 18.04.2011 г. 
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Препис от исковата молба е връчен на ответника на 21.04.2011 г. със 

съобщение, изпратено на 19.04.2011 г. Отговор на исковата молба е постъпил 

на 18.05.2011 г. С определение от 25.05.2011 г., постановено на основание чл. 

131 от ГПК, съдът е разпоредил да се изпрати препис от насрещните искове, 

които ответникът е предявил с писмения си отговор. Ищецът е получил 

насрещния иск на 06.06.2011 г. със съобщение, изпратено на 25.05.2011 г. 

Отговор на насрещния иск е депозиран на 06.07.2011 г. С определение по чл. 

140 от ГПК, постановено на 11.07.2011 г. от съдия Мария Караджова, е взето 

отношение по доказателствените искания и производството е насрочено в 

открито съдебно заседание за 08.09.2011 г. Изпратено писмо до Агенция за 

„Социално подпомагане”, дирекция „Социално подпомагане” за изготвяне на 

социален доклад. В първото открито съдебно заседание е даден ход и 

представен доклад на делото; допусната комплексна съдебно-психологическа 

и психиатрична експертизи и делото е отложено за 01.11.2011 г. Вещите лица 

са уведомени на 19.09.2011 г., след внасяне на определения депозит. На 

07.10.2011 г. е постъпила молба от едно от вещите лица за замяна с друго вещо 

лице, обоснована с отсъствие от страната в периода, в който е насрочено 

делото. Молбата е администрирана с резолюция да се докладва в открито 

съдебно заседание. В първото открито съдебно заседание е даден ход и делото 

е отложено за 06.12.2011 г., като е дадена възможност на вещите лица да 

изготвят заключението. Съобщения за вещите лица са изпратени на 04.11.2011 

г. и са получени на 10.11.2011 г. Заключенията са депозирани по делото на 

22.11.2011 г. Ново открито съдебно заседание е насрочено за 26.01.2012 г. С 

молба от 19.12.2011 г. ищцата е поискала отвод на съдебния състав. С 

определение от 21.12.2011 г. съдебният състав се е отстранил от разглеждане 

на делото. Ново разпределение на делото на случаен избор е извършено на 

22.12.2012 г., видно от протокола, приложен по делото. В съдебно заседание, 

проведено на 26.01.2012 г. с участието на съдия Мария Терзиева, е даден ход 

по същество и делото е обявено за решаване. Решение по делото е обявено в 

регистъра на решенията по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 22.02.2012 г., за което са 

изпратени съобщения на страните на 23.02.2012 г. 

  - гр. д. № 586/2011 г. /съдия Мария Терзиева/ е образувано на 

24.03.2011 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила в съда на 

24.03.2011 г. С определение от 25.03.2011 г. съдът е изискал за послужване гр. 

д. № 228/2011 г. с оглед преценка  на редовността и допустимостта на 

исковата молба. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 30.03.2011 

г. Препис от исковата молба е получен от ответника на 31.03.2011 г. със 

съобщение, изпратено на 30.03.2011 г. Писмен отговор е депозиран на 

29.04.2011 г. С определение от 04.05.2011 г. съдът е оставил производството 

без движение и дал указания за отстраняване на констатирани нередовности. 

Указанията на съда са доведени до знанието на страната на 25.05.2011 г. със 

съобщение, изпратено на 04.05.2011 г. Указанията са изпълнени с молба от 

30.05.2011 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 01.06.2011 г. 

Ответникът е получил препис от молбата на 23.06.2011 г. със съобщение, 

изпратено на 01.06.2011 г. С определение, постановено на 28.07.2011 г., съдът 

е взел отношение по доказателствените искания на страните и е насрочил 
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производството в открито съдебно заседание за 14.10.2011 г. В съдебно 

заседание от тази дата е конституирано трето лице помагач, по отношение на 

което производството е администрирано по чл. 131 и сл. от ГПК и делото е 

насрочено за 29.11.2011 г. Нови съдебни заседания са проведени на 31.01.2012 

г., 01.03.2012 г., 18.04.2012 г., 17.05.2012 г. – отлагани във връзка с 

назначените експертизи и замяна на съдебни експерти. Ново съдебно 

заседание е насрочено за 19.06.2012 г. 

  - гр. д. № 1240/2011 г. /съдия Невена Кабадаиева/ е образувано на 

23.06.2011 г. по вещни претенции, с които съдът е сезиран на 23.06.2011 г. С 

разпореждане от 23.06.2011 г. съдът е оставил производството без движение и 

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

Съобщение за указанията на съда е изпратено на 24.06.2011 г. и е получено на 

15.07.2011 г. На 19.07.2011 г. е депозирана молба за удължаване на срока за 

отстраняване на нередовностите с един месец, която е уважена с разпореждане 

от 20.07.2011 г. Молба в изпълнение на указанията е депозирана на 18.08.2011 

г. С разпореждане от 19.09.2011 г. производството е оставено без движение, 

като е указано на ищеца да конкретизира от кого се владее имота, 

конкретизира цена на всеки от предявените искове и внесе държавна такса по 

тях. Указанията са изпълнени с молба от 24.08.2011 г. Разпореждане чл. 131 от 

ГПК е постановено на 02.09.2011 г. Съобщения с преписи от исковата молба 

са изпратени на ответниците на 03.09.2011 г., едно от които е върнато в 

цялост. С разпореждане от 16.09.2011 г. са дадени указания до ищеца да 

представи удостоверение за постоянен и настоящ адрес. Указанията са 

изпълнени на 05.10.2011 г. На 13.10.2011 г. е постъпил писмен отговор. 

Разпореждане на съда от 13.10.2011 г. делото да се докладва след изтичане на 

срока за отговор на всички ответници. Писмен отговор от последния ответник 

е постъпил на 17.10.2011 г. и съдът е дал указания делото да се докладва след 

изтичане на едномесечния срок. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 29.11.2011 г., съдът е прекратил частично производството по 

отношение на иска по чл. 108 от ЗС, взел отношение по доказателствените 

искания и насрочил производството в открито съдебно заседание за 25.01.2012 

г. На 25.01.2012 г. по делото е депозирана молба от двама от ответниците за 

признаване на иска. В първото открито съдебно заседание съдът е  прекратил 

съдебното дирене по отношение на ответниците, признали иска, прекратил е 

производството по отношение на третия ответник като недопустим, отложил и 

насрочил делото в открито заседание за 27.02.2012 г. С вх. № 1358/30.01.2012 

г. ищецът е депозирал частна жалба срещу протоколното определение на съда 

от това съдебно заседание, с което е прекратено производството по отношение 

на третия ответник. Последното е потвърдено от Окръжен съд-Пловдив с 

определение от 05.03.2012 г., постановено по ч. гр. д. № 656/2012 г. С 

протоколно определение от 27.02.2012 г. съдът е отложил делото за 02.04.2012 

г. с оглед необходимостта да се администрира постъпилата частна жалба. В 

съдебно заседание от 02.04.2012 г. е даден ход по същество и делото е обявено 

за решаване. Съдебното решение е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от 

ГПК на 08.05.2012 г. На 17.05.2012 г. е депозирана молба от пълномощника на 

ищеца, с която се иска съдът на основание чл. 248, ал. 1 от ГПК да измени 
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решението си в частта за разноските. Молбата е администрирана с 

разпореждане от 17.05.2012 г., с което е указано да се изпрати препис от 

молбата на другата страна за становище в едноседмичен срок. Препис от 

молбата е връчен на ответниците на 28.05.2012 г. и към момента на проверката 

на е изтекъл срока за становище. 

 По голяма част от тези производства, преди разглеждането им в 

открито съдебно заседание, е провеждана процедура, с която исковите 

молби са оставяни без движение и са отстранявани констатирани 

нередовности; допълнително е провеждана процедура по чл. 131 от ГПК 

по отношение на страни, конституирани по-късно в процеса, както и 

нередовни процедури по уведомяване на страни. Тези обстоятелства, 

както и факта, че част от производствата са образувани във втората 

половина на съответните периоди, са основните причини, поради които 

конкретните дела не са приключвали в края на 2010 г. и 2011 г. 

 

 3. Образувани дела преди 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2011 г.  

  - гр. д. № 166/2006 г., обр. на 21.02.2006 г., към настоящия момент е на 

доклад на съдия Караджова, делба. Производството е по реда на ГПК (отм.). 

Проведени са с.з. на: 29.05.2006 г., 28.06.2006 г., 23.10.2006 г., когато 

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

18.04.2007 г. е постъпила молба за възобновяване на производството. През 

2007 г. са проведени с.з. на: 21.05.2007 г.; 18.06.2007 г.; 17.09.2007 г.; 

29.10.2007 г.; 28.11.2007 г. През 2008 г. са проведени с.з. на: 21.01.2008 г. и на 

26.03.2008 г., когато е даден ход по същество на делото. На 25.04.2008 г. е 

постановено решението по първа фаза на делбата – допускане на делбата. 

Постъпила е въззивна жалба срещу част от решението. С решение от 

19.12.2008 г., постановено по в. гр. д. № 1896/2008 г., по описа на ПОС, съдът 

е оставил в сила решението на първоинстанционния съд. С определение от 

20.02.2009 г. съдът е допуснал СТЕ, определил е депозит за в.л. и е 

разпоредил, делото да се докладва след представяне на доказателство за 

внесен депозит. С определение от 30.03.2009 г. делото е внесено в АРХИВ, 

поради невнесен депозит за в.л. от всички съделители. 

  - гр. д. № 229/2005 г., обр. на 14.03.2005 г., към настоящия момент 

докладчик по делото е съдия Терзиева, делба. Проведени са с.з. на 13.05.2005 

г. и на 21.06.2005 г., когато производството по делото е спряно до 

приключване на преюдициален спор. Правени са периодични справки за 

движението на гр. д. № 236/2005 г., по описа на РС-Асеновград – 2005 г. – 2 

справки; 2006 г. – 3 справки; 2007 г. – 4 справки; 2008 г. - 5 справки; 2009 г. – 

8 справки; 2010 г. – всеки месец е изисквана справка. С определение от 

02.12.2010 г. (съдия Кабадаиева) производството е възобновено. На 19.01.2011 

г. е проведено с.з. – отложено по доказателствата. В с.з. на 17.02.2011 г. 

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

са изисквани справки за движението на гр.д. № 1120/2005 г. по описа на същия 

съд, последната е от 01.06.2012 г. 
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  - гр. д. № 438/2001 г., обр. на 20.07.2001 г., към настоящия момент 

докладчик по делото е съдия Караджова, иск по чл. 86 ЗЗД. Производството е 

по реда на ГПК (отм.). Проведени са с.з. на: 13.11.2001 г.; през 2002 г. – 3 с.з. 

като в с.з. на 18.06.2002 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 през 1 – 3 месеца. С определение от 

17.04.2012 г. производството по делото е възобновено. На 09.05.2012 г. е 

проведено с.з., съдът е оставил ИМ без движение, с указания. На 10.05.2012 г. 

е представена молба-уточнение. С разпореждане от 15.05.2012 г. делото е 

насрочено за 21.06.2012 г. 

  - гр. д. № 1054/2009 г., обр. на 27.08.2009 г., на доклад на съдия 

Караджова, І гр. състав, иск по чл. 200 КТ. На 27.08.2009 г. ИМ е оставена БД. 

На 18.09.2009 г. е постъпила молба-уточнение. На 23.09.2009 г. е разпоредено 

да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 23.10.2009 

год. На 10.11.2009 г. е постановено определението по 140 ГПК, с което ИМ 

отново е оставена БД. На 18.11.2009 г. е представена молба с изпълнени 

указания, на 19.11.2011 г. е разпоредено да се изпрати на ответника за отговор, 

представен на 26.11.2009 г. На 07.12.2009 г. е постановено отново определение 

по чл. 140 ГПК. Първото с.з. е проведено на 15.01.2010 г., когато съдът е спрял 

производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Извършвани са 

ежемесечни справки за движението на преюдициалния спор. С разпореждане 

от 09.05.2011 г. производството по делото е възобновено. Проведени са с.з. на 

08.06.2011 г. -  не е даден ход на делото; 13.07.2011 г. – изготвен е доклад по 

делото – отложено по доказателствата; 04.10.2011 г.; 15.11.2011 г.; 14.12.2011 

г.; 31.01.2012 г.; 05.03.2012 г.; 25.04.2012 г.; 05.06.2012 г., отложено за 

21.06.2012 г. Делото е отлагано по доказателствата, поради нередовно 

процедура по призоваване на в.л.; допуснати са експертизи – съдебно-

медицинска, повторна СМЕ. 

  - гр. д. № 368/2008 г. /съдия Невена Кабадаиева/ е образувано на 

04.03.2008 г. по искова молба за делба, постъпила в съда на 29.02.2008 г. 

Производството се развива по реда на ГПК /отм./. Съдебни заседания са 

проведени на 07.04.2008 г., 12.05.2008 г. и 16.06.2008 г., като в последното 

заседание е даден ход по същество. Решение е постановено на 01.07.2008 г., с 

което е приключила първата фаза на производството. По упражнен 

инстанционен контрол е постановено Решение на ВКС от 05.07.2010 г. по гр. 

д. № 699/2009 г. С разпореждане от 16.07.2010 г. първоинстанционният съд е 

допуснал съдебно-техническа експертиза и разпоредил делото да се докладва 

след внасяне на определения депозит за вещо лице. За разпореждането на съда 

страните са уведомени със съобщения, получени на 21 и 22.07.2010 г. С 

определение от 17.08.2010 г. съдът е внесъл делото в архив, след като е 

констатирал, че не е внесен в пълен размер определения депозит. 

  - гр. д. № 1055/2008 г. /съдия Невена Кабадаиева/ е образувано на 

19.09.2008 г. по искова молба по чл. 108 от ЗС, постъпила в съда на 19.09.2008 

г. С разпореждане, постановено на 23.09.2008 г., съдът е оставил 

производството без движение. В изпълнение на указанията ищецът е 

депозирал молби между 15.10.2008 г. и 29.10.2008 г. С разпореждане от 
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29.10.2008 г. производството е оставено без движение. Ново разпореждане за 

оставяне без движение е постановено на 21.11.2008 г. Разпореждане по чл. 131 

от ГПК е постановено на 18.12.2008 г. Писмен отговор е депозиран на 

20.01.2009 г. С разпореждане от тази дата съдът е указал делото да му се 

докладва след изтичане на едномесечния срок. След процесуални действия на 

съда по отстраняване на нередоовности, ново разпореждане, с което съдът е 

оставил производството без движение, е постановено на 04.02.2009 г. С 

разпореждане от 18.02.2009 г. са дадени указания за представяне на актуални 

данъчни оценки, с оглед на което са искани и издадени от съда съдебни 

удостоверения. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 23.04.2009 

г., съдът частично е прекратил производството, взел отношение по 

доказателствените искания и е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 25.05.2009 г. По частна жалба срещу прекратителното 

определение е образувано ч. в. гр. д. № 1712/2009 г. на Окръжен съд-Пловдив 

и постановено определение от 30.07.2009 г. В първото открито съдебно 

заседание делото е докладвано подробно чл. 146 от ГПК и за събиране на 

доказателства е отложено и насрочено за 16.06.2009 г. В съдебно заседание от 

тази дата не е даден ход на делото, след като е докладвана молба на 

пълномощника на ищеца, че не е вписана исковата молба, а дадения от съда 

срок за вписване, не е бил изтекъл към момента на провеждане на първото 

открито съдебно заседание. Доказателство за вписване на исковата молба е 

представено на 23.06.2009 г. Следващо съдебно заседание, проведено на 

07.10.2009 г., е отложено с оглед нередовна процедура по призоваване и 

насрочено за 09.11.2009 г. Нови съдебни заседания са провеждани на 

08.12.2009 г. и 20.01.2010 г., на последното от които производството е спряно 

по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на гр. д. № 1454/2009 г. на 

Районен съд-Асеновград, след представяне на съдебно удостоверение за 

преюдициалното производство. От началото на 2010 г. са правени ежемесечни 

справки за хода на преюдициалното производство. 

  

 От справка, предоставена от Районен съд-Асеновград, е видно, че 

към момента на извършване на проверката пред съда са висящи и все 

още неприключили 21 производства от тази категория дела, от които 

само 10 производства са образувани преди 2008 г. Анализът на делата 

показва, че освен че част от производствата са образувани по реда на ГПК 

/отм./, основно са дела по вещни претенции, по-голямата част от които 

производства по делби. В голяма част точно тези фактори са 

предпоставили продължителността на производствата и статута им на 

висящи и неприключили към момента на тяхното проучване. За две от 

делата – гр. д. № 166/2006 г. и гр. д. № 368/2010 г., се установява, че 

производствата се внесени в архив, след като е приключила с влязло в 

сила решение първата фаза по делбеното производство, а указанията на 

съда за внасяне на депозит по назначената експертиза не са изпълнени от 

страните. 
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 4. Дела с отменен ход по същество  
  - гр. д. № 1174/2010 г., обр. на 15.07.2010 г., на доклад на съдия 

Караджова, І гр. състав, иск по чл. 79 ЗЗД. В с.з. на 29.10.2010 г. е даден ход 

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

предявеният иск е недопустим, поради което с определение от 02.12.2010 г. е 

отменил дадения ход по същество на делото и е прекратил производството по 

делото. 

  - гр. д. № 134/2010 г., обр. на 29.01.2010 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІ гр. състав, иск по чл. 26 СК. В с.з. на 10.03.2010 г. е даден ход на 

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

конкретизирани имената, ЕГН и адрес на ответницата, поради което с 

определение от 08.04.2010 г. е отменил дадения ход по същество на делото и е 

оставил ИМ без движение. Съобщението е връчено на 16.04.2010 г., не е 

представена молба-уточнение. С определение от 26.04.2010 г. съдът е върнал 

ИМ и е прекратил производството по делото, поради неотстранени 

нередовности на ИМ в указания срок. 

  - гр. д. № 26/2010 г. /съдия Мирослава Андонова и съдия Невена 

Кабадаиева/ е образувано на 07.01.2010 г. по искова молба по чл. 128 от КТ, 

постъпила в съда на 07.01.2010 г. Съдебни заседания са проведени на 

23.03.2010 г. и 23.03.2010 г. от съдия Мирослава Андонова. Със Заповед № 

114/01.04.2010 г., с оглед командироването на съдията, делата са 

преразпределени за разглеждане от други съдии, като настоящото е 

разпределено на съдия Невена Кабадаиева. В съдебно заседание от 12.04.2010 

г. е даден ход на устните състезания и делото е обявено за решаване. С 

определение от 13.04.2010 г. съдът е констатирал, че протоколно определение, 

с което е даден ход по същество на делото, е постановено при грешка и 

опущение, свързана с нередовна процедура по призоваване на ответника, с 

оглед на което е отменено същото и делото е насрочено в открито заседание за 

28.04.2010 г. Нови съдебни заседания са насрочвани още за 19.05.2010 г. и 

10.06.2010 г., отлагани с оглед редовното призоваване на ответника. В съдебно 

заседание от 10.06.2010 г. е даден ход по същество и решение по делото е 

обявено в регистъра по чл.ц 235, ал. 5 от ГПК на 24.06.2010 г. 

  - гр. д. № 321/2010 г. /съдия Мария Терзиева и съдия Мария Пейчева/ е 

образувано на 02.03.2010 г. по искова молба по чл. 59 от ЗЗД, постъпила на 

02.03.2010 г. Съдебно заседание от 20.09.2010 г. е ръководено от съдия 

Терзиева. С оглед командироването на съдията в Районен съд-Пловдив за 

периода от 01.10.2010 г. до 31.12.2010 г., със Заповед № 333/01.10.2010 г., 

настоящото производство е преразпределено за разглеждане от съдия Мария 

Пейчева. Нови съдебни заседания са проведени на 09.11.2010 г. и 01.12.2010 

г., на второто от които е даден ход на устните състезания. С определение, 

постановено в закрито заседание на 17.12.2010 г., съдът е отменил 

протоколното си определение, с което е дал ход по същество и насрочил 

делото в открито заседание за 11.01.2011 г. За да постанови диспозитив в 

този смисъл, съдът е приел, че в първото открито съдебно заседание 

съдията-докладчик е направил доклад, който не отговаря на 

изискванията на чл. 146, ал. 1 и 2 от ГПК, тъй като е посочил само 
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фактическите твърдения, съдържащи се в исковата молба, отговорите и 

насрещния иск – без да посочи правна квалификация на насрещния иск, 

да разпредели доказателствената тежест и даде указания на страните във 

връзка с това. В съдебно заседание от 11.01.2011 г. е даден ход на устните 

състезания и съдът е посочил, че ще обяви решението си на 11.01.2011 г. 

Решение по делото е обявено на 07.02.2011 г. в регистъра по чл. 235, ал. 5 от 

ГПК. 

  - гр. д. № 1376/2011 г., обр. на 18.07.201 г., на доклад на съдия 

Караджова, І гр. състав, иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД. В с.з. от 19.10.2011 г. е даден 

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

19.12.2011 г. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че предявения иск е 

недопустим, поради което е прекратил производството по делото. 

  - гр. д. № 1337/2011 г., обр. на 11.07.2011 г., на доклад на съдия 

Кабадаиева, делба. В с.з. от 25.10.2011 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 15.11.2011 г. е отменил 

дадения ход по същество и е оставил без движение ИМ, с указания. На 

09.12.2011 г. е представена молба-уточнение. Изпратен е препис от ИМ на 

новоконституирания ответник за отговор, представен на 21.12.2011 г. На 

27.01.2012 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено. 

В с.з. на 20.02.2012 г. е даден ход на делото по същество, решението е обявено 

на 22.03.2012 г. 

  - гр. д. № 743/2011 г. /съдия Невена Кабадаиева/ е образувано на 

19.04.2011 г. по искова молба за делба, постъпила в съда на 18.04.2011 г. 

Проведени съдебни заседания на 15.07.2011 г. и 16.10.2011 г., когато е даден 

ход на устните състезания. С определение от 04.11.2011 г., постановено в 

закрито съдебно заседание в срока за решаване на делото, съдът е отменил 

протоколното си определение за даван на ход на делото и насрочил 

производството в открито съдебно заседание, след като е констатирал, че с 

доклада си по делото е пропуснал да укаже на ищеца да представи определени 

доказателства. Нови съдебни заседания са проведени на 12.12.2011 г. и 

25.01.2012 г. Решение по делото е обявено в регистъра на решенията по чл. 

235, ал. 5 от ГПК на 22.02.2012 г., с което е приключило първата фаза на 

делбеното производство. С определение от 14.05.2012 г. съдът е внесъл делото 

в архив, след като е съобразил, че не е внесен в пълен размер от съдебителите, 

определен от съда по допуснатата експертиза. 

  - гр. д. № 1600/2011 г. /съдия Мария Терзиева/ е образувано на 

29.08.2011 г. по искова молба по чл. 49 от СК, постъпила в съда на 26.08.2011 

г. В първото открито съдебно заседание, проведено на 29.11.2011 г., съдът е 

дал ход на устните състезания и посочил, че ще обяви решението си на 

29.12.2011 г. С определение от 16.12.2011 г., постановено в срока за решаване 

на делото, съдът е  отменил протоколното си определение за даване на ход по 

същество и е насрочил производството в открито заседание за 18.01.2012 г. За 

да постанови диспозитив в този смисъл, съдът е приел, че е пропуснал 

произнасяне по искане за неприсъствено решение, направено от 

пълномощника на ищцата, и не са разпитани двама свидетели, допуснати с 
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определението по чл. 140 от ГПК. Съдът е посочил още в съдебния си акт, че 

съгласно чл. 324 от ГПК по брачни искове не се допуска постановяване на 

неприсъствено решение, поради което това искане следва да се остави без 

уважение и да бъдат разпитани допуснатите свидетели. В насроченото ново 

открито съдебно заседание е даден ход на устните състезания и делото е 

обявено за решаване. Решение е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК 

на 06.02.2012 г. 

  - гр. д. № 929/2011 г. /съдия Мария Терзиева/ е образувано на 

25.05.2011 г. по искова молба, постъпила в съда на 25.05.2011 г. В първо 

открито съдебно заседание, проведено на 27.10.2011 г., съдът е дал ход на 

устните състезания и посочил, че ще обяви решението си на 28.11.2011 г. С 

определение, постановено на 09.12.2011 г., съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество и оставил исковата молба без 

движение, като е дал указания за внасяне на държавна такса по единия от 

исковете, и конкретизиране на дати в предявения насрещен иск, за които е 

констатирал несъответствие. На страните са изпратени съобщения за 

указанията на съда на 13.12.2011 г., получени на 20.12.2011 г. С определение 

от 25.01.2012 г. съдът е върнал насрещната искова молба, прекратил частично 

производството по делото в частта касаеща насрещния иск и насрочил открито 

съдебно заседание за 23.02.2012 г. В съдебно заседание от тази дата е даден 

ход на устните състезания и съдът е посочил, че ще обяви решението си по 

делото на 23.03.2012 г. Решение е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК 

на 26.03.2012 г. 

  

 5. Спрени производства  
  - гр.д. № 1603/2010 г., образувано на 28.09.2010г. по иск за развод  по 

чл.99 ал.1 от СК, на доклад на съдия М. Терзиева. След размяната на книжата 

и насрочване разглеждането на делото в о.с.з., с определение от 17.12.2010г.  

производството по делото е спряно, на осн. чл. 229 ал.1 т.1 от ГПК във връзка 

с чл.321 от ГПК, с оглед заявено искане за постигане на  споразумение. 

Предвид постигнато в указания срок споразумение между страните, по тяхна 

молба с определение от з.з. на 29.12.2010г. съдът възобновява производството 

и насрочва о.с.з. С решение от 21.03.2011г. съдът прекратява брака по взаимно 

съгласие като одобрява споразумението. 

  - гр.д. № 182/2010 г., образувано на 08.02.2010г. по иск с правно 

основание чл.310 т.2 от ГПК, на доклад на съдия М. Терзиева. В с.з. от 

11.10.2010г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал.1, т.1 

от ГПК. По молба на ищеца за възобновяване, с определение от з.з. на 

28.02.2011г., съдът е възобновил производството по делото и с определение от 

о.с.з. от 31.03.2011г. е прекратил същото поради заявено от ищеца оттегляне 

на иска. 

   - гр.д. № 243/2010 г., образовано на 17.02.2010г. по искове с правно 

основание чл.45 от ЗЗД, на доклад на съдия М. Терзиева. В с.з. от 16.06.2010г. 

съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК. В 6-

месечния  срок за възобновяване на делото, по заявен отказ от иска и молба за 
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прекратяване на делото, съдът с определение от з.з. на 03.12.2010гг. е 

прекратил производството по делото. 

  - гр.д. № 24/2010 г., образувано на 07.01.2010г. по облигационен иск, на 

доклад на съдия М. Караджова. В с.з. от 25.03.2010г., производството по 

делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, по искане на страните с цел 

сключване на спогодба. В шестмесечния срок, предвиден в чл.231 от ГПК, 

изтичащ на 04.10.2010г., страните не са поискали възобновяване. На това 

основание в з.з. от 06.10.2010г. съдът е прекратил производството по делото. 

  - гр.д. № 2130/2011 г., образувано на 10.11.2011г. по искане с правно 

основание чл.18 от ЗЗДН, на доклад на съдия Н. Кабадаиева. В с.з. от 

05.12.2011г., производството по делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК. Към момента на извършване на проверката шестмесечният законов срок 

за възобновяване на делото по молба на страните, след изтичането на който 

съдът служебно прекратява производството, не е изтекъл. Видно от 

приложените по делото справки деловодителят ежемесечно проверява 

спазването на посочения срок. 

  - гр.д. № 1586/2011 г., образувано на 24.08.2011г. по иск по чл.49 ал.1 

от СК, на доклад на съдия М. Терзиева. След размяната на книжата и 

насрочване разглеждането на делото в о.с.з., с определение от з.з. на 

21.11.2011г., производството по делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК. В изпълнение на указанията на съда за предоставен от закона 

шестмесечен  преклузивен срок за възобновяване на делото при отпадане на 

основанието за спиране, преди изтичане на визирания срок по молба на 

ответника делото е възобновено с определение от з.з. от 21.05.2012г. и 

насрочено в о.с.з. на 19.06.2012г. 

  - гр.д. № 1483/2011 г., обр. на 04.08.2011г. по иск с правно основание 

чл.422 от ГПК, на доклад на съдия Н. Кабадаиева. В с.з. от 25.10.2011г. съдът е 

спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК. С 

определение от о.с.з. от 23.11.2011 г., предвид постигната между страните 

спогодба и извършено плащане, в резултат на което и заявено оттегляне на 

иска, на основание чл.232 от ГПК, производството по делото е  прекратено. 

  - гр.д. № 1482/2011 г., обр. на 04.08.2011г. по иск с правно основание 

чл.422 от ГПК, на доклад на съдия Н. Кабадаиева. В с.з. от 25.10.2011г. съдът е 

спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК. С 

определение от о.с.з. от 23.11.2011 г., предвид постигната между страните 

спогодба и извършено плащане, в резултат на което и заявено оттегляне на 

иска, на основание чл.232 от ГПК, производството по делото е  прекратено. 

  - гр.д. № 396/2011 г., образувано на 22.02.2011г. по иск за развод  по 

чл.49 от СК , на доклад на съдия М. Терзиева. След размяната на книжата и 

насрочване разглеждането на делото в о.с.з., с определение от 12.05.2011г.  

производството по делото е спряно, на осн. чл. 321 ал.3 от ГПК, предвид 

заявено желание за доброволно уреждане на спора. В указания шестмесечен  

преклузивен срок за възобновяване на делото по искане на страна по него, по 

молба от 01.07.2011г. на ищеца производството по делото е възобновено и 

насрочено в о.с.з. В срока до провеждане на о.с.з. е постигнато споразумение, 

с което страните уреждат всички имуществени и лични отношения помежду 
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си. С решение от 07.11.2011г. съдът прекратява брака по взаимно съгласие ш 

одобрява споразумението. 

  - гр.д. № 147/2011 г., обр. на 26.01.2011г. по иск с правно основание 

чл.422 от ГПК, на доклад на съдия Н. Кабадаиева. В с.з. от 23.06.2011г. съдът е 

спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК. Към 

момента на извършване на проверката шестмесечният законов срок за 

възобновяване на делото по молба на страните, след изтичането на който 

съдът служебно прекратява производството, не е изтекъл. Видно от 

приложените по делото справки деловодителят ежемесечно проверява 

спазването на посочения срок. 

  - гр.д. № 522/2011 г., обр. на 14.03.2011г. по иск с правно основание 

чл.92 от ЗЗД, на доклад на съдия М. Терзиева. В с.з. от 07.11.2011г. съдът е 

спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК. С 

определение от з.з. на 16.05.2012г., с оглед извършена справка за изтичане на 

срока за възобновяване на производството и липса на заявено искане в тази 

посока, съдът е прекратил производството по делото  на основание чл.231 ал.1 

от ГПК. 

  - гр. д. № 1474/2011 г. /съдия Мария Караджова/ е образувано на 

04.08.2011 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила на 03.08.2011 г. С 

разпореждане по чл. 04.08.2011 г. съдът е изискал за послужване частното 

производство, образувано по заявление по чл. 417 от ГПК. Разпореждане по 

чл. 131 от ГПК е постановено на 08.08.2011 г. Отговор на исковата молба е 

постъпил на 10.08.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

12.09.2011 г., съдът е насрочил производството в открито заседание за 

01.11.2011 г. В съдебно заседание от 06.12.2011 г. страните са направили 

изявления за спиране на производството по взаимно съгласие, с оглед на които 

съдът е постановил спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. 

Правени са ежемесечни справки относно изтичането на шестмесечния срок. С 

определение от 03.05.2012 г. съдът е възобновил производството и насрочил за 

05.06.2012 г., с оглед постъпила молба на ищеца от 27.04.2012 г. за 

възобновяване. 

 Спрените производства се администрират изключително редовно, 

като прави впечатление, че дори по делата, спрени по взаимно съгласие, 

служба „Съдебно деловодство” прави ежемесечни справки, а не само при 

наближаване изтичането на 6-месечния срок по чл. 231, ал. 1 от ГПК. 

 
 6. Дела, образувани по реда на чл. 390 ГПК 
  - ч. гр. д. № 341/2010 г. /съдия Мария Терзиева/ е образувано на 

08.03.2010 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 08.03.2010 г. 

/изпратена по подсъдност от СРС/, за допускане на обезпечение на бъдещ иск 

чрез налагане на запор върху банкови сметки. С определение от 08.03.2010 г. 

съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на запор върху банковите сметки 

на длъжника за сумата от 23 694,14 лв., указал на молителя в едномесечен 

срок да предяви иска си и постановил издаване на обезпечителна заповед. В 

диспозитива на съдебния акт не е конкретизирано от кой момент тече срока за 

молителя, в който следва да предяви претенцията си, във връзка с която се 



 27 

допуска обезпечението. Няма определена парична гаранция. Обезпечителна 

заповед е издадена е издадена на 08.03.2011 г. С определение от 25.05.2010 г. 

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

срок молителят не е представил доказателства за предявяване на иска си. 

Молителят е уведомен за определението на съда на 28.05.2010 г. със 

съобщение, изпратено на 25.05.2010 г. 

  - ч. гр. д. № 798/2010 г. /съдия Мария Пейчева/ е образувано на 

19.05.2010 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 19.05.2010 г., за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху всички 

банкови сметки. С определение от 19.05.2010 г. съдът е допуснал обезпечение 

чрез налагане на запор върху банкови сметки до размера на сумата от 5 912,00 

лв., ведно със законна лихва в размер на 742,97 лв., като е указал едномесечен 

срок за предявяване на бъдещия иск и постановил издаване на обезпечителна 

заповед. В диспозитива на съдебния акт не е посочено от кой момент тече 

срока за предявяване на бъдещия иск, както и да бъде представено 

доказателство в този смисъл. Молителят е уведомен на 20.05.2010 г., на която 

дата е и получена обезпечителната заповед. С молба от 16.06.2010 г. по делото 

е представено доказателство за предявяване на иска, който е обезпечен. С 

определение от 22.03.2011 г. съдът е приел, че са налице предпоставките по 

чл. 402, ал. 2 от ГПК и отменил допуснатото обезпечение.  

  - ч. гр. д. № 787/2010 г. /съдия Невена Кабадаиева/ е образувано на 

17.05.2010 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 17.05.2010 г. 

/изпратена по компетентност от Районен съд-Левски/, за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху моторни превозни 

средства, индивидуализирани в молбата. С определение от 17.05.2010 г. съдът 

е оставил без уважение искането за допускане на обезпечението, след като е 

приел, че не са налице предпоставките за това.  

  - ч. гр. д. № 1955/2010 г. /съдия Мария Караджова/ е образувано на 

10.11.2010 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 10.11.2010 г. С 

определение от 10.11.2010 г. е отхвърлено искането за допускане на 

обезпечение, след като е приел, че посочената обезпечителна мярка е 

неподходяща, тъй като не са представени доказателства, че движимите вещи, 

върху които се иска да бъде наложен запор, принадлежат на длъжника. 

Молителят е уведомен на 17.11.2010 г. със съобщение, изпратено на 

10.11.2010 г. 

  - ч. гр. д. № 2031/2011 г., обр. на 03.11.2011 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІ гр. състав. С определение от 03.11.2011 г. съдът е допуснал 

обезпечение, чрез налагане на „запор” върху банковите сметки на длъжника до 

размера на претендираната сума от 11 533 лева. Съдът е определил 

едномесечен срок на молителя да предяви иска си, не е посочено от коя дата 

тече срока. На 02.12.2011 г. е представена молба с доказателство за предявен 

иск. 

  - ч. гр. д. № 2282/2011 г., обр. на 23.11.2011 г., на доклад на съдия 

Караджова, І гр. състав. Делото е изпратено от РС – Пловдив, по подсъдност. 

С определение от 23.11.2011 г. съдът е допуснал обезпечение, чрез налагане на 

„запор” върху банковите сметки на длъжника до размера на претендираната 
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сума от 1778.47 лв. Съдът е определил едномесечен срок за предявяване на 

иска и представяне на доказателства за това, считано от датата на 

постановяване на определението. В указания срок молителят не е представил 

доказателство за предявен иск. С определение от 03.01.2012 г. съдът е отменил 

допуснатото обезпечение – чл. 390, ал. 3 ГПК. 

 - ч. гр. д. № 2132/2011 г., обр. на 10.11.2011 г., на доклад на съдия 

Кабадаиева, ІV гр. състав. Делото е изпратено от РС – Пловдив, по 

подсъдност. С определение от 10.11.2011 г. съдът е допуснал обезпечение, 

чрез налагане на „запор” върху банковите сметки на длъжника до размера на 

претендираната сума от 15075.11 лв. Съдът е определил едномесечен срок за 

предявяване на иска и представяне на доказателства за това, считано от датата 

на постановяване на определението. В указания срок молителят не е 

представил доказателство за предявен иск. С определение от 04.01.2012 г. 

съдът е отменил допуснатото обезпечение – чл. 390, ал. 3 ГПК. 

  - ч. гр. д. № 1539/2011 г., обр. на 12.08.2011 г., на доклад на съдия 

Кабадаиева, ІV гр. състав. Делото е изпратено от РС – Пловдив, по 

подсъдност. С определение от 12.08.2011 г. съдът е оставил без разглеждане 

искането, т.к. е констатирал, че има образувано друго дело по чл. 390 ГПК и 

към момента на постановяване на настоящото определение се администрира 

частна жалба срещу определението, с което е отхвърлено искането за 

допускане на обезпечение на бъдеш иск. 

  - ч. гр. д. № 10/2011 г., обр. на 03.01.2011 г., на доклад на съдия 

Караджова. С определение от 04.01.2011 г. съдът е допуснал обезпечение чрез 

спиране на изпълнението по изпълнително дело, образувано при ЧСИ с район 

на действие на ОС – Пловдив. Съдът е определил гаранция 200 лева и е дал 

едномесечен срок за предявяване на иска като не е посочил от коя дата тече 

срока. На 13.01.2012 г. е представена молба с док. за внесена парична 

гаранция, на 14.01.2012 г. е изд. обезпечителна заповед. На 02.02.2012 г. е 

представена молба с доказателство за предявен иск. На 31.05.2011 г. е 

постъпила молба от проц. представител на ответника по предявения иск, с 

която моли съдът да отмени допуснатото обезпечение, т.к. гр. д. № 189/2011 г., 

по описа на същия съд е прекратено – представено е доказателство. С 

определение от 23.06.2011 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение. 

  - ч. гр. д. № 1413/2011 г. /съдия Невена Кабадаиева/ е образувано на 

22.07.2011 г. по молба, постъпила на 30.06.2011 г. от А. П., за отмяна на 

допуснато обезпечение по гр. д. № 20/1999 г. на Районен съд-Асеновград. По 

делото е депозирана справка, изготвена от архивар във връзка с постъпилата 

молба, от която е видно, че производството по ч. гр. д. № 20/1999 г., с предмет 

– чл. 308, чл. 309 и чл. 316, б. „а” от ГПК /отм./, със страни „С.. К. Б. І” ЕООД, 

гр. Асеновград и „С.-Т.” ЕООД, гр. Пловдив, е архивирано през 1999 г. и след 

петгодишно съхранение е унищожено. С определение от 25.07.2011 г. съдът е 

отменил допуснатото на 13.07.1999 г. обезпечение на бъдещ иск. 

  - ч. гр. д. № 837/2011 г. /съдия Мария Терзиева/ е образувано на 

11.05.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 11.05.2011 г., за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 8 000,00 лв. чрез налагане 

на запор върху вземания по банкови сметки и по конкретно изпълнително 
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дело. С определение от 11.05.2011 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 

определил гаранция в размер на 1500,00 лв. и издаване на обезпечителна 

заповед след внасяне на определената гаранция, както и определил 

едномесечен срок за предявяване на иска от съобщаване на настоящото 

определение. Диспозитивът на съдебния акт не съдържа указания за 

представяне на доказателство за предявяване на бъдещия иск. На 12.05.2011 г. 

е постъпила молба, с която представено доказателство за внасяне на 

определената от съда гаранция. Върху молбата, на 13.05.2011 г., е направено 

отбелязване, че страната е получила обезпечителната заповед. Такова 

отбелязване има направено и в печат на съда, положен върху определението, с 

което е допуснато обезпечението. На 25.05.2011 г. е депозирана молба от 

ответника, с която иска отмяна на допуснатото обезпечение на основание чл. 

402, ал. 2 от ГПК. С разпореждане от 25.05.2011 г. съдът е разпоредил препис 

от молбата да се изпрати на молителя за възражение в тридневен срок., 

съобщено на 27.05.2011 г. На 01.06.2011 г. е депозирано възражение. С 

определение от 02.06.2011 г. съдът е оставил без уважение молбата за отмяна 

на допуснатото обезпечение. На 15.06.2011 г. по делото е депозирана молба, с 

която е представено доказателство за предявяване на бъдещия иск. Срещу 

определението за допускане на обезпечение от 11.05.2011 г. е депозирана 

частна жалба, администрирана с разпореждане от същата дата. С определение 

от 16.06.2011 г., постановено по в. гр. д. № 1634/2011 г., Пловдивският 

окръжен съд е отменил допуснатото обезпечение. 

  - ч. гр. д. № 397/2011 г. /съдия Мария Терзиева/ е образувано на 

23.02.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, изпратена по подсъдност от Районен 

съд-Пловдив, за допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 10 107,53 

лв. чрез налагане на запор върху банкови сметки. С определение от 23.02.2011 

г. съдът е допуснал исканото обезпечение чрез запор на банкови сметки до 

размера на претендираната сума, указал едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск, считан от датата на настоящото определение, и посочил 

последиците от непредставяне на доказателства за предявяването му. 

Обезпечителната заповед е получена на 24.02.2011 г., което обстоятелство е 

отбелязано върху съдебния акт. Съобщение за определението е изпратено на 

23.02.2011 г. С определение от 24.03.2011 г. съдът е отменил служебно 

допуснатото обезпечение, след като е установил, че в указания срок не са 

представени доказателства за предявяване на бъдещия иск. Последното 

определение е доведено до знанието на страната на 30.03.2011 г. 

  - ч. гр. д. № 718/2011 г. /съдия Мария Караджова/ е образувано на 

14.04.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 14.04.2011 г., за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението по 

изпълнително производство, образувано от ЧСИ с район на действие при 

Окръжен съд-Пловдив. С определение от 15.04.2011 г. е отхвърлил молбата 

поради несъвместимост на притезанието със заявените от трето лице права 

чрез спиране на изпълнителното производство. 

  

 7. Дела, образувани по реда на Закона за закрила на детето и по 

Закона за защита от домашно насилие. 
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  - гр. д. № 2426/2011 г., обр. на 13.12.2011 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІ гр. състав. С разпореждане от 13.12.2011 г. молбата е оставена без 

движение, с указания да се представи четлива молба, да се изложат 

обстоятелствата на които се основава молбата, какъв акт на домашно насилие 

е извършен, от кого и т.н. Съобщението до молителката е върнато в цялост, с 

отбелязване от 15.12.2011 г., че на посочения адрес няма такова лице. На 

20.12.2011 г. е разпоредено да се изпрати ново съобщение. Второто съобщение 

е върнато в цялост, с отбелязване от 03.01.2012 г., че адресът е посетен 

многократно, но лицето не е намерено. На 05.11.2012 г. е разпоредено да се 

връчи отново, на адрес от молбата. На 11.01.2012 г. е връчено съобщението. С 

определение от 20.01.2012 г. съдът е върнал молбата и е прекратил 

производството по делото, поради неизпълнени указания. 

  - гр. д. № 1793/2011 г., обр. на 30.09.2011 г., на доклад на съдия 

Терзиева, молба по чл. 4, ал. 1 ЗЗДН. С разпореждане от 30.09.2011 г. молбата 

е оставена без движение, с указания. На 06.10.2011 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания, с определение от 07.10.2011 г. делото е насрочено, 

изпратен е препис от молбата с приложенията на ответника. Първото с.з. е 

проведено на 03.11.2011 г., изготвен е доклад по делото, отложено за разпит на 

свидетели. В с.з. на 29.11.2011 г. е даден ход по същество на делото, съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 29.12.2011 г., решението е обявено на 

27.12.2011 г., на с.д. е издадена заповед за защита. 

  - гр. д. № 2018/2011 г., обр. на 02.11.2011 г., на доклад на съдия 

Караджова, молба по чл. 4 ЗЗДН. С определение от 03.11.2011 г. делото е 

насрочено, изпратен е препис от молбата на ответника и е издадена заповед за 

незабавна защита. Първото с.з. е проведено на 28.11.2011 г., отложено за 

постигане на спогодба. В с.з. на 06.12.2011 г. молителят е оттеглил молбата, 

съдът е прекратил производството по делото. 

  - гр. д. № 1824/2011 г., обр. на 10.10.2011 г., на доклад на съдия 

Кабадаиева, ІV гр. състав, молба по чл. 4 ЗЗДН. С определение от 11.10.2011 г. 

делото е насрочено, изпратен е препис от молбата на ответника, изд. е заповед 

за незабавна защита. Първото с.з. е проведено на 02.11.2011 г., отложено по 

доказателствата. Проведени са с.з. на: 12.12.2011 г. – отложено по 

доказателствата; 09.01.2012 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 09.02.2012 г., решението е обявено на 

09.02.2012 г. 

  - гр. д. № 1739/2011 г. /съдия Невена Кабадаиева/ е образувано на 

21.09.2011 г. по молба по ЗЗДН, постъпила на 21.09.2011 г. С разпореждане от 

21.09.2011 г. съдът е оставил производството без движение и дал указания за 

отстраняване на нередовности в исковата молба. Указанията на съда са 

доведени до знанието на ищеца на 26.09.2011 г. със съобщение, изпратено на 

21.09.2011 г. На 29.09.2011 г. е постъпила молба от ищеца, с която са 

представени доказателства и поискана правна помощ за процесуално 

представителство. С определение от 29.09.2011 г. е допуснато предоставяне на 

правна помощ и указано изпращане на писмо до АК-Пловдив за определяне на 

адвокат. Пълномощник на страната е назначен с определение от 06.10.2011 г. 

Със съобщение, изпратено на тази дата, пълномощникът е уведомен за 
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указанията на съда, с оглед на които производството е оставено без движение. 

Указанията са изпълнени с молба от 12.10.2011 г. С определение от 13.10.2011 

г., постановено на основание чл. 18, ал. 1 от ГПК, съдът е издал заповед за 

незабавна защита и насрочил производството в открито съдебно заседание за 

09.11.2011 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е дал ход на делото по 

същество и посочил, че ще обяви решението си на 09.12.2011 г. /нарушение на 

чл. 15 от ЗЗДН/. Решение е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 

09.12.2011 г. 

  - гр. д. № 1798/2011 г. /съдия Мария Караджова/ е образувано на 

03.10.2011 г. по молба по чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от ЗЗДН, 

постъпила на 03.10.2011 г. С определение, постановено на 04.10.2011 г., съдът 

е издал заповед за незабавна защита и насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 27.10.2011 г. В първото открито съдебно заседание  не е 

даден ход на делото с оглед изявления е на ответника, че не му е връчен 

препис от исковата молба и заповедта за незабавна защита и делото е 

насрочено за нова дата-09.11.2011 г. В съдебно заседание от тази дата е даден 

ход на делото и същото е отложено за 06.12.2011 г. с оглед допуснати 

свидетели на страните, като за тези на молителката искане е направено още с 

исковата молба., но липсва произнасяне в по-ранен момент. В съдебно 

заседание от 06.12.2011 г. е даден ход на устните състезания и съдът е 

посочил, че ще обяви решението си на 06.01.2012 г. Решение по делото е 

обявено в регистъра по чл. 235,а л. 5 от ГПК на 12.01.2012 г. 

  - гр. д. № 2429/2011 г., обр. на 13.12.2011 г., на доклад на съдия 

Кабадаиева, ІV гр. състав, искане по чл. 26 ЗЗДет. С определение от 14.12.2011 

г. делото е насочено. Първото с.з. е проведено на 09.01.2012 г. – не е даден ход 

на делото, поради нередовна процедура по призоваване на молителя. В с.з. на 

19.01.2012 г. е даден ход на делото по същество, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 17.02.2012 г., решението е обявено на 17.02.2012 г. 

  - гр. д. № 2428/2011 г., обр. на 13.12.2011 г., на доклад на съдия 

Караджова, искане по 26 ЗЗДет. С разпореждане от 14.12.2011 г. делото е 

насрочено. В първото с.з. на 17.01.2012 г. е изготвен доклад по делото, 

изслушано е детето, даден ход на делото по същество. Съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение на 15.02.2012 г., решението е обявено на 24.01.2012 г. 

  - гр. д. № 2524/2011 г., обр. на 22.12.2011 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІ гр. състав, искане по чл. 26 ЗЗДет.. С разпореждане от 27.12.2011 

г. делото е насрочено. Първото с.з. е проведено на 24.01.2012 г. – не е даден 

ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване. В с.з. на 

02.02.2012 г. е изготвен доклад по делото, изслушано е детето, даден е ход на 

делото по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

02.03.2012 г., решението е обявено на 07.02.2012 г. 

  - гр. д. № 2121/2011 г., обр. на 09.11.2011 г., на доклад на съдия 

Кабадаиева, ІV гр. състав, искане по чл. 26 ЗЗДет. С определение от 10.11.2011 

г. делото е насрочено. Първото с.з. е проведено на 05.12.2011 г., изготвен е 

доклад по делото, не е изслушано детето, не е навършило 10 г., даден е ход на 

делото по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

20.12.2011 г., решението е обявено на 21.12.2011 г. 
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  - гр. д. № 2120/2011 г. /съдия Мария Караджова/ е образувано на 

09.11.2011 г. по искане на директора на Дирекция „Социално подпомагане” по 

чл. 26 от ЗЗДет., постъпило на 09.11.2011 г. С разпореждане от 11.11.2011 г., 

положено върху искането, съдът е насрочил производството за разглеждане в 

открито съдебно заседание за 06.12.2011 г. В първото открито съдебно 

заседание е докладвано делото по чл. 146 от ГПК и даден ход на устните 

състезания, като съдът е посочил, че ще обяви решението си на 06.01.2012 г. 

Съдебно решение е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 13.01.2012 

г. 

  - гр. д. № 2431/2011 г. /съдия Мария Терзиева/ е образувано на 

13.12.2011 г. по искане на директора на Дирекция „Социално подпомагане” по 

чл. 26 от ЗЗДет., постъпило на 13.12.2011 г. С определение от 14.12.2011 г., 

съдът е насрочил производството за разглеждане в открито съдебно заседание 

за 18.01.2012 г. В първото открито съдебно заседание е докладвано делото и 

даден ход на устните състезания, като съдът е посочил, че ще обяви решението 

си на 18.02.2012 г. Съдебно решение е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от 

ГПК на 02.02.2012 г. 

 Производствата са образувани в деня на постъпване на молбата и 

съдебните състави са ги администрирали незабавно. 

 

 8. Бързи производства по чл. 310 ГПК 

  - гр. д. № 876/2010 г., обр. на 31.05.2010 г., на доклад на съдия 

Кабадаиева, ІV гр. състав, иск по чл. 128 КТ. С ИМ е направено особено 

искане за допускане на обезпечение – чл. 389 ГПК. С определение от 

31.05.2010 г. съдът е оставил без уважение молбата за допускане на 

обезпечение. С определение от 31.05.2010 г. ИМ е оставена БД, с указания. На 

04.06.2010 г. е представена молба-уточнение, на с.д. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. На 04.06.2010 г. е постъпила 

отново молба от проц. представител на ищеца по чл. 389 ГПК, с определение 

от с.д. е оставена без разглеждане. Съобщението е върнато в цялост с 

отбелязване от 17.06.2010 г., че на адреса няма офис на фирмата. На 

22.06.2010 г. ответникът е получил  книжата в канцеларията на съда. На 

23.07.2010 г. е постановено разпореждането по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад 

по делото, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 10.08.2010 г., даден 

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

24.08.2010 г., решението е обявено на 24.08.2010 г. 

  - гр. д. № 190/2010 г., обр. на 09.02.2010 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІ гр. състав, иск по чл. 344 КТ. С разпореждане от 09.08.2010 г. ИМ 

е оставена БД, на 01.03.2010 г. е представена молба-уточнение. С 

разпореждане от 01.03.2010 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е връчено на 05.03.2010 г., отговора е представен на 

07.04.2010 г. На 07.04.2010 г. е постановено разпореждането по чл. 312 ГПК, 

изготвен е доклад по делото, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 

30.04.2010 г. – отложено по доказателствата (разпит на свидетели). В с.з. на 

18.05.20110 г. е даден ход на делото по същество, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 01.06.2010 г. Решението е обявено на 01.06.2010 г. 
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  - гр. д. № 1648/2011 г., обр. на 08.09.2011 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІ гр. състав, иск по чл. 128 КТ. На 09.09.2011 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 06.10.2011 г. На 

07.10.2011 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад 

по делото, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 27.10.2011 г., даден 

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

11.11.2011 г., решението е обявено на 10.11.2011 г. 

  - гр. д. № 1629/2010 г. /съдия Мария Пейчева/ е образувано на 

30.09.2010 г. по искова молба по чл. 59, ал. 9 от СК, постъпила на 30.09.2010 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 01.10.2010 г. Препис от 

исковата молба е връчен на ответника на 06.10.2010 г. със съобщение, 

изпратено на 01.10.2010 г. Писмен отговор по делото е постъпил на 05.11.2010 

г. С разпореждане по чл. 312 от ГПК, постановено на 05.11.2010 г., съдът е 

докладвал делото, произнесъл се е по доказателствените искания и е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 16.11.2010 г. В първо открито 

съдебно заседание е даден ход на делото и производството е отложено и 

насрочено за 07.12.2010 г., след като съдът е допуснал събиране на нови 

доказателства, за които е приел, че са допустими и относими към предмета на 

делото. В съдебно заседание от 07.12.2010 г. съдът е дал ход на устните 

състезания и е посочил, че ще обяви решението си на 21.12.2010 г. Решение по 

делото е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 20.12.2010 г. 

  - гр. д. № 82/2010 г. /съдия Мария Караджова/ е образувано на 

15.01.2010 г. по искова молба по чл. 128 от КТ и чл. 86 от ЗЗД, постъпила на 

15.01.2010 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 18.01.2010 г. 

Ответникът е уведомен чрез залепване на съобщение на 19.01.2010 г. С 

разпореждане по чл. 312 от ГПК, постановено в закрито заседание на 

23.02.2010 г., съдът е докладвал делото, разпределил доказателствената тежест 

и насрочил производството в открито заседание за 16.03.2010 г. Нови съдебно 

заседания са проведени на 31.03.2010 г.и 14.04.2010 г., като производството е 

отлагано за изготвяне на допусната експертиза. В съдебно заседание от 

14.04.2010 г. е даден ход по същество. Решение по делото е обявено в 

регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 28.04.2010 г. 

  - гр. д. № 1702/2011 г., обр. на 15.09.2011 г., на доклад на съдия 

Кабадаиева, ІV гр. състав, иск по чл. 128 КТ. На 15.09.2011 г. е разпоредено да 

се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 06.10.2011 г. 

На 06.10.2011 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е 

доклад по делото, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 25.10.2011 

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

решение на 08.11.2011 г. Решението е обявено на 08.11.2011 г. 

  - гр. д. № 1646/2011 г., обр. на 08.09.2011 г., на доклад на съдия 

Караджова, І гр. състав, иск по чл. 128 КТ. На 09.09.2011 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, представена на 06.10.2011 г. 

На 07.10.2011 г. е изготвен доклад по делото, връчен на страните. Първото с.з. 

е проведено на 26.10.2011 г., даден е ход по същество на делото, съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 09.11.2011 г., решението е обявено на 

09.11.2011 г. 
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  - гр. д. № 1838/2011 г., обр. на 11.10.2011 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІ гр. състав, иск по чл. 128 КТ. На 11.10.2011 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 21.10.2011 г. С 

разпореждане от 21.10.2011 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, 

изготвен е доклад по делото, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 

11.11.2011 г., даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 25.11.2011 г., решението е обявено на 25.11.2011 г. 

  - гр. д. № 1772/2011 г. /съдия Мария Караджова/ е образувано на 

28.09.2011 г. по искова молба по чл. 344 от КТ, постъпила на 28.09.2011 г. след 

като е изпратено по подсъдност от Районен съд-Пловдив. С разпореждане по 

чл. 312 от ГПК, постановено на 28.09.2011 г. /в деня на образуване на делото/, 

съдът е докладвал делото и е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 19.10.2011 г. В първото открито съдебно заседание делото е 

отложено за представяне на колективен трудов договор и е насрочено за 

01.11.2011 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход на устните 

състезания и делото е обявено за решаване, като съдът е посочил, че ще обяви 

решението си на 15.11.2011 г. Решение по делото е обявено в регистъра по чл. 

235, ал. 5 от ГПК на 15.11.2011 г. Съобщения за изготвения съдебен акт са 

изпратени на 15.11.2011 г. 

  - гр. д. № 805/2011 г. /съдия Невена Кабадаиева/ е образувано на 

03.05.2011 г. по искова молба по чл. 150 от СК, постъпила на 03.05.2011 г. С 

разпореждане от 03.05.2011 г. съдът е разпоредил да се изпрати препис от 

исковата молба на ответника за отговор в едномесечен срок. Препис от 

исковата молба е изпратен със съобщение от 03.05.2011 г. и получен от 

ответника на 04.05.2011 г. Отговор на исковата молба е депозиран на 

27.05.2011 г. С разпореждане по чл. 312 от ГПК, постановено на 27.05.2011 г., 

съдът е докладвал делото и е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 14.06.2011 г. Съобщения за изготвения съдебен акт са изпратени 

на 28.05.2011 г. В първото открито съдебно заседание е даден ход на делото и 

същото е отложено за събиране на доказателства за 29.06.2011 г. Нови съдебни 

заседания са проведени на 15.07.2011 г., 21.07.2011 г. и 02.08.2011 г., на 

последното от които е даден ход на устните състезания и съдът е посочил, че 

ще обяви съдебното решение на 12.08.2011 г. Решение по делото е обявено в 

регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 12.08.2011 г. 

  - гр. д. № 673/2011 г. /съдия Мария Терзиева/ е образувано на 

12.04.2011 г. по искова молба по чл. 150 от СК, постъпила на 12.04.2011 г. С 

разпореждане от 12.04.2011 г. по чл. 131 от ГПК съдът е разпоредил да се 

изпрати препис от исковата молба на ответника за отговор в едномесечен 

срок. Съобщение с препис от исковата молба са изпратени на ответника на 

13.04.2011 г., върнато в цялост. Ново съобщение е изпратено на 27.04.2011 г. и 

получено на 28.04.2011 г. Писмен отговор е депозиран на 27.05.2011 г. С 

разпореждане по чл. 312 от ГПК, постановено на 27.05.2011 г., съдът е 

докладвал делото и насрочил производството в открито съдебно заседание за 

17.06.2011 г. На тази дата е одобрена постигната между страните спогодба и 

съдът е прекратил производството по делото. 
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  - гр. д. № 1684/2011 г. /съдия Невена Кабадаиева/ е образувано на 

13.09.2011 г. по обективно съединени искове по чл. 128 от КТ, предявени с 

молба от 13.09.2011 г. С разпореждане от 13.09.2011 г. по чл. 131 от ГПК е 

разпоредено да се изпрати препис от исковата молба на ответника. Препис от 

молбата е връчен на 17.09.2011 г. Писмен отговор е депозиран на 06.10.2011 г. 

С разпореждане по чл. 312 от ГПК, постановено на 06.10.2011 г., съдът е 

докладвал делото и насрочил производството в открито съдебно заседание за 

25.10.2011 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход на устните 

състезания. Решение по делото е обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК 

на 08.11.2011 г. 

  - гр. д. № 1667/2011 г. /съдия Мария Караджова/ е образувано на 

09.09.2011 г. по искова молба по чл. 128 от КТ и чл. 86 от ЗЗД, постъпила на 

09.09.2011 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 09.09.2011 г. 

Препис от исковата молба е връчен на ответника на 14.09.2011 г. Писмен 

отговор на исковата молба е депозиран на 06.10.2011 г. С разпореждане по чл. 

312 от ГПК, постановено на 07.10.2011 г., съдът е докладвал делото и е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 26.10.2011 г. Съдът е 

дал ход по същество на делото в първото открито съдебно заседание и е 

посочил, че ще обяви съдебното решение на 09.11.2011 г. Решение по делото е 

обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК на 09.11.2011 г. 

 

 9. Производство по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК 

  - ч. гр. д. № 471/2010 г., обр. на 26.03.2010 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІ гр. състав, по чл. 410 ГПК. На 29.03.2010 г. е постановено 

разпореждане и е издадена заповед за изпълнение. На 07.07.2010 г. е връчено 

съобщение до длъжника, на 12.04.2010 г. е постъпило възражение. На 

13.04.2010 г. съдът е постановил да се е уведоми заявителя за постъпилото 

възражение, както и за правото му да предяви иск, за установяване на 

вземането си и да представи доказателства за това. На 22.04.2010 г. е връчено 

съобщението на заявителя, не е представено доказателство за предявен иск. С 

определение от 03.06.2010 г. съдът е обезсилил издадената заповед за 

изпълнение. 

  - ч. гр. д. № 1161/2010 г., обр. на 14.07.2010 г., на доклад на съдия 

Караджова, І гр. състав, по чл. 410 ГПК. На 19.07.2010 г. е постановено 

разпореждане и е издадена заповед за изпълнение. На 26.07.2010 г. е връчено 

съобщението на длъжника, не е постъпило възражение. На 10.08.2010 г. е 

издаден ИЛ. 

  - ч. гр. д. № 613/2010 г. е образувано на 23.04.2010 г. по заявление по 

чл. 410 от ГПК, депозирано на 23.04.2010 г. от „Т. А. К.” ЕАД срещу 

физическо лице. Производството е разпределено на съдия Невена Кабадаиева. 

Разпореждане и отделна заповед за изпълнение са издадени на 26.04.2010 г. 

Длъжникът е уведомен на 29.04.2011 г. Изпълнителен лист е издаден на 

17.05.2010 г., както за обстоятелството, че е издаден и сумата за която е 

издаден, е направено отбелязване върху разпореждането на съда и заповедта 

за изпълнение. 



 36 

  - ч. гр. д. № 1354/2010 г. е образувано на 16.08.2010 г. по заявление по 

чл. 410 от ГПК, депозирано на 16.08.2010 г. от „М. И.” АД. Производството е 

разпределено на съдия Мария Пейчева. Разпореждане и отделна заповед за 

изпълнение са издадени на 18.08.2010 г. Длъжникът е уведомен на 31.08.2010 

г. По делото е постъпило възражение от длъжника на 01.09.2010 г. С 

разпореждане от 01.09.2010 г. съдът е указал да се изпрати на молителя 

съобщение за постъпилото възражение и възможността същият да предяви иск 

за установяване на вземането си. За разпореждането на съда молителят е 

уведомен на 23.09.2010 г. С молба от 12.10.2010 г. пълномощник на молителя 

е депозирал молба, с която е представено доказателство за предявяване на иск 

по чл. 422 от ГПК. От приложените по делото документи е видно, че в хода на 

образуваното исково производство заявителят по настоящото производство е 

направил изявление по чл. 232 от ГПК, за оттегляне на иска си, С определение 

от 18.02.2010 г. съдът е обезсилил издадената обезпечителна заповед и 

прекратил производството по ч. гр. д. № 1354/2010 г. 

  - ч. гр. д. № 192/2011 г., обр. на 03.02.2011 г., на доклад на съдия 

Кабадаиева, ІV гр. състав, по чл. 410 ГПК. На 04.02.2011 г. е издадено 

разпореждане и отделно е издадена заповед за изпълнение. Съобщението до 

длъжника е върнато в цялост, с отбелязване от 14.02.2011 г., че лицето е 

напуснало жилището. С разпореждане от 15.02.2011 г. е указано да се залепи 

уведомление, както и заявителят да представи справка за постоянен и настоящ 

адрес на длъжника. На 16.02.2011 г. е залепено уведомление, на 21.02.2011 г. е 

връчено съобщението. На 28.02.2011 г. е постъпило възражение. С 

определение от 28.02.2011 г., съдът е постановил да се е уведоми заявителя за 

постъпилото възражение, както и за правото му да предяви иск, за 

установяване на вземането си и да представи доказателства за това. Заявителят 

е уведомен на 07.03.2011 г., на 21.03.2011 г. е постъпила молба с доказателства 

за предявен иск. След влизане в сила на решението по исковото производство, 

съдът, с разпореждане от 21.01.2012 г. е издал ИЛ. 

  - ч. гр. д. № 551/2011 г., обр. на 17.03.2011 г., на доклад на съдия 

Караджова, І гр. състав, по чл. 410 ГПК. На 18.03.2011 г. е издадено 

разпореждане и заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е върнато с 

отбелязване, че е връчено на пълномощник. С разпореждане от 18.04.2011 г. е 

указано да се изпрати повторно, т.к. по делото няма данни посочения 

получател да е пълномощник на страната. Съобщението е връчено на 

21.04.2011 г., възражението е постъпило на 28.04.2011 г. С определение от 

29.04.2011 г. е постановено да се изпрати препис от възражението на 

заявителя, като му се укаже, че може да предяви иск за установяване на 

вземането си, както и да представи доказателства за това. Съобщението до 

заявителя е връчено на 12.07.2011 г., не е представено доказателство за 

предявен иск. С определение от 15.08.2011 г. съдът е обезсилил издадената 

заповед. 

  - ч. гр. д. № 419/2011 г., обр. на 23.02.2011 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІ гр. състав, по чл. 410 ГПК. На 24.02.2011 г. е постановено 

разпореждане  и заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено 

на 01.03.2011 г., на 10.03.2011 г. е постъпило възражение. С разпореждане от 
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10.03.2011 г. е постановено да се изпрати препис от възражението на 

заявителя, като му се укаже, че може да предяви иск за установяване на 

вземането си, както и да представи доказателства за това. Съобщението е 

връчено на 14.03.2011 г., не е представено доказателство за предявен иск. С 

определение от 20.04.2011 г., съдът е обезсилил издадената заповед за 

изпълнение. 

  - ч. гр. д. № 2217/2011 г. е образувано на 15.11.2011 г. по заявление по 

чл. 410 от ГПК, депозирано на 15.11.2011 г. от „Б. Н. П. П. П. Ф.” ЕАД срещу 

физическо лице. Производството е разпределено на съдия Невена Кабадаиева. 

На 21.11.2011 г. е издадено разпореждане и отделно заповед за изпълнение по 

чл. 410 от ГПК. Разпореждането е изпратено със съобщение до ответника от 

22.11.2011 г., което се е върнало в цялост. По разпореждане на съда от 

16.12.2011 г. е изпратено повторно съобщение за връчване на ответника чрез 

Кметството на с. Долни воден. С разпореждане от 06.01.2012 г. съдът е указал 

на заявителя да представи справка за адресна регистрация. Молба от заявителя 

е постъпила на 29.02.2012 г., с която е представена справка за постоянен и 

настоящ адрес. Ответникът е уведомен на 12.03.2012 г. С разпореждане от 

11.04.2012 г. съдът е издал изпълнителен лист. Върху разпореждането и върху 

заповедта за изпълнение е направено отбелязване за издадения изпълнителен 

лист и сумата, за която е издаден. 

  - ч. гр. д. № 58/2011 г. е образувано на 13.01.2011 г. по заявление по чл. 

410 от ГПК, депозирано на 13.01.2011 г. от „Б. Н. П. П. П. Ф.” ЕАД срещу 

физическо лице. Производството е разпределено на съдия Даниел Луков. 

Разпореждане и отделна заповед за изпълнение са издадени на 14.01.2011 г. 

Длъжникът е уведомен на 26.01.2011 г. Изпълнителен лист е издаден на 

10.02.2011 г., за което, както и за сумата за която е издаден, е направено 

отбелязване върху разпореждането на съда и заповедта за изпълнение. Върху 

същото е направено отбелязване и за лицето, получило изпълнителния лист. 

  - ч. гр. д. № 105/2011 г. е образувано на 17.01.2011 г. по заявление по 

чл. 410 от ГПК, депозирано на 17.01.2011 г. от „Б. Н. П. П. П. Ф.” ЕАД срещу 

физическо лице. Производството е разпределено на съдия Даниел Луков. 

Разпореждане и отделна заповед за изпълнение са издадени на 19.01.2011 г. 

Длъжникът е уведомен на 16.03.2011 г. чрез залепване на съобщението върху 

входната врата. Изпълнителен лист е издаден на 18.04..2011 г., за което, както 

и за сумата за която е издаден, е направено отбелязване върху разпореждането 

на съда и заповедта за изпълнение. Върху същото е направено отбелязване и за 

лицето, получило изпълнителния лист. 

  - ч. гр. д. № 282/2011 г. е образувано на 15.02.2011 г. по заявление по 

чл. 410 от ГПК, депозирано на 15.02.2011 г. от „Б. Н. П. П. П. Ф.” ЕАД срещу 

физическо лице. Производството е разпределено на съдия Невена Кабадаиева. 

Разпореждане и отделна заповед за изпълнение са издадени на 18.02.2011 г. 

Препис от разпореждането и заповедта за изпълнение са връчени на длъжника 

на 09.03.2011 г. със съобщение, изпратено на 18.02.2011 г. С разпореждане от 

24.03.2011 г. съдът е постановил да се издаде изпълнителен лист. Издаването 

на изпълнителен лист от тази дата и сумата, за която е издаден, е отбелязано 

върху разпореждането на съда и заповедта за изпълнение. Върху съдебните 
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актове е направо отбелязване и за обстоятелството, че изпълнителния лист е 

получен на 18.04.2011 г. 

  - ч. гр. д. № 411/2011 г. е образувано на 23.02.2011 г. по заявление по 

чл. 410 от ГПК, депозирано на 23.02.2011 г. от „Б. Н. П. П. П. Ф.” ЕАД срещу 

физическо лице. Производството е разпределено на съдия Мария Терзиева. 

Разпореждане и отделна заповед за изпълнение са издадени на 24.02.2011 г. 

Препис от разпореждането и заповедта за изпълнение са връчени на длъжника 

на 09.03.2011 г. със съобщение, изпратено на 24.02.2011 г. С разпореждане от 

24.03.2011 г. съдът е постановил да се издаде изпълнителен лист. Издаването 

на изпълнителен лист и сумата, за която е издаден, е отбелязано върху 

разпореждането на съда и заповедта за изпълнение. Върху съдебните актове е 

направо отбелязване и за обстоятелството, че изпълнителния лист е получен 

на 18.04.2011 г. 

  - ч. гр. д. № 845/2010 г., обр. на 27.05.2010 г., на доклад на съдия 

Пейчева, V гр. състав, по чл. 417 ГПК. На 31.05.2010 г. е постановено 

разпореждане, издадена е заповед за незабавно изпълнение и ИЛ. Има 

надлежно отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение и 

представения документ (по делото са приложени копия). Не е постъпило 

възражение; 

  - ч. гр. д. № 973/2010 г., обр. на 17.06.2010 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІ гр. състав, по чл. 417 ГПК. На 21.06.2010 г. е постановено 

разпореждане, издадена е заповед за незабавно изпълнение и ИЛ. Има 

надлежно отбелязване за изд. ИЛ върху разпореждането, оригинала на запис 

на заповед и върху заповедта за изпълнение (по делото е приложено копие). 

Не е постъпило възражение. 

  - ч. гр. д. № 256/2010 г. е образувано на 18.02.2010 г. по заявление по 

чл. 417 от ГПК, депозирано на 18.02.2010 г. от „П. Б.” АД срещу физическо 

лице. Производството е разпределено на съдия Мария Караджова. 

Разпореждане и отделна заповед за незабавно изпълнение /от която по делото 

е приложено копие/ са издадени на 22.02.2010 г. Направено е отбелязване 

върху съдебните актове за издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е 

издаден. Изпълнителния лист е получен на 01.04.2010 г. от пълномощник, за 

когото е представено пълномощно по делото. 

  - ч. гр. д. № 2105/2010 г. е образувано на 03.12.2010 г. по заявление по 

чл. 417 от ГПК, депозирано на 02.12.2010 г. от „О. Б.” АД срещу физическо 

лице. Производството е разпределено на съдия Невена Кабадаиева. 

Разпореждане и отделна заповед за незабавно изпълнение /от която по делото 

е приложено копие/ са издадени на 06.12.2010 г. Направено е отбелязване 

върху съдебните актове и извлечението от счетоводните книги за издадения 

изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. Изпълнителния лист е 

получен на 20.01.2011 г. от пълномощник, за когото по делото е представено 

пълномощно. 

  - ч. гр. д. № 1786/2011 г., обр. на 29.09.2011 г., на доклад на съдия 

Кабадаиева, по чл.417 ГПК. На 03.10.2011 г. е  постановено разпореждане и е 

издадена заповед за изпълнение на парично задължение и ИЛ. По делото е 

приложено копие от заповедта за изпълнение. Върху представения документ 
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има надлежно отбелязване за издадения ИЛ – специален печат на съда, 

удостоверяващ датата на издаване на изпълнителния лист и от кого е получен, 

като отделно, изписано на ръка е посочена паричната сума, за която е издаден. 

  - ч. гр. д. № 254/2011 г., обр. на 11.02.2011 г., на доклад на съдия Луков, 

V гр. състав, по чл. 417 ГПК. На 14.02.2011 г. е постановено разпореждане, 

издадена е заповед за незабавно изпълнение и ИЛ. По делото е приложено 

копие от заповедта за незабавно изпълнение, след поставяне на печата на съда 

за изд. ИЛ. Върху разпореждането на съда има надлежно отбелязване за изд. 

ИЛ, както и върху приложения оригинал на запис на заповед – чл. 418, ал. 2, 

изр. второ ГПК. Сумите, за които е изд. ИЛ са изписани отделно, на ръка, 

отстрани на печата. 

  - ч. гр. д. № 1027/2011 г., обр. на 02.06.2011 г., на доклад на съдия 

Караджова, - гр. състав, по чл. 417 ГПК. На 06.06.2011 г. е постановено 

разпореждане, издадена заповед за незабавно изпълнение и ИЛ. Върху 

заповедта за изпълнение, разпореждането и представения документ има 

надлежно отбелязване за издадения ИЛ, като по делото е приложено копие от 

заповедта за незабавно изпълнение. 

  - ч. гр. д. № 1556/2011 г., обр. на 18.08.2011 г., на доклад на съдия 

Терзиева, ІІ гр. състав, по чл. 417 ГПК. На 18.08.2011 г. е постановено 

разпореждане, издадена е заповед за незабавно изпълнение и ИЛ. Върху 

заповедта за изпълнение, разпореждането и представения документ има 

надлежно отбелязване за издадения ИЛ, като по делото е приложено копие от 

заповедта за незабавно изпълнение. 

  - ч. гр. д. № 2053/2011 г. е образувано на 04.11.2011 г. по заявление по 

чл. 417 от ГПК, депозирано на 04.11.2011 г. от „Б. Д.” ЕАД срещу физическо 

лице. Производството е разпределено на съдия Мария Терзиева. Разпореждане 

и отделна заповед за незабавно изпълнение /от която по делото е приложено 

копие/ са издадени на 04.11.2011 г. Направено е отбелязване върху съдебните 

актове за издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. 

Изпълнителния лист е получен на 14.11.2011 г. от законен представител. 

  - ч. гр. д. № 214/2011 г. е образувано на 09.02.2011 г. по заявление по 

чл. 417 от ГПК, депозирано на 09.02.2011 г. от „Т. Л. Н. А. Ц.” АД срещу две 

солидарно отговорни юридически лица. Производството е разпределено на 

съдия Даниел Луков. Разпореждане и отделна заповед за незабавно 

изпълнение /от която по делото е приложено копие/ са издадени на 11.02.2011 

г. Направено е отбелязване върху съдебните актове за издадения изпълнителен 

лист и за сумата, за която е издаден. Изпълнителния лист е получен на 

19.03.2011 г. от пълномощник, за когото е представено пълномощно по 

делото. 

  - ч. гр. д. № 438/2011 г. е образувано на 25.02.2011 г. по заявление по 

чл. 417 от ГПК, депозирано на 25.02.2011 г. от „Ю. Е. Д. БЪЛГАРИЯ” АД 

срещу физическо лице. Производството е разпределено на съдия Мария 

Караджова. Разпореждане и отделна заповед за незабавно изпълнение /от 

която по делото е приложено копие/ са издадени на 09.03.2011 г. Направено е 

отбелязване върху съдебните актове, както и върху представеното извлечение 

от счетоводните книги, за издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е 
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издаден. Изпълнителния лист е получен на 11.04.2011 г. от пълномощник, за 

когото е представено пълномощно по делото. 

  - ч. гр. д. № 1263/2011 г. е образувано на 29.06.2011 г. по заявление по 

чл. 417 от ГПК, депозирано на 28.06.2011 г. от физическо лице. 

Производството е разпределено на съдия Невена Кабадаиева. Разпореждане и 

отделна заповед за незабавно изпълнение /от която по делото е приложено 

копие/ са издадени на 04.07.2011 г. Направено е отбелязване върху съдебните 

актове, както и върху представен договор за заем, за издадения изпълнителен 

лист и за сумата, за която е издаден. Изпълнителния лист е получен на 

06.07.2011 г. от заявителя. 

 

  

 ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД-

АСЕНОВГРАД: 

 

 1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА. 

 

 Гражданските дела в Районен съд-Асеновград се образуват в деня на 

постъпване на исковите молби в съда или най-късно на следващия ден. 

 В хода на проверката не се установяват случаи на опити от страните за 

превратно упражняване на процесуални права, изразяващи се в стремеж за 

заобикаляне на принципа на случаен избор на докладчик, и намерения точно 

определени съдии от Районен съд-Асеновград да разгледат и да се произнесат 

по претенциите им. 

 Задължението за проверка редовността на исковите молби е 

осъществявано своевременно от съдиите от Гражданска колегия, които са 

постановявали разпореждания в този смисъл в рамките между 1 и 3 дни от 

образуване на производствата, като най-често това е ставало още на 

следващия ден. 

 Производствата по молби, постъпили по реда на чл. 390 от ГПК за 

обезпечаване на бъдещ иск, както и в производствата по чл. 410, чл. 417 от 

ГПК; по ЗЗДет.и ЗЗДН, се образуват в деня на постъпване на съответното 

искане. 

 Тези срокове са характерни и за производствата, образувани по реда на 

Глава двадесет и пета „Бързо производство”, като от проучените дела се 

установява, че делото се образува в Районен съд-Асеновград в деня на 

постъпване на исковата молба. 

 

 2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА. 

  

 Общи искови производства 

 В случаите, в които гражданските състави не са констатирали 

нередовност на исковата молба са постановявали разпореждания по чл. 131 от 

ГПК най-късно на следващия ден от образуването на делата. 

 Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдът се е произнасял по 

доказателствените искания на страните и е насрочвал производството в 
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открито съдебно заседание, са постановявани в различни срокове от 

постъпване на отговори на исковите молби, съответно от изтичане на срока за 

депозиране на такъв – от 2 до 20 дни след този момент. Най-често съставите са 

извършвали това администриране между 2 и 3 дни от постъпването на 

отговора или изтичането на срока за това. 

 Кратките срокове за постановяване на определение по чл. 140 от ГПК са 

били възможно поради факта, че съдебният акт, изготвян от съдиите, не 

съдържа проект за доклад на делото по смисъла на чл. 146 от ГПК, а такъв е 

правен в първото открито съдебно заседание по делото. 

 Най-често първото открито съдебно заседание е насрочвано за след 

около 1 месец от датата на определението по чл. 140 от ГПК, но така също се 

установяват и по-кратки срокове – 15 и 20 дни. 

 В общият случай, при отлагане на делата за събиране на доказателства, 

или поради други причини, нови дати са за не-по-късно от месец и половина 

от датата на заседанието, което се отлага. Насрочване на следващо съдебно 

заседание за след 2 до 3 месеца се установяват само в случаите на периоди, 

съвпадащи със съдебните ваканции. Този резултат е постигнат като следствие 

от инициатива на административния ръководител, за изготвяне на графика за 

провеждане на открити съдебни заседания само до следващия месец, което 

оптимизира движението и разглеждането на делата в по-кратки срокове, като 

непозволява съдебни заседания да се отлагат за продължителни периоди, 

поради липса на определени дати. 

  

 Производства по Закона за защита от домашното насилие 

 По делата, образувани по реда на Закона за защита от домашното 

насилие, съдебните състави от Гражданска колегия са се произнасяли са 

разглеждали молбите, с които са сезирани, в деня или най-късно на следващия 

ден от тяхното образуване. Първо открито съдебно заседание по тези 

производства е насрочвано до един месец от образуването. 

  

 Производства по Закона за закрила на детето 

 В производствата, образувани по реда на Закона за закрила на детето, 

съдът е разглеждал молбите най-късно на следващия ден от образуването на 

делата, като е насрочвал първо открито съдебно заседание до 1 месец от този 

момент. 

  

 Производства по Глава двадесет и пета „Бързо производство” 

 Определенията по чл. 312 от ГПК са постановявани в най-често в деня 

на постъпване на отговора, съответно изтичане на срока за това, каквото е 

изискването на чл. 312, ал. 1 от ГПК. Първо открито съдебно заседание е 

насрочвано за след не повече от 3 седмици. 

  

 Спрени дела 

 Спрените граждански дела са администрирани своевременно и редовно, 

като прави впечатление, че дори в производствата, спрени по взаимно 

съгласие, служба „Съдебно деловодство” прави ежемесечни справки и 
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отбелязвания за изтичането на 6-месечния срок по чл. 231 от ГПК, а не само 

при наближаване изтичането на предвидения в закона срок. С тези резултати 

Районен съд-Асеновград е изпълнил препоръките на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет за ритмично администриране на спрените производства 

по гражданските дела, дадени с Акт за резултати от извършена проверка с изх. 

№ 569/2009 г., изготвен по Заповед № 20/28.01.2009 г. на главния инспектор 

на ИВСС.  

 Констатации за отстранени пропуски, свързани с администриране на 

спрените производства по гражданските дела, са направени още с Акт за 

резултати от извършена контролна проверка с изх. № 1507/17.06.2010 г., 

съставен по Заповед № 29/02.03.2010 г. на главния инспектор на ИВСС. В 

цитирания Акт се отбелязва още, че при отпадане на причините за спиране на 

производствата, същите са възобновявани своевременно, като по спряното 

производство са прилагани и заверени преписи от решенията по 

приключилите преюдициални производства. 

 

 3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА. 

 

 Общи искови производства 

 Анализът на приключването на гражданските дела, образувани преди 

01.01.2010 г., показва обективни причини, забавили приключването на тези 

производства. Основните фактори за това са, от една страна, процесуалният 

ред, по който са образувани /ГПК отм./, а от друга – предмета на делата 

/вещни искове и делби/, като всички те са довели до по-голяма обща 

продължителност на съдебните производства. 

 От проучените дела, по които е постановена отмяна на дадения ход по 

същество, е видно, че определения в този смисъл са постановявани най-често 

по инициатива на съда, и то поради факта, че докладчиците късно са 

установявали обстоятелства, които е трябвало да констатират в много по-

ранни етапи на производствата. В повечето случаи, постановяването на 

определения за отмяна на дадения ход по същество, е довеждало до забавяне 

приключването на гражданските дела в Районен съд-Асеновград. 

 За датата на обявяване на съдебните решения в регистъра по чл. 235, ал. 

5 от ГПК се прави отбелязване в печат на съда, положен върху сами съдебен 

акт по всички дела. 

 От извършеното проучване на книгите за открити съдебни заседания, 

отразяващи датите на обявяване на съдебните решения, се установява, че по 

отношение на съдиите, забавили приключването на граждански производства 

през 2010 г., са предприети административни мерки от страна на председателя 

на съда, като на конкретните докладчици е обърнато внимание по смисъла на 

чл. 327 от Закона за съдебната власт. 

 Извън тези случаи се констатира значително подобряване в резултатите 

в работата на съда, касаеща спазването на сроковете при обявяването на 

съдебните актове по делата. Тези по-добри резултати се отчитат при 

сравнителен анализ с констатациите, които ИВСС е направил за работата на 

Районен съд-Асеновград, обосновани с Акт за резултати от проверка № 
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569/2009 г. и Акт за резултати от контролна проверка № 1507/17.06.2010 г., и 

двата на ИВСС. 

 От справката, предоставена от Районен съд-Асеновград, отразяваща 

обявяването на съдебни решения в отклонение на срока по чл. 235, ал. 5, изр. 

1-во от ГПК, се установява, че като изключение от общия стремеж на съдиите 

от колегията да постановяват в 1-месечен срок решенията по делата, съдия 

Мария Караджова е забавила обявяването на крайни съдебни актове по 18 

дела, по 9 от които съдебните актове са постановени в срок над 2 месеца. 

 Съдиите Мария Терзиева и съдия Невена Кабадаиева са забавили 

постановяването на съдебни решения общо по две дела, и то при 

пренебрежимо малко отклонение от инстурктивния едномесечен срок. 

 Въпреки това, тези данни не променят общата представа за усилията, 

които полагат съдиите от Районен съд-Асеновград и административния им 

ръководител, посредством създадената организация в съда, за спазване на 

процесуалните срокове по образуването, движението и приключването на 

гражданските производства. 

  

 Производства по чл. 390 от ГПК 

 По делата, образувани по молби за допускане на обезпечение на бъдещ 

иск, съдебните състави са се произнасяли в деня на образуване на делата. В 

изпълнение на препоръките, давани от ИВСС при предходните проверки, се 

констатира, че през 2011 г. в диспозитива на определенията, с които съдът е 

допускал обезпеченията, вече е определян началния момент, от който тече 

срокът за предявяване на бъдещите искове. 

 

Производства по Закона за закрила от домашното насилие 

По делата, образувани по Закона за защита от домашното насилие, 

съдебните състави са постановявали съдебните решения в закрито съдебно 

заседание, в противоречие с редът, регламентиран в чл. 15, ал. 1 от същия 

нормативен акт. 

 

Производства по Закона за закрила на детето 

В производствата, образувани по Закона за закрила на детето, съдиите от 

Районен съд-Асеновград са постановявали крайните си съдебни актове в 

срокове дори по-кратки от едномесечния срок, предвиден в чл. 28, ал. 3 от 

същия. Много често съдебни решения са обявявани до 15 дни от заседанието, 

в което е даден ход по същество. 

 

 Производства по Глава двадесет и пета „Бързо производство” 

Съдиите от Районен съд-Асеновград са спазвали по-кратките 

процесуални срокове в производствата, образувани по Глава двадесет и пета 

„Бързо производство”, като са обявявали съдебните си решения в срок от 14 

дни, включително и в по-кратки срокове. 

 

Заповедни производства 
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По заповедните производства, инициирани по заявления по чл. 410 от 

ГПК, съдът се е произнасял в срок от 1 до 5 дни от образуване на делата /най-

често е спазван срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК/, а по тези, образувани по чл. 

417 от ГПК – най-често до 4 дни от образуването им. По тези производства се 

правят съответните отбелязвания, като се посочва на коя дата е издаден 

изпълнителния лист, на кого се издава и за каква сума. 

  

 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪДА. 

 

 Документите, които постъпват или съдебните книжа, които се съставят 

по делата, се подреждат в хронологична последователност и номериране на 

страниците. 

 Установява се много добър ред в организацията на дейността на служба 

„Съдебно деловодство”, част която е своевременното изготвяне и изпращане 

на книжа, съобщения и призовки. Ръководителят на службата е изпълнявал 

своевременно задълженията си по чл. 18 от ПАРОАВАС, като е поддържал 

добрата организация в работата. 

 Както вече беше отбелязано в началото на настоящия акт, за улеснение в 

работата на служба „Съдебно деловодство” е създадена допълнителна 

електронна програма, позволяваща ежедневно да бъде проследявано 

предстоящото изтичане на срокове по делата, съответно максимално да бъде 

оптимизирано тяхното администриране и приключване в кратки срокове. 

  

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дява следните препоръки на 

административния ръководител на Районен съд-Асеновград 

 

І. Като упражни правомощията си по чл. 80 от Закона за съдебната 

власт, проектира мерки за ограничаване на производствата, по които в срока за 

произнасяне, съдиите постановяват определения за отмяна на хода по 

същество, в случаите в които това е функция от недостатъчното първоначално 

проучване на делата. 

ІІ. Да бъде обсъдена възможността, с цел преодоляване на посочената 

практика за честа отмяна на дадения ход по същество, съдиите от Гражданска 

колегия с определенията по чл. 140 от ГПК, с които насрочват производствата 

в открито съдебно заседание, да изготвят подробен проект за доклад на делата, 

който в голяма степен би подпомогнал процеса на проучване на 

производствата и ограничил постановяване на определения в този смисъл в 

срока, в който съдът трябва да постанови краен съдебен акт. 

ІІІ. Да бъде обсъдена практическата възможност в производствата, 

образувани по Закона за защита от домашното насилие, съдебните състави да 

прилагат разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от същия, като обявяват решенията по 

делата в открито съдебно заседание. 

 

В изпълнение на дадените препоръки, да упражни правомощията си по 

чл. 80, т. 9 от Закона за съдебната власт по свикване на общо събрание на съда 



 45 

и сведе до знанието му констатациите по настоящия акт в срок от 2 месеца 

след получаването му. 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт, действия във 

връзка с препоръките да се предприемат в срок от 2 месеца, считано от датата 

на връчване на настоящия акт. 

 

На основание чл. 58, ал. 4 от Закона за съдебната власт, след 

предприемане на конкретни действия по изпълнение на препоръките, 

административният ръководител на Районен съд-Асеновград да уведоми 

главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 

разпорежданията си, свързани с изпълнението на дадените препоръки. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт препис от Акта 

да се изпрати на административния ръководител на Районен съд-Асеновград, 

на председателя на Окръжен съд-Пловдив и на Висшия съдебен съвет. 

 

 

     ИНСПЕКТОР: 

 

       /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


