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

101/06.11.2012 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен съд-Мадан. 

 Проверката беше извършена във времето между 12.11.2012 г. и 

16.11.2012 г. от инспектор Весела Николова и експертите: Ирина Цачева и 

Николай Илиев. 

 Цел на извършване на проверката: цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Районен съд-Мадан; 

организацията по образуване, движение и приключване на гражданските дела в 

законоустановените срокове; анализ на приключили граждански дела и 

констатиране на противоречива практика. 

 Предмет на проверката: гражданските дела, разгледани от Районен съд-

Мадан. 

 Проверяван период: проверяваният период включва гражданските дела, 

образувани в Районен съд-Мадан през 2010 г., 2011 г. и първото шестмесечие 

на 2012 г. 

 Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

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

на документацията и справки от електронната деловодна система, годишните 

доклади на съда за 2010 г. и 2011 г.  

 

 І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 

СЪДА 

 

 1. Щатна осигуреност 

 През 2010 г. в Районен съд-Мадан от утвърдените 18 щатни длъжности, 

през периода реално са работили 17 души, от които – председател на съда, 

районен съдия, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и съдебни 

служители. Към 2010 г. в Районен съд-Мадан са били утвърдени три щатни 

бройки за длъжността „районен съдия”. Правораздавателната дейност в съда се 

е осъществявала от двама съдии: Динко Хаджиев - административен 

ръководител и Петър Маргаритов. 

 С писмо, изх. № 91-00-121/18.11.2010 г., Комисията по предложенията и 

атестирането на Висшия съдебен съвет е уведомила председателя на Районен 

съд-Мадан, че с оглед кадровото обезпечение и натовареността на органите на 

съдебната власт се намалява щатната длъжност на съда с една щатна бройка за 

длъжността „съдия” в районен съд. 

 През 2011 г. в Районен съд-Мадан от утвърдения щат, незаетата щатна 

бройка за длъжността „съдия” в районен съд е трансформирана в съответствие 
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с протоколно решение на ВСС № 12/31.03.2011 г., с което щатните бройки на 

съда са станали общо 17 – председател на съда, съдия в районен съд, държавен 

съдебен изпълнител, съдия по вписванията и 13 съдебни служители. 

 Правораздавателната дейност и през този период се осъществява от 

двама съдии – Динко Хаджиев-административен ръководител и Петър 

Маргаритов. 

 През 2011 г. въз основа на направено предложение на административния 

ръководител на Окръжен съд-Смолян, на основание § 129, ал. 2 от ПЗР на 

ЗИДЗСВ с Протокол № 41/07.12.2011 г. на ВСС, е проведено извънредно 

периодично атестиране на съдия Петър Маргаритов, в резултат на което на 

съдията е определена оценка „много добра”.  

 В Районен съд - Мадан не са обособени граждански и наказателни 

състави и постъпващите наказателни и граждански дела са разпределяни 

между двамата съдии. 

  

 2. Случаен принцип на разпределение на делата 
 Със Заповед № 1/04.01.2010 г. на административния ръководител на 

Районен съд - Мадан е разпоредено  разпределението на делата на принципа на 

случайния подбор при определяне на съдия докладчик в програма „ЛОТОС” да 

се осъществява от административния секретар – Снежана Тотанова, със 

задължение да докладва новообразуваните дела на съответния съдия най-късно 

на следващия ден от постъпването им. 

 Към момента на извършване на проверката в Районен съд - Мадан 

съществуват и утвърдени подробни правила за разпределяне на делата на 

основание чл. 9 от Закона за съдебната власт. Съгласно тези правила, 

разпределението на делата и преписките в Районен съд-Мадан се извършва на 

принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно 

поредността на постъпването им в модула на АСУД. Техническата дейност по 

разпределението, както е посочено по-горе, е възложена на административния 

секретар на съда, а в негово отсъствие – на деловодителите. 

 Бързите производства – мерки и разпити, образувани пред съда, се 

разпределят по същия ред в часа на постъпването им, съобразно дежурния 

съдия. При извършване на разпределението, от същото се изключват съдии, 

които отсъстват поради ползване на отпуск или друга обективна причина за 5 

или повече дни.  

 При извършване на преразпределение на нов докладчик, същото се 

мотивира от разпределящия и се отразява в протокола. Протоколите от 

извършеното разпределение се съхраняват на електронен и хартиен носител; 

подписват се от административния секретар и се прилагат по делото. 

  

 3. Заповеди на административния ръководител и други утвърдени 

правила, свързани с организацията на административната дейност на 

съда 
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 В Районен съд - Мадан са утвърдени правила за кореспонденция със 

страните чрез електронен подпис. 

 Със Заповед № 26/21.03.2011 г. на председателя на Районен съд - Мадан 

са одобрени отчетни форми, отчитащи времеви стандарти за разглеждане на 

делата – една форма за наказателните дела и четири форми за гражданските 

дела според вида им: леки, стандартни, бързи и сложни. 

 В Районен съд - Мадан са утвърдени вътрешни правила /в сила от 

11.06.2012 г./ за предоставяне на електронен достъп до информация по 

съдебните дела на страните и техните пълномощници, който се осъществява 

чрез: 

  - предоставяне на информация по протоколи от съдебни заседания и 

заключения на вещи лица чрез електронен пощенски адрес от Районен съд-

Мадан; 

  - осигуряване на достъп до електронен портал за справки по 

електронните досиета на съдебните дела, включващи данни, генерирани в 

деловодната програма АСУД. 

 Постановените съдебни актове се публикуват незабавно на интернет 

страницата на съда в съответствие с правилата на чл. 64 от ЗСВ. 

  

 4. Съдебни книги и регистри, водени от съда. Информационно 

обслужване 

 От проверката на деловодните книги в Районен съд - Мадан се установи, 

че всички книги се водят на хартиен и електронен носител. В служба „Съдебно 

деловодство” книгата за закрити и разпоредителни заседания и книгата за 

открити съдебни заседания се водят на хартиен носител във формат, специално 

отпечатан за нуждите на съда. Автоматизираната система за управление на 

делата – АСУД, позволява и се използва за електронен транспорт на делата 

между Районен съд-Мадан и Окръжен съд-Смолян. 

 

 5. Сграден фонд и техническа обезпеченост на съда 

 Районен съд-Мадан се помещава в модерна сграда, отговаряща на 

нуждите на съда. Съществуващата техника и програмните продукти 

обезпечават нормалната работа на съда. Служителите и съдиите от Районен 

съд-Мадан са свързани в единна компютърна мрежа, улесняваща достъпа до 

информация, справочната комуникация и трансфер на документи. Всички 

работни места са окомплектовани с необходимото техническо оборудване, а в 

съдебната зала е изградена озвучителна и звукозаписна система.  

 В Районен съд-Мадан се ползват програма за управление на съдебните 

дела – „АСУД”, правно информационна система – „Апис” и др. 

 Предстои адаптиране на сградата на съда за осигуряване на достъп до 

съдебните зали и административните служби на хората, поставени в 

неравностойно положение, посредством изграждане на специална рампа. 
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 ІІ. ПРОВЕРКА ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА, ОБРАЗУВАНИ В 

РАЙОННИЯ СЪД 
 

 През 2010 г. в Районен съд-Мадан са били поставени за разглеждане 

общо 717 броя граждански и наказателни дела. 

 Общият брой граждански дела, стоящи за разглеждане в съда за този 

период, е 551 дела, от които новообразувани – 518 дела, и 33 дела, останали от 

предходен период. В края на отчетната 2010 г. са приключени общо 508 

граждански дела, а останали неприключени са 43 дела. Приключените дела са 

92,19 %, изчислени спрямо общия брой за разглеждане граждански 

производства през тази година. 

 През 2010 г. са разгледани 307 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 

417 от ГПК, от които в края на годината са приключени 304 дела и 3 дела са 

останали неприключени. Производствата, образувани по този ред, съставляват 

55,71% от общия брой граждански дела, поставени за разглеждане пред 

Районен съд-Мадан. 

 През 2010 г. съдия Динко Хаджиев е разгледал общо 275 граждански 

дела, от които новообразувани – 259 дела, и останали от предходен период – 16 

дела. Средномесечно съдия Хаджиев е имал за разглеждане по 22, 91 броя 

граждански дела, без в това число да са отчетени наказателните производства, 

разпределени на негов доклад. В края на отчетния период съдия Хаджиев е 

приключил 250 броя дела или 90,90 % от всички граждански дела, по които е 

бил определен за докладчик. 

 През 2010 г. съдия Петър Маргаритов е разгледал общо 276 граждански 

дела, от които новообразувани – 259 дела, и останали от предходен период – 17 

дела. Средномесечно съдия Маргаритов е имал за разглеждане 23 граждански 

дела, като в този показател не са отчетени наказателните производства, 

разпределени на негов доклад. В края на отчетния период съдия Маргаритов е 

приключил 258 броя дела или 93,47 % от всички граждански дела, по които е 

бил определен за докладчик. 

  

 През 2011 г. в Районен съд-Мадан са били поставени за разглеждане 

общо 698 броя граждански и наказателни дела. 

 Общият брой граждански дела, стоящи за разглеждане в съда за този 

период, е 525 дела, от които новообразувани – 482 дела, и 43 дела, останали от 

предходен период. В края на отчетната 2011 г. са приключени общо 491 

граждански дела, а останали неприключени са 34 дела. Приключените дела са 

93,52 %, изчислени спрямо общия брой граждански производства, които са 

били поставени за разглеждане през тази година. 

 Прави впечатление, че през 2011 г. новообразуваните дела са с 36 по-

малко граждански производства в сравнение с тези, постъпили през 

предходната 2010 г. 
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 През 2011 г. са разгледани 321 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 

417 от ГПК, от които в края на годината няма останали неприключени дела от 

този вид. Производствата, образувани по този ред, съставляват 61,14 % от 

общия брой граждански дела, поставени за разглеждане пред Районен съд-

Мадан. 

 През 2011 г. съдия Динко Хаджиев е разгледал общо 245 граждански 

дела, от които новообразувани – 220 дела и останали от предходен период – 25 

дела. Средномесечно съдия Хаджиев е имал за разглеждане по 20, 41 броя 

граждански дела, без в този брой да са отчетени наказателните производства, 

разпределени на негов доклад. В края на отчетния период съдия Хаджиев е 

приключил 225 броя дела или 91,83 % от всички граждански дела, по които е 

бил определен за докладчик. 

 През 2011 г. съдия Петър Маргаритов е разгледал общо 280 граждански 

дела, от които новообразувани – 262 дела, останали от предходен период – 18 

дела. Средномесечно съдия Маргаритов е имал за разглеждане 23,33 

граждански дела, като в този показател не са отчетени наказателните 

производства, разпределени на негов доклад. В края на отчетния период съдия 

Маргаритов е приключил 266 броя дела или 95 % от всички граждански дела, 

по които е бил определен за докладчик. 

 

 ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО АДМИНИСТРИРАНЕ, 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 

 1. Образувани дела през 2011 г. – разгледани над 3 месеца 

 - гр. д. № 190/2011 г. /съдия Петър Маргаритов/ е образувано на 

07.06.2011 г. по искова молба, постъпила на тази дата. Разпределението на 

делото на случаен принцип е извършено от Снежана Тотанова – 

административен секретар. С разпореждане от 07.06.2011 г. съдът е оставил 

производството без движение и дал указания за отстраняване на констатирани 

нередовности, съобщение за които е изпратено на ищеца на 08.06.2011 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 21.06.2011 г., доведено до 

знанието на ответника на 22.06.2011 г. Отговор на исковата молба е депозиран 

на 21.07.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 25.07.2011 г., 

съдът е взел отношение по доказателствените искания, разпределил е 

доказателствената тежест и е насрочил производството в открито заседание за 

19.09.2011 г. На тази дата делото е отложено за събиране на доказателства 

/допусната съдебно-техническа експертиза/ и насрочено за 17.10.2011 г. В 

съдебно заседание от тази дата процесуалните представители на страните са 

направили изявления за водени преговори за постигане на спогодба, поради 

което делото е отложено за 27.10.2011 г. На последната дата е даден ход по 

същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 27.11.2011 г. В 

срока за решаване на делото, съдът е постановил определение от 24.11.2011 г., 

с което е приел, че искът е изначално недопустим и е прекратил 
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производството по делото. Последното е обжалвано с частна жалба пред 

Окръжен съд-Смолян, който с определение от 17.01.2012 г., постановено по ч. 

в. гр. д. № 5/2012 г., е отменил обжалваното определение и върнал делото на 

първоинстанционния съда за продължаване на съдопроизводствените 

действия. След връщането, с разпореждане от 23.01.2012 г. Районен съд-Мадан 

е насрочил производството в открито заседание за 07.02.2012 г. С 

разпореждане от 01.02.2012 г. съдът е пренасрочил делото за 20.02.2012 г. във 

връзка с молба на процесуален представител, мотивирана с професионална 

ангажираност и представени доказателства в този смисъл. В съдебно заседание 

от 20.02.2012 г. е направено процесуално искане по чл. 232 от ГПК, във връзка 

с което е постановено протоколно определение за прекратяване на 

производството по делото. Делото се е забавило по обективни причини: 

вещноправен характер на спора, събирани доказателства и развило се частно 

производство във връзка с обжалване на определение от 24.11.2011 г.; 

 - гр. д. № 63/2011 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 18.02.2011 

г. по искова молба, постъпила на тази дата. С разпореждане от 21.02.2011 г. 

съдът е оставил исковата молба без движение за отстраняване на нередовности, 

констатирани в исковата молба. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено 

на 08.03.2011 г., доведено до знанието на ответниците на 16 и 17.03.2011 г. 

Писмен отговор е депозиран на 04.04.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 21.04.2011 г., съдът е взел отношение по доказателствените 

искания и е насрочил производството в открито заседание за 18.05.2011 г. В 

първото открито съдебно заседание съдът е направил доклад на делото, 

назначил е съдебно-счетоводна експертиза и е отложил делото за 15.06.2011 г. 

В съдебно заседание от тази дата съдът е оставил исковата молба без движение 

с оглед изявление, направено от процесуалния представител на ответника и е 

дал указания на ищеца за тяхното отстраняване. С разпореждане от 24.06.2011 

г. съдът е насрочил делото в открито заседание за 20.07.2011 г. , като на тази 

дата производството отново е оставено без движение и са дадени указания за 

конкретизиране на обстоятелствата в исковата молба, на които ищецът 

основава претенцията си. Молба в този смисъл е депозирана на 27.07.2011 г. С 

определение от 27.07.2011 г. съдът е прекратил производството по делото и 

върнал исковата молба, след като е приел, че не са изпълнени указанията, 

дадени на ищеца. Последното е отменено с определение на Окръжен съд-

Смолян от 08.09.2011 г., постановено по ч. гр. д. № 405/2011 г., делото е 

върнато на първоинстанционния съд за продължаване на 

съдопроизводствените действия. С определение от 14.09.2011 г. съдът е 

насрочил делото в открито заседание за 05.10.2011 г. Нови съдебни заседания 

са насрочвани за 02.11.2011 г.; 30.11.2011 г. /не е даден ход на делото поради 

неявяване на вещото лице/; 06.12.2011 г. /неявяване на вещото лице/ и на 

18.01.2012 г., на която дата е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на  06.02.2012 г. Производството е оставяно два пъти без 

движение, след като делото е било насрочено в открито съдебно заседание, 
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включително е обжалвано определение за прекратяване на производството по 

делото, които обстоятелства основно са предпоставили невъзможността делото 

да приключи в 3-месечен срок. 

 - гр. д. № 208/2011 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 16.06.2011 

г., след като делото е изпратено по подсъдност от Окръжен съд-Смолян. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 28.06.2011 г., съдът е взел 

отношение по доказателствените искания на страните и е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 07.09.2011 г. С определението 

по чл. 140 от ГПК съдът е конституирал и трети лица-помагачи, по отношение 

на които е извършена процедурата по чл. 131 от ГПК и им е указана 

възможността за представяне на писмени отговори. С оглед нередовна 

процедура по призоваване в първото открито съдебно заседание не е даден ход 

на делото и същото е насрочено за 05.10.2011 г. В съдебно заседание от тази 

дата съдът е пристъпил към доклад на делото, разпределена е 

доказателствената тежест и за събиране на доказателства делото е насрочено за 

02.11.2011 г. В съдебно заседание, проведено на 30.11.2011 г., е даден ход по 

същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 30.12.2011 г. С 

определение от 30.12.2011 г., постановено в срока за решаване на делото, съдът 

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

назначена е нова съдебно-медицинска експертиза и делото е насрочено в 

съдебно заседание за 25.01.2012 г. В съдебно заседание от тази дата отново е 

даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 23.02.2012 г., 

съобщения за изготвянето на което са изпратени на 27.02.2012 г. Делото е 

забавено с оглед конституираните с определението по чл. 140 от ГПК трети 

лица-помагачи, извършената във връзка с това процедура по чл. 131 от ГПК и 

насрочване на първо открито заседание за след повече от 2 месеца, както и 

отлагане на производството за събиране на доказателства. Забележка: 

Обстоятелствата по делото, свързани с отменения ход по същество, са описани 

и при делата от тази категория. 

  - гр. д. № 102/2011 г., обр. на 14.03.2011 г., на доклад на съдия 

Маргаритов, след това съдия Хаджиев, делба. ИМ и разпределението е 

извършено на с. д. (същата дата) от Снежана Тотанова – адм. секретар. С 

разпореждане от 16.03.2011 г. е указано да се впише ИМ в АВ и са дадени 

указания за отстраняване на нередовности. На 04.04.2011 г. е представена 

молба-уточнение и молба за удължаване срока за вписване на ИМ. С 

разпореждане от  05.04.2011 г. е удължен срока за вписване с 3 седмици, изд. е 

СУ за снабдяване с дан. оценка. На 28.04.2011 г. е постъпила молба за 

удължаване на срока за снабдяване с дан. оценка, уважена с разпореждане от 

05.05.2011 г., като срокът е удължен с 3 седмици. На 17.05.2011 г. е постъпила 

нова молба от ищеца, с която е поискано съдът служебно да изиска дан. оценка 

от община Рудозем, поради невъзможността му да се снабди с необходимото 

удостоверение. С разпореждане от 17.05.2011 г. съдът е отхвърлил молбата за 

служебно изискване на данъчна оценка, като неоснователна и повторно е 
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указано да се впише ИМ. На 19.05.2011 г. е представена молба с изпълнени 

указания, на 27.05.2011 г. е вписана ИМ в АВ. На 31.05.2011 г. е постановено 

разпореждане за изпращане на препис от ИМ на ответниците - 2 за отговор – 

чл. 131 ГПК. Съобщенията са изпратени на 31.05.2011 г., първото е връчено на 

03.06.2011 г., второто върнато в цялост с отбелязване от 06.06.2011 г., че 

лицето е отказало да получи съобщението. На 07.07.2011 г. е постановено 

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

проведено на 13.09.2011 г. – отложено по доказателствата (за снабдяване с 

решение по чл. 1 от ППЗСПЗЗ – за възстановяване правото на собственост). 

Проведени са с.з. на: 17.10.2011 г. – постъпила молба от проц. представител на 

ищеца за отлагане на делото, като причина за това е посочена невъзможността 

да се снабди страната със съответното решение за възстановяване правото на 

собственост. Съдът е отложил делото; 14.11.2011 г. -  поради постъпила отново 

молба от проц. представител на ищеца за невъзможността да се снабди със 

съответното решение за възстановяване правото на собственост. Съдът е дал 

последна възможност да се представи решението за възстановяване правото на 

собственост, поради което е отложил делото. На 05.12.2011 г. съдът е приел 

представеното в с.з. доказателство, докладвал е молба от ищеца за изменение 

на иска, поради което за запознаване на ответниците с молба и за вземане на 

становище по нея е отложил делото; 22.12.2011 г. – даден е ход на делото по 

същество, съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 22.01.2012 г., 

решението е постановено на 20.01.2012 г. С разпореждане от 05.03.2012 г. 

делото е насрочено по втора фаза на делбата за 27.03.2012 г. – назначена е 

СТЕ, отложено за 26.04.2012 г. – по постъпила молба от в. л. за 

невъзможността да изготви експертизата, отложено; 09.05.2012 г. (съдия 

Хаджиев) – отложено по постъпила молба от в. л. за необходимостта от още 

време за изготвяне на експертизата; 29.05.2012 г. – прието е заключението на в. 

л., по допълнително поставена задача към в.л., отложено; 25.06.2012 г. – даден 

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

25.07.2012 г. Решението е постановено на 17.07.2012 г.; 

 - гр. д. № 162/2011 г., обр. на 27.04.2011 г., на доклад на съдия 

Маргаритов, след това съдия Славчева, делба. Разпределението е извършено на 

27.04.2011 г. от Нели Балийска. На 28.04.2011 г. ИМ е вписана в АВ. С 

разпореждане от 02.05.2011 г. ИМ е оставена БД. На 25.05.2011 г. е 

представена молба-уточнение. На 27.05.2011 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 27.05.2011 

г., връчено на 31.05.2011 г. и на 02.06.2011 г. е представен отговор. На 

10.06.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

за доклад. Първото с.з. е проведено на 28.06.2011 г. – разпитани са свидетели, 

делото е отложено по доказателствата - представяне на актуална кадастрална 

карта на имота. Проведени са с.з. на: 20.07.2011 г. – даден е ход по същество, 

съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 20.08.2011 г. В срока за 

произнасяне съдът е установил, че делото е неизяснено от фактическа страна, 
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поради което с определение от 05.08.2011 г. е отменил дадения ход по 

същество на делото и е оставил ИМ без движение. На 24.08.2011 г. е постъпила 

молба-уточнение от ищеца, с разпореждане от 03.09.3011 г. отново са дадени 

указания на ищеца. На 20.09.2011 г. е постъпила молба-уточнение. С 

разпореждане от 20.09.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от молбите-

уточнения на ответника за отговор, представен на 03.10.2011 г. На 05.10.2011 г. 

е постановено определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено. Проведени 

са с.з. на: 26.10.2011 г. – разпитани са свидетели, даден е ход по същество на 

делото. Съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 26.11.2011 г. 

Решението по първа фаза на делбата е постановено на 22.11.2011 г. На 

22.11.2011 г. е постъпила молба за поправка на ОФГ. С решение от 23.12.2011 

г. съдът не е допуснал поправка на ОФГ. С разпореждане от 20.01.2012 г. 

делото е нарочено по втора фаза на делбата за 13.02.2012 г., когато е допусната 

СТЕ. Проведени са с.з. на: 13.03.2012 г. – приета е експертиза, делото е 

изпратено на Община Рудозем за одобряване на инвестиционен проект по реда 

на чл. 203 ЗУТ; 17.04.2012 г. (съдия Славчева) – поради неизготвен проект, 

отложено; 16.05.2012 г. – даден е ход по същество, съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 15.06.2012 г. С определение от 11.06.2012 г. съдът е 

предявил на съделителите проект за разделителен протокол. Проведено е с.з. 

на 27.06.2012 г. Решението по втора фаза на делбата е постановено на 

03.07.2012 г. Забележка: Обстоятелствата по делото, свързани с отменения ход 

по същество, са описани и при делата от тази категория. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Проверката на тази категория дела установява, че основно причините, 

поради които производствата са приключили в срок по-дълъг от 3 месеца имат 

обективен характер: сложността на делата, произтичаща от предмета на 

споровете, необходимостта от отлагане на съдебни заседания за събиране на 

доказателства и развили се частни производства по обжалване на 

прекратителни определения, постановени от първоинстанционния съд. В 

отделни случаи производствата не са приключвали своевременно, поради 

факта, че в срока за решаване на делата съдът е приемал, че не е изяснена 

фактическата обстановка и е насрочвал нови открити съдебни заседания за 

събиране на доказателства или е извършвал други процесуални действия. 

Изследването на фактите по делата обаче показва трайно установен 

стремеж на съдебните състави да администрират бързо производствата и 

своевременно да се произнасят по процесуалните действия и искания на 

страните. Констатира се, че делата от тази категория са образувани в деня на 

постъпване на исковите молби и своевременно са предавани на съответния 

докладчик. Актовете на съда по редовността на исковите молби, както и 

разпорежданията по чл. 131 от ГПК, са постановявани в много кратки срокове 
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– между 1 и 3 дни от образуване на делата. Определенията по чл. 140 от ГПК 

са постановявани в различни срокове, но в никой от случаите не се установява 

съществено забавяне, отчетено от момента на депозиране на писмен отговор на 

исковата молба, съответно от деня на изтичане на срока за това процесуално 

действие. 

Първо открито съдебно заседание съдът е насрочвал в срок до 1 месец от 

датата на постановяване на определенията по чл. 140 от ГПК като по-големи 

срокове за провеждане на първо съдебно заседание се констатират само в 

периодите на съдебна ваканция. Тенденцията за бързо насрочване на делата се 

наблюдава и тогава, когато се е налагало съдебните заседания да бъдат 

отлагани и да се насрочват за нова дата. В тези случаи нови дати са определяни 

в срокове дори по-кратки от 1 месец. 

 

2. Производства, образувани през 2011 г. и неприключили към 

31.12.2011 г. 

 - гр. д. № 259/2011 г. /съдия Петър Маргаритов/ е образувано на 

19.07.2011 г. и разпределено на съдия-докладчик по искова молба, постъпила 

на тази дата. С разпореждане от 20.07.2011 г. съдът е оставил производството 

без движение и дал указания за отстраняване на нередовности, констатирани в 

исковата молба. Съобщения за указанията на съда е изпратено още същия ден. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 10.08.2011 г. от съдия 

Хаджиев. Доведено до знанието на ответника на 13.09.2011 г., като първото 

съобщение, изпратено на 10.08.2011 г., е върнато в цялост с отбелязване, че 

лицето живее на друг адрес. Писмен отговор е изпратен по пощата в срок. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 17.10.2011 г. съдът е съобщил 

на страните проект за доклад по делото, взел е отношение по 

доказателствените искания и е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 15.11.2011 г. Съобщения за акта на съда са изпратени на 

следващия ден – 18.10.2011 г.  За събиране на доказателства делото е отложено 

в първото открито заседание и е насрочено за 12.12.2011 г. С оглед късното 

уведомяване на вещото лице за назначената експертиза и неизготвянето й, 

делото е отложено за 16.01.2012 г., на която дата е даден ход по същество. 

Решение по делото е постановено на 21.01.2012 г. и съобщения за изготвянето 

му са изпратени на тази дата. 

 - гр. д. № 323/2011 г., обр. на 03.10.2011 г., на доклад на съдия Хаджиев, 

след това съдия Маргаритов, по чл. 232 ЗЗД. Разпределението на делото е 

извършено на 03.10.2011 г. от Сн. Тотанова. С разпореждане от 04.10.2011 г. е 

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

Съобщението е изпратено на с.д., връчено на 10.10.2011 г. – не е постъпил 

отговор. На 14.11.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

изготвен е проект за доклад. Първото с.з. е проведено на 07.12.2011 г. – не е 

даден ход на делото поради нередовна процедура по призоваване. Проведени 

са с.з. на: 25.01.2012 г. – по допусната ССчЕ, отложено; 22.02.2012 г. (съдия 
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Маргаритов) – даден е ход по същество на делото, съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 22.03.2012 г., решението е постановено на 20.03.2012 

г., на с.д. е изпратено съобщение с препис от решението.  

 - гр. д. № 270/2011 г., обр. на 09.08.2011 г., на доклад на съдия Хаджиев, 

иск по чл. 45 ЗЗД, чл. 52 и чл. 86 ЗЗД. С разпореждане от 11.08.2011 г. ИМ е 

оставена без движение, на 22.08.2011 г. е представена молба-уточнение. На 

23.08.2011 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, съобщението до 

ответника е изпратено на с.д. и връчено на 01.09.2011 г. На 09.09.2011 г. е 

постъпил отговор на ИМ. На 03.10.2011 г. е постановено определението по чл. 

140 ГПК, изготвен е проект за доклад. Първото с.з. е проведено на 09.11.2011 г. 

– разпитани са свидетели, по допусната СМЕ, отложено. Проведени са с.з. на: 

01.12.2011 г. – разпитан е ответника, за приемане на заключението на в. л. , 

отложено; 11.01.2012 г. – поради неявяване на в.л., както и постъпила молба от 

проц. представител на ответника за ангажираност, отложено; 18.01.2012 г. – 

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

17.02.2012 г., решението е постановено на 15.02.2012 г., съобщения с препис от 

решението са изпратени на 17.02.2012 г. 

 - гр. д. № 123/2011 г., обр. на 31.03.2011 г., на доклад на съдия Хаджиев, 

иск по чл. 79, ал. 1 във вр. с чл. 200 ЗЗД. Разпределението е извършено на с.д. 

от Снежана Тотанова. С разпореждане от 01.04.2011 г. е постановено 

изпращане на ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 

01.04.2011 г., върнато в цялост с отбелязване от 06.04.2011 г., че лицето не 

живее на посочения адрес. На 08.04.2011 г. е изпратено ново съобщение с 

указания за връчване на търговец – ЕТ. Съобщението е върнато в цялост с 

отбелязване от 18.04.2011 г. и 27.04.2011 г., че няма офис на търговеца на 

посочения адрес. С разпореждане от 29.04.2011 г. съдът е указал да се залепи 

уведомление на адреса на ответника, залепено на 12.05.2011 г. На 20.06.2011 г. 

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

28.07.2011 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване. Проведени са с.з. на: 24.08.2011 г. – за постигане на спогодба, 

изразено от страните, отложено; 21.09.2011 г. – съдът е спрял производството 

по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 06.02.2012 г. е постъпила молба за 

възобновяване на производството. С определение от 07.02.2012 г. съдът е 

възобновил производството и го е насрочил. Проведени са с.з. на: 29.02.2012 г. 

– не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване; 

29.03.2012 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е посочил че ще се 

произнесе с решение на 27.04.2012 г. Решението е постановено на 23.04.2012 г. 

Съобщенията с препис от решението са изпратени на 24.04.2012 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

По-голямата част от делата, разгледани в тази категория, са образувани 

през втората половина на 2011 г.; администрирани са своевременно и са 
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приключили малко след изтичането на 3-месечния срок, отчетен от датата на 

постановяване на определението по чл. 140 от ГПК. Единственото дело 

/предмет на проверката/, което е образувано през първото тримесечие на 2011 

г. и не е приключило в края на периода, е било спряно по съгласие на страните, 

което обстоятелство е станало причина производството да не приключи в края 

на 2011 г. 

Резултатите от проверката на тези дела отново сочат за изключително 

бързо образуване на делата – в деня на постъпване на исковата молба, 

съответно на определяне на съдия-докладчик, което е ставало на същата дата. 

Проверката по редовността на исковите молби по чл. 129 от ГПК е извършвана 

до два дни от образуването на делата. Разпорежданията по чл. 131 от ГПК са 

постановявани в същите срокове в случаите, когато не са констатирани 

нередовности. 

Определенията по чл. 140 от ГПК са постановявани своевременно след 

депозиране на писмен отговор по исковата молба, респективно от деня на 

изтичане на този срок. Първо открито съдебно заседание по делата е 

насрочвано в срок до 1 месец от датата, на която са постановявани 

определенията по чл. 140 от ГПК, а нови дати, в случаите в които се е налагало 

отлагане на заседания, са определяни и в срокове по-кратки от 1 месец. 

Служба „Съдебно деловодство” е изготвяла своевременно съобщения и 

призовки за страните – най-късно на следващия ден от процесуалното действие 

на съда, което е следвало да бъде съобщено. 

 

3. Производства, образувани през първото тримесечие на 2012 г. и 

неприключили към 14.08.2012 г. /момента на изготвяне на справката от 

Районен съд - Мадан/. 

 - гр. д. № 13/2012 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 11.01.2012 

г. по искова молба по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, постъпила на тази дата. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 12.01.2012 г., доведено до 

знанието на ответника на 18.01.2012 г. със съобщение, изпратено на 13.01.2012 

г. Писмен отговор е депозиран на 16.02.2012 г. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 20.02.2012 г., съдът е взел отношение по 

доказателствените искания и е насрочил първо открито съдебно заседание за 

22.03.2012 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход на делото и е 

отложено за 25.04.2012 г., на която дата не е даден ход и е насрочена нова дата 

– 29.05.2012 г. Делото е отлагано поради неизготвяне на допуснатата 

експертиза по обективни причини. Нови съдебни заседания, за събиране на 

доказателства, са насрочвани за 25.06.2012 г.; 04.09.2012 г. и 02.10.2012 г. На 

последната дата е приключило съдебното дирене и е даден ход по същество. С 

определение от 01.11.2012 г., постановено в срока за решаване на делото, съдът 

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

насрочил съдебно заседание за 23.11.2012 г., на което да се събират гласни 
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доказателствени средства. За да постанови определение в този смисъл съдът е 

приел, че делото е останало неизяснено от фактическа страна. 

 - гр. д. № 54/2012 г. /съдия Петър Маргаритов, съдия Хаджиев/ е 

образувано на 08.02.2012 г., изпратено по компетентност от Окръжен съд-

Смолян. Производството е образувано по искова молба по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД 

във вр. с чл. 362 и сл. от ГПК. С разпореждане от 09.02.2012 г. производството 

по делото е оставено без движение и са дадени указания за отстраняване на на 

констатирани в исковата молба нередовности. Разпореждане по чл. 131 от ГПК 

е постановено на 22.02.2012 г., доведено до знанието на ответника на 

29.02.2012 г. със съобщение, изпратено на 23.02.2012 г. Срещу определение на 

съда от 22.02.2012 г., постановено по реда на чл. 389 от ГПК, е депозирана 

частна жалба, оставена без движение с разпореждане от 12.03.2012 г. Писмен 

отговор е постъпил на 02.04.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 07.05.2012 г., съдия Хаджиев е взел отношение по 

доказателствените искания и е насрочил делото в открито заседание за 

11.06.2012 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е пристъпил към доклад 

на делото, разпределил е доказателствената тежест; дал е ход на устните 

състезания и е обявил делото за решаване. С определение от 11.07.2012 г., 

постановено от съдия Хаджиев в срока за решаване на делото, съдът е отменил 

свое протоколно определение за даване на ход по същество и насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 17.09.2012 г., за изясняване на 

делото от фактическа страна. Поради неявяване на страните на 17.09.2012 г. 

/редовно призовани, съдът не е дал ход на делото го е отложил за 10.10.2012 г. 

Нови съдебни заседания са насрочвани за 31.10.2012 г. и за 27.11.2012 г., 

отлагани по молба на страните и поради заболяване. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

При производствата, образувани през 2012 г. се затвърждават 

впечатленията за своевременно администриране на делата, създадени при 

проверката на производствата и от предходните категории. От фактите, които 

се установяват при изследване на тези дела е видно, че и в двата случая 

производствата не са приключили по причина, че в срока за тяхното решаване, 

съдът е констатирал необходимостта от събиране на доказателства за 

изясняване на фактическата обстановка и са провеждани нови съдебни 

заседания. Въпреки тези обстоятелства, тези производства също са образувани 

своевременно, а определеният докладчик е извършвал проверката по 

редовността на претенцията най-късно на следващия ден от образуването им.  

Кратките срокове за насрочване на първо съдебно заседание се 

установяват и по делата, образувани през 2012 г., като съдът отново ги е 

насрочвал до 1 месец от датата на определението по чл. 140 от ГПК. 

Отлаганията на делата за събиране на доказателства или поради други причини 
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са насрочвани за нови дати в същите срокове, като по-големи периоди на 

пренасрочване се наблюдават само в случаите на съдебна ваканция. 

  

4. Спрени производства 

 - гр. д. № 192/2010 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 30.04.2010 

г. по искова молба, постъпила на тази дата. С протоколно определение от 

04.10.2010 г., постановено по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, съдът е спрял 

производството по делото с оглед обжалване на въззивно решение по в. гр. д. 

№ 191/2010 г. на Окръжен съд-Смолян, явяващо се преюдициално по 

отношение на настоящото. Производството е възобновено с определение на 

съда от 19.07.2011 г., постановено във връзка с молба на страна в този смисъл. 

По делото е представено Определение от 12.05.2011 г. на Върховния 

касационен съд по гр. д. № 1478/2010 г., от което е видно, че производството, 

послужило като основание за спиране, е приключило с влязъл в сила съдебен 

акт. По делото няма данни съдът да е извършвал служебно справки за хода на 

преюдициалното производство и настоящото е възобновено по инициатива на 

една от страните. 

 - гр. д. № 496/2010 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 04.12.2010 

г. по искова молба, постъпила на тази дата. С протоколно определение от 

23.02.2011 г. съдът е спрял производството по делото по съгласие на страните 

по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С молба от 19.08.2011 г. е поискано 

възобновяване. С разпореждане 22.08.2011 г. съдът е възобновил 

производството по делото и е насрочил първо открито съдебно заседание за 

28.09.2011 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е постановил спиране на 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК до 

приключване на наказателно производство по образувано досъдебно 

производства № 27/2011 г. на РУ „Полиция”-гр. Мадан. Съдът е изпращал 

писма, с които са изисквани справки за статуса на досъдебното производство, 

послужило като основание за спиране на настоящото. 

  - гр. д. № 299/2011 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 14.09.2011 

г. по искова молба, постъпила на тази дата. По делото са постъпили молби от 

страните за спиране на производството по съгласие на страните по чл. 229, ал. 

1, т. 1 от ГПК. С протоколно определение от 01.03.2012 г. съдът е спрял 

производството по делото. На 09.05.2012 г. с молба, постъпила в срока по чл. 

231 от ГПК от пълномощника на ищеца, е поискано възобновяване на 

производството по делото. С определение от 10.05.2012 г. съдът е възобновил 

производството и е насрочил открито заседание за 07.06.2012 г. С протоколно 

определение от 25.06.2012 г. съдът е прекратил производството, след като е 

одобрил спогодба, постигната от страните. 

  - гр. д. № 163/2011 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 27.04.2011 

г. по искова молба за делба, постъпила на тази дата. С протоколно 

определение, постановено в съдебно заседание по втора фаза от 04.07.2012 г., 

съдът е спрял производството по делото по съгласие на страните по чл. 229, ал. 
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1, т. 1 от ГПК. Към момента на извършване на проверката не е изтекъл срока, 

предвиден в чл. 231 от ГПК. По делото е направено отбелязване на коя дата 

делото е спряно. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

 От проверените дела, по които съдът е постановил спиране поради 

наличие на преюдициален спор, не може да бъде направен категоричен извод, 

че са правени периодично справки за движението на обуславящото 

производство, послужило като основание за спиране. По единственото дело, 

спряно на това основание, производството е възобновено след представяне на 

молба от страна, към която е приложено доказателство за приключване с 

влязъл в сила съдебен акт на преюдициалното производство. По друго дело, 

спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК, съдът го е администрирал 

прецизно, като е изпращал писма, с които е изисквал информация за статуса на 

съответното досъдебно производство, станало причина за спиране на същото. 

 В случай, че по спрените дела служба „Съдебно деловодство” е 

извършвала редовно справки за хода на преюдициалните производства, за тях е 

следвало да се правят надлежни отбелязвания, от които да става ясно на коя 

дата е извършена справката, от кого е извършена и какъв е статусът на 

обуславящото дело. Всички дела, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от 

ГПК – по съгласие на страните, са възобновявани своевременно след 

постъпване на молба от страните. 

 

5 Дела с отменен ход по същество 

  - гр. д. № 162/2011 г., обр. на 27.04.2011 г., на доклад на съдия 

Маргаритов, след това съдия Славчева, делба – делото е подробно описано в т. 

1 от настоящия акт. В с.з. на 20.07.2011 г. е даден ход по същество. В срока за 

произнасяне съдът е установил, че делото е неизяснено от фактическа страна – 

в ИМ ищците не са посочили по какъв начин е придобита собствеността на 

построената в имота, находящ се в с. Оглед,  двуетажна масивна сграда. С 

определение от 05.08.2011 г. съдът е отменил дадения ход по същество на 

делото и е оставил ИМ без движение. 

 - гр. д. № 208/2011 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 16.06.2011 

г., след като делото е изпратено по подсъдност от Окръжен съд-Смолян. В 

съдебно заседание, проведено на 30.11.2011 г., съдът е дал ход по същество и е 

посочил, че ще се произнесе с решение на 30.12.2011 г. С определение от 

30.12.2011 г., постановено в срока за решаване на делото, съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество, назначена е нова 

съдебно-медицинска експертиза и делото е насрочено в съдебно заседание за 

25.01.2012 г. В съдебно заседание от тази дата отново е даден ход по същество. 

Решение по делото е постановено на 23.02.2012 г., съобщения за изготвянето 

на което са изпратени на 27.02.2012 г. 
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  - гр. д. № 36/2012 г., обр. на 25.01.2012 г., на доклад на съдия 

Маргаритов, след това съдия Хаджиев, иск по чл. 143 СК. Първото с. з. е 

проведено на 20.03.2012 г., когато съдът е дал ход по същество на делото. В 

срока за произнасяне съдът е констатирал, че ответникът не е бил редовно 

призован за съдебното заседание, поради което, с определение от 26.03.2012 г. 

съдът, е отменил дадения ход по същество на делото и го е насрочил в открито 

съдебно заседание /делото подробно е описано в т. 11 от настоящия акт/. 

 - гр. д. № 13/2012 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 11.01.2012 

г. по искова молба по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, постъпила на тази дата. На 

02.10.2012 г. е приключило съдебното дирене и е даден ход по същество. С 

определение от 01.11.2012 г., постановено в срока за решаване на делото, съдът 

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

насрочил съдебно заседание за 23.11.2012 г., на което да се събират гласни 

доказателствени средства. За да постанови определение в този смисъл, съдът е 

приел, че делото е останало неизяснено от фактическа страна /делото е 

разгледано и в т. 3 от настоящия акт/. 

 - гр. д. № 54/2012 г. /съдия Петър Маргаритов, съдия Хаджиев/ е 

образувано на 08.02.2012 г., изпратено по компетентност от Окръжен съд-

Смолян. На 11.06.2012 г. съдът е пристъпил към доклад на делото, разпределил 

е доказателствената тежест; дал е ход на устните състезания и е обявил делото 

за решаване. С определение от 11.07.2012 г., постановено от съдия Хаджиев в 

срока за решаване на делото, съдът е отменил свое протоколно определение за 

даване на ход по същество и насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 17.09.2012 г., за изясняване на делото от фактическа страна 

/делото е описано в т. 3 от настоящия акт. /делото е разгледано и в т. 3 от 

настоящия акт/. 
Фактите по гр. д. № 162/2011 г. и гр. д. № 208/2011 г. са описани в и в т. 1 

от настоящия акт. 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

От справките, предоставени от Районен съд - Мадан и от проверката, 

извършена на място в съда, беше установен незначителен брой дела, по които 

съдебните състави в срока за решаване на делото са постановявали 

определения за отмяна на дадения ход по същество. През 2010 г. по три дела е 

отменен дадения ход по същество, съответно по две дела през 2011 г. и по три 

дела до момента на извършване на проверката през 2012 г. В общия случай 

причина за отмяна на хода по същество е неизяснената фактическа обстановка 

по делата, констатирана в срока за тяхното решаване, което е налагало 

производствата да се насрочват в ново открито съдебно заседание за събиране 

на доказателства. 

 

6. Дела, образувани по чл. 390 от ГПК 
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 - ч. гр. д. № 4/2010 г. /съдия Петър Маргаритов/ е образувано на 

08.01.2010 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкова сметка и 

чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело, образувано по описа на 

ДСИ при Районен съд-Кърджали. С определение от 08.01.2010 г. съдът е 

отхвърлил молбата като неоснователна. 

 - ч. гр. д. № 82/2010 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 

22.02.2010 г. по молба по чл. 389 и чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за 

допускане на обезпечение на два предявени и един бъдещ иск чрез налагане на 

възбрана върху недвижим имот, индивидуализиран в молбата. С определение 

от 22.02.2010 г. съдът е оставил без уважение молбата, като неоснователна и 

недоказана, за което съобщение е изпратено на 23.02.2011 г. В мотивно - 

съобразителната част на съдебния акт съдът е приел, че молба за допускане на 

обезпечение на вече предявени искове следва да се подаде по делата, които са 

образувани по тези искове, а не в отделно производство. 

 - ч. гр. д. № 114/2010 г. /съдия Петър Маргаритов/ е образувано на 

23.03.2010 г. по молба по чл. 390 от ГПК за допускане на обезпечение на 

бъдещ иск, изпратена по компетентност от Районен съд-София. Делото е 

разпределено ръчно на съдия Маргаритов, поради командировка на съдия 

Хаджиев. С определение от 23.03.2010 г. съдът е допуснал обезпечение чрез 

налагане на запор върху банкови сметки; определил е едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск, считано от получаване на определението от 

молителя; указано е на молителя че ако не бъдат представени доказателства за 

предявяване на бъдещия иск, обезпечението ще бъде отменено служебно от 

съда. 

 - ч. гр. д. № 119/2010 г. /съдия Петър Маргаритов/ е образувано на 

25.03.2010 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху МПС-та. С 

определение, постановено в деня на постъпване на молбата и образуване на 

делото, съдът е уважил частично направеното искане, като е указал 

едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от съобщаване на 

определението; представяне на доказателства за предявяването и последиците 

при неизпълнение на тези указания. За постановеното определение молителят е 

уведомен на 26.03.2010 г. със съобщение, изпратено на тази дата. 

Доказателства за предявения иск са представени с молба от 26.04.2010 г. 

 - ч. гр. д. № 120/2010 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 

29.03.2010 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата. С 

разпореждане от 29.03.2010 г. съдът е оставил молбата без движение и дал 

указания за отстраняване на констатирани нередовности, доведено до знанието 

на молителя на 30.03.2010 г. С определение от 31.03.2010 г. съдът е допуснал 

частично исканото обезпечение, като е наложил запор върху едно МПС и 

оставил без уважени допускането на такова по отношение на друго. 

Определението не съдържа диспозитив, с който да е указан срок за 
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предявяване на бъдещия иск, респективно за представяне на доказателства в 

този смисъл. 

 - ч. гр. д. № 510/2010 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 

17.12.2010 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху вземания и банкови 

сметки на длъжника. Производството е разпределено ръчно на съдия, поради 

ползване на отпуск на другия състав, за което обстоятелство е направено 

отбелязване в протокола, удостоверяващ избора. С определение от 20.12.2010 

г. съдът е допуснал исканото обезпечение ; указал едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск и представяне на доказателства в този смисъл, 

както и делото да се докладва след изтичане на определения срок. В 

определението на съда не е посочено от кой момент тече едномесечния срок. 

 - ч. гр. д. № 53/2011 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 

16.02.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата. От 

протокола, удостоверяващ избора на докладчик, е видно, че делото 

първоначално е разпределено на съдия Маргаритов, а впоследствие е 

преразпределено ръчно на съдия Хаджиев и отбелязана причината за 

извършената промяна /съдебно заседание на другия съдия/. С молбата е 

поискано допускане на обезпечение чрез налагане на възбрана на недвижим 

имот. С разпореждане от 16.02.2011 г. съдът е оставил без движение молбата и 

дал указания за отстраняване на нередовности. Указанията на съда са доведени 

до знанието на молителя на 17.02.2011 г. със съобщение, изпратено на 

17.02.2011 г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на същата дата. С 

определение от 17.02.2011 г. съдът е допуснал частично исканото обезпечение; 

определил е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, като указал 

последиците от неизпълнение на тези указания и е разпоредил делото да се 

докладва след изтичане на едномесечния срок. Определението на съда не 

съдържа диспозитив относно началния момент, от който тече едномесечния 

срок, определен за предявяване на иска. Страната е уведомена за акта на съда 

на 17.02.2011 г. Доказателство за предявяване на бъдещи иск е представено с 

молба от 15.03.2012 г. /искова молба с входящ номер/. На 22.08.2012 г. по 

делото е постъпила молба от ответника за отмяна на допуснатото обезпечение 

по реда на чл. 402 от ГПК. С разпореждане от 22.08.2011 г. съдът е изпратил 

препис от молбата на ищеца за възражение в тридневен срок, доведено до 

неговото знание на 05.09.2011 г. С определение от 12.09.2011 г. съдът е 

отменил допуснатото обезпечение. 

 - ч. гр. д. № 338/2012 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 

20.08.2012 г. по молба по чл. 389 от ГПК, постъпила от тази дата, за допускане 

на обезпечение на иск чрез налагане на възбрана. С определение от 20.08.2012 

г. съдът е разгледал и допуснал обезпечение на иск, във връзка с който е 

образувано и висящо друго производство. За сравнение, по ч. гр. д. 82/2010 г. 

съдебният състав е приел, че молба за допускане на обезпечение на вече 

предявен иск следва да се предяви в производството, което вече е 
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образувано по този иск, а не в отделно производство, какъвто е 

настоящият случай. 

 - ч. гр. д. № 174/2012 г. /съдия Динко Хаджиев/ е образувано на 

21.04.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху сметките на 

длъжника. С определение от 21.04.2012 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение, указал е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск от 

получаване на съобщението и последиците от непредставяне на доказателства 

за предявяване на бъдещия иск. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Производствата по чл. 390 от ГПК са образувани в деня на постъпване на 

молбите и докладчикът се е произнасял незабавно по направеното искане с 

изключение на случаите, когато администриращият съдия е оставял 

производството по молбата без движение за отстраняване на констатирани в 

същата нередовности. От проверените дела е видно, че не във всички случаи 

съдът е определял от кой момент тече едномесечния срок за предявяване на 

бъдещия иск, съответно не е указвал да се представят доказателства за 

предявяване на бъдещия иск и последиците от това. В определенията, 

съдържащи диспозитив в този смисъл, началото на срока, указван на страната 

за предявяване на обезпечения бъдещ иск, е определян от момента на 

получаване на съдебния акт. В производствата по ч. гр. д. 82/2010 г. и ч. гр. д. 

№ 338/2012 г. е възприет противоречив подход във връзка с допустимостта на 

молбите, в които са релевирани искания за обезпечаване на вече предявени 

искове. В единия случай съдът е приел, че такава молба не следва да се 

разглежда в отделно производство и я е оставил без уважение, а във втория 

случай е разгледал молбата и е допуснал исканото обезпечение. 

 

7 Дела, образувани преди 01.01.2010 г. и неприключили към момента 

на извършване на проверката - 14.11.2012 г. 

 От извършената проверка на място, в Районен съд-Мадан, се установи, че 

само едно дело е висящо и същото е образувано в началото на 2010 г. 

 - гр. д. № 70/2010 г., обр. на 17.02.2010 г., на доклад на съдия Хаджиев, 

след това съдия Павлов, иск по чл. 221, ал. 1 и чл. 224, ал. 1 КТ. С 

разпореждане от 18.02.2010 г. е постановено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението до ответника е връчено на 26.02.2010 г. На 

12.03.2010 г. е постъпила молба по чл. 389 ГПК. С определение от 15.03.2010 г. 

съдът е допуснал обезпечение, чрез налагане на възбрана върху изрично 

посочени имоти. На 29.03.2010 г. е постъпил отговор на ответника. На 

29.03.2010 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

на доклад. На 30.03.2010 г. е постъпило допълнение към отговора на 

ответника. Първото с. з. е проведено на 19.05.2010 г., когато съдът е спрял 
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производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на 

гр. д. № 289/2009 г., по описа на РС – Мадан. На 24.06.2010 г. делото е 

докладвано на председателя на съда. На 03.02.2011 г. е постъпила нова молба 

от ищеца за обезпечение на иска. С определение от 04.02.2011 г., съдът е 

отхвърли молбата за обезпечение на иска. На 26.07.2012 г. е постъпила молба 

от ищеца за възобновяване на производството, с приложени доказателства за 

влязло в сила решение по преюдициалното производство. С определение от 

03.08.2012 г. производството по делото е възобновено и насрочено. Проведени 

са с.з. на: 01.10.2012 г. – не е даден ход на делото, поради постъпили молби от 

двете страни за отлагане на делото за друга дата; 09.10.2012 г. – не е даден ход 

на делото, на осн. чл. 142, ал. 2 ГПК; 17.10.2012 г. – съдът е оставил без 

движение ИМ, като нередовна. На 24.10.2012 г. е представена молба с 

изпълнени указания, с разпореждане от 29.10.2012 г. е постановено да се 

изпрати препис от молбата-уточнение на ответника за отговор. Съобщението е 

връчено на 07.11.2012 г., към момента на проверката (14.11.2012 г.) не е 

постъпил отговор. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

От справките, изготвени от Районен съд-Мадан, се установява, че в съда 

няма дела, които да са образувани преди 01.01.2010 г. и да не са приключили 

към момента на извършване на проверката. Ето защо, в горната категория е 

проверено единственото производство, образувано в началото на 2010 г. и 

неприключило към момента на проверката. От установените факти е видно, че 

производството е било спряно за продължителен период от 2 години на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, което обстоятелство е основната причина 

за неговата обща продължителност. 

 

8 Производство по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК 

 

Проверката на случайно избрани дела установи: 

  - ч. гр. д. № 175/2011 г., обр. на 17.05.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджиев, по чл. 410 ГПК. На 18.05.2011 г. е постановено разпореждане за 

издаване на заповедта за изпълнение и на същия ден е изд. заповед за 

изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 26.05.2011 г., не е 

постъпило възражение. Има надлежно отбелязване върху заповедта за 

изпълнение за изд. ИЛ – печат на съда, но без посочените суми по ИЛ. 

  - ч. гр. д. № 80/2011 г., обр. на 28.02.2011 г., на доклад на съдия 

Маргаритов, по чл. 410 ГПК. На 01.03.2011 г. е постановено да се издаде 

заповед за изпълнение на парично задължение, на същия ден е издадена 

заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 11.03.2011 г., 

на 22.03.2011 г. е постъпило възражение. С разпореждане от 24.03.2011 г. е 

указано на заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си 
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в едномесечен срок, както и последиците от непредявяването му. Съобщението 

е връчено на 18.04.2011 г., на 16.05.2011 г. е представена молба с доказателства 

за предявен иск. За издадения ИЛ има надлежно отбелязване върху заповедта 

за изпълнение. Лицето, получило ИЛ е изписало имената си, дата и подпис. По 

делото няма разпореждане на съда за издаване на ИЛ. 

  - ч. гр. д. № 413/2010 г., обр. на 19.10.2010 г., на доклад на съдия 

Хаджиев, по чл. 410 ГПК. На 20.10.2010 г. е постановено разпореждане за изд. 

на заповед за изпълнение, на същия ден е изд. заповед за изпълнение. 

Съобщението до длъжника е връчено на 29.10.2010 г., на 01.11.2010 г. е 

постъпило възражение. С разпореждане от 02.11.2010 г. е указано на заявителя, 

че може да предяви иск за установяване на вземането си, като са посочени и 

последиците при непредявяване. Съобщението е връчено на 07.12.2010 г., на 

10.01.2011 г. е представено доказателство за предявен иск. По делото има 

отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение. Лицето, получило ИЛ е 

изписало имената си, дата и подпис. По делото няма разпореждане на съда за 

издаване на ИЛ. 

  - ч. гр. д. № 491/2010 г., обр. на 06.12.2010 г., на доклад на съдия 

Хаджиев, по чл. 410 ГПК. На 07.12.2010 г. е постановено разпореждане за изд. 

на заповед за изпълнение на парично задължение, на същия ден е изд. заповед 

за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 20.12.2010 г., 

възражението е депозирано на 28.12.2010 г. С разпореждане от с.д. е указано на 

заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си, като са 

посочени и последиците при непредявяване. Съобщението до заявителя е 

връчено на 11.01.2011 г., на 09.02.2011 г. е постъпила молба с док. за предявен 

иск. На 18.08.2011 г. е постъпила молба за изд. на ИЛ, въз основа на влязло в 

сила решение. Върху заповедта за изпълнение има отбелязване за изд. ИЛ. 

Лицето, получило ИЛ е изписало имената си, дата и подпис. По делото няма 

разпореждане на съда за издаване на ИЛ. 

  - ч. гр. д. № 78/2011 г., обр. на 23.02.2011 г., на доклад на съдия 

Маргаритов, чл. 417 ГПК. На 28.02.2011 г. е постановено разпореждане за изд. 

на заповед за незабавно изпълнение и ИЛ, на същия ден е изд. заповед за 

незабавно изпълнение и ИЛ. Има надлежно отбелязване върху заповедта и 

представения документ за изд. ИЛ (ръкописно изписване с дата, подпис и е 

посочено, че е издаден за сумите, които са поискани със заявлението). Лицето, 

получило ИЛ е изписало имената си, дата и подпис. 

  - ч. гр. д. № 79/2011 г., обр. на 24.02.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджиев, чл. 417 ГПК. На 28.02.2011 г. е постановено разпореждане за изд. на 

заповед за незабавно изпълнение и ИЛ, на същия ден е изд. заповед за 

незабавно изпълнение и ИЛ. Има надлежно отбелязване върху заповедта и 

представения документ за изд. ИЛ (ръкописно изписване с дата, подпис и е 

посочено, че е издаден за сумите, които са поискани със заявлението). Лицето, 

получило ИЛ е изписало имената си, дата и подпис. 
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  - ч. гр. д. № 355/2012 г., обр. на 23.08.2012 г., на доклад на съдия 

Хаджиев, чл. 417 ГПК. На 27.08.2012 г. е постановено разпореждане за изд. на 

заповед за незабавно изпълнение и ИЛ, на същия ден е изд. заповед за 

незабавно изпълнение и ИЛ. Има надлежно отбелязване върху заповедта и 

представения документ за изд. ИЛ (ръкописно изписване с дата, подпис и е 

посочено, че е издаден за сумите, които са поискани със заявлението). Лицето, 

получило ИЛ е изписало имената си, дата и подпис. 

  - ч. гр. д. № 375/2012 г., обр. на 13.09.2012 г., на доклад на съдия 

Павлов, по чл. 417 ГПК. На 20.09.2012 г. е изд. заповед за незабавно 

изпълнение и ИЛ. Има надлежно отбелязване върху заповедта и представения 

документ за изд. ИЛ (ръкописно изписване с дата, подпис и е посочено, че е 

издаден за сумите, които са поискани със заявлението) Лицето, получило ИЛ е 

изписало имената си, дата и подпис. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Делата, образувани по реда на заповедното производство, са 

своевременно администрирани. Съдиите са спазвали срока по чл. 411, ал. 2 

ГПК – съдът е разглеждал заявлението и издавал заповед за изпълнение в     

тридневен срок, с изключение на ч. гр. д. № 78/2011 г. и ч. гр. д. № 375/2012 г., 

по които заповедта е издадена 6 дни след постъпване на заявлението. По 

всички производства е спазена местната подсъдност  по чл. 411, ал. 1 ГПК. По 

делата, образувани по реда на чл. 410 ГПК, съдът е издавал първо 

разпореждане за издаване на заповед за изпълнение, след което е издавал 

заповедта за изпълнение, което смятаме, че е ненужно. В самата заповед за 

изпълнение на парично задължение се съдържа разпореждане, поради което, 

отделен акт на съда в този смисъл не е необходим. В същото време по делата 

по чл. 410 ГПК липсва разпореждане на съда за издаване на изпълнителен 

лист. Съгласно разпоредбата на чл. 416 ГПК, след влизане в сила на заповедта 

за изпълнение, съдът издава изпълнителен лист, което действие е 

регламентирано в глава тридесет и шеста от ГПК. С разпореждането за 

издаване на изпълнителен лист съдът установява предпоставките за това – 

редовност на връчване на съобщението на длъжника; наличие на възражение, 

респективно неподаване на такова или подадено след указания срок. 

Спазвано е изискването на чл. 418, ал. 2 ГПК, като за издадения 

изпълнителен лист е извършвано надлежно отбелязване (на ръка), но с оглед 

по-голяма прегледност и за недопускане на евентуални злоупотреби, както и 

предвид установената практика в страната, би могло да се използва специален 

печат на съда. 

 

9. Дела, образувани по реда на Закона за закрила на детето 
  - гр. д. № 204/2011 г., обр. на 13.06.2011 г., на доклад на съдия Хаджиев, 

искане по чл. 28 ЗЗДет. С разпореждане от 13.06.2011 г. делото е насрочено за 
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27.06.2011 г., когато е даден ход на делото по същество. Решението е обявено 

на 27.06.2011 г., на с. д. са изпратени съобщения. 

  - гр. д. № 265/2011 г., обр. на 28.07.2011 г., на доклад на съдия 

Маргаритов, искане по чл. 28 ЗЗДет. С разпореждане от същата дата съдия-

докладчикът е насрочил о.с.з. за 19.09.2011 г., когато е даден ход по същество 

на делото. Решението е обявено на 19.10.2011 г., съобщенията са изпратени на 

с. д. 

  - гр. д. № 273/2011 г., обр. на 12.08.2011 г., на доклад на съдия Хаджиев, 

искане по чл. 28 от ЗЗДет. С разпореждане от 15.08.2011 г. делото е насрочено 

за 29.08.2011 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване. В с. з. на 14.09.2011 г. е даден ход по същество на делото. 

Решението е обявено на 17.09.2011 г., на с. д. са изпратени съобщенията. 

 - гр. д. № 330/2011 г., обр. на 10.10.2011 г., на доклад на съдия 

Маргаритов, искане по чл. 28 от ЗЗДет. С разпореждане от 13.10.2011 г. делото 

е насрочено за 25.10.2011 г., когато е даден ход  по същество и решението е 

обявено на 18.11.2011 г. Съобщенията са изпратени на 18.11.2011 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

  

 Делата от тази категория са образувани в деня на постъпване на 

съответното искане и са администрирани своевременно от съдебния състав-до 

3 дни от образуването им. От проучените дела се установява подчертан 

стремеж за бързо приключване на съдебните производства, като обичайно 

съдебните състави са насрочвали първото открито съдебно заседание в много 

кратки срокове – до 14 дни от датата на разпореждането, с което са 

администрирани от докладчика. Съдебните състави са постановявали 

решенията си в срокове много по-кратки от предвидения в чл. 28, ал. 4 ЗЗДет, 

често дори на датата, на  която делото е обявявано за решаване. 

 

10. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашно 

насилие /ЗЗДН/ 
  - гр. д. № 28/2011 г., обр. на 29.01.2011 г., на доклад на съдия Хаджиев, 

молба по чл. 12 - 19 ЗЗДН. На същата дата е издадена заповед за незабавна 

защита. На 01.02.2011 г. е постъпила молба от молителката, с която е оттеглила 

молбата по чл. 12 ЗЗДН и иска съдът да прекрати производството по делото. С 

определение от с. д. съдът е прекратил производството по делото. 

  - гр. д. № 24/2011 г., обр. на 26.01.2011 г., на доклад на съдия Хаджиев, 

молба по чл. 12 - 19 ЗЗДН.  С разпореждане от с. д. делото е насрочено и е 

постановено да се изпрати препис от молбата на ответника за отговор. На 

04.02.2011 г. е постъпила молба от молителката, с която моли съдът да 

прекрати производството по делото. С определение от 07.02.2011 г. съдът е 

прекратил производството по делото, поради оттегляне на молбата. 
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  - гр. д. № 217/2011 г., обр. на 23.06.2011 г., на доклад на съдия Хаджиев, 

молба по чл. 12 - 19 ЗЗДН. На същата дата делото е насрочено в о.с.з. и е 

разпоредено да се изпрати препис от молбата на ответника. В с.з. на 25.07.2011 

г. съдът е дал възможност на страните да постигнат спогодба, отложено. В с.з. 

на 10.08.2011 г. молителката е изразила становище за прекратяване на 

производството, с протоколно определение съдът е прекратил производството 

по делото. 

 - гр. д. № 298/2011 г., обр. на 13.09.2011 г., на доклад на съдия 

Маргаритов, молба по чл. 12 - 19 ЗЗДН. На същата дата делото е насрочено в 

о.с.з. и е разпоредено да се изпрати препис от молбата на ответника. В с.з. на 

10.10.2011 г. е даден ход по същество на делото. Решението е обявено на 

10.10.2011 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

  

 Делата са образувани в деня на постъпване на молбата и са 

администрирани незабавно от съдебните състави. Първо открито съдебно 

заседание е насрочвано в срок до 1 месец от образуването им. При разглеждане 

на делата, образувани по този ред, съдът е спазвал разпоредбата на чл. 15, ал. 1 

ЗЗДН – решението е постановявано в открито съдебно заседание в деня на 

съдебното заседание, в което е даден ход по същество. 

 

11. Дела, образувани по реда на Глава двадесет и пета „Бързо 

производство” 
  - гр. д. № 258/2011 г., обр. на 19.07.2011 г., на доклад на съдия 

Маргаритов, иск по чл. 127, ал. 2 СК. Делото е разпределено на с. д. от Сн. 

Тотанова. С разпореждане от 19.07.2011 г. ИМ е оставена БД, на 28.07.2011 г. е 

представена молба-уточнение. На 28.07.2011 г. е постановено разпореждане по 

чл. 131 ГПК, съобщението е изпратено на с. д., връчено на 02.08.2011 г. – в 

затвора – гр. Пловдив. На 13.09.2011 г. е постановено определение по чл. 140 

ГПК, делото е насрочено. Първото с. з. е проведено на 04.10.2011 г. – даден е 

ход по същество, съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 04.11.2011 

г. Решението е постановено на 04.11.2011 г., съобщения с препис от решението 

са изпратени на същия ден.  

 Забележка: Съгласно справките, предоставени от Районен съд-Мадан, 

настоящото производство е включено към делата, образувани по реда на чл. 

310 и сл. от ГПК. От обстоятелствата, установени в хода на проверката, става 

ясно, че делото е образувано по общия исков ред. На практика обаче съдебният 

състав го е приключил в кратките срокове, предвидени за бързите 

производства и само решението по делото е постановено в 1 месечния 

инструктивен срок, предвиден за делата по общия процесуален ред. 

  - гр. д. № 260/2011 г., обр. на 20.07.2011 г., на доклад на съдия Хаджиев, 

иск по чл. 150 СК. Разпределението е извършено на 20.07.2011 г. С 
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разпореждане от 20.07.2011 г. (съдия Маргаритов) е изпратен препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на с. д., връчено на 27.07.2011 

г., отговора е депозиран на 16.08.2011 г. С разпореждане от 16.08.2011 г. 

(съдия Хаджиев) е изготвен доклад по чл. 312 ГПК, връчен на страните. 

Първото с.з. е проведено на 31.08.2011 г. – съдът е одобрил постигната 

спогодба и е прекратил производството по делото. 

  - гр. д. № 361/2011 г., обр. на 21.10.2011 г., на доклад на съдия Хаджиев, 

иск по чл. 128, чл. 245 КТ и чл. 86 ЗЗД. С разпореждане от 21.10.2011 г. е 

изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 

24.10.2011 г., връчено на 25.10.2011 г., не е представен отговор. С исковата 

молба е поискано обезпечение по чл. 389 ГПК. С определение от 27.10.2011 г. 

съдът е допуснал обезпечение на предявения иск, чрез налагане на запор върху 

движима вещ. На 18.11.2011 г. е депозиран отговор на ИМ. На 18.11.2011 г. е 

постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по делото, 

връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 06.12.2011 г. – по назначена 

СИЕ, отложено. Проведени са с.з. на: 11.01.2012 г. – не е даден ход на делото, 

поради неявяване на страните; 24.01.2012 г. – даден е ход по същество на 

делото, съдът е посочил, че ще постанови решение на 24.02.2012 г. Решението 

е обявено на 31.01.2012 г. Съобщенията, с препис от решението са изпратени 

на с.д. 

  - гр. д. № 95/2012 г., обр. на 12.03.2012 г., на доклад на съдия Хаджиев, 

иск по чл. 143 СК. С разпореждане от 12.03.2012 г. е постановено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за ответника. Съобщението е изпратено на 

13.03.2012 г., връчено на 19.03.2012 г., отговора е представен на 02.04.2012 г. С 

разпореждане от 05.04.2012 г. е изготвен доклад по чл. 312 ГПК, връчен на 

страните. Първото с. з. е проведено на 23.04.2012 г. – съдът не е дал ход на 

делото, поради обективна невъзможност на проц. представител да се яви в с.з. 

В с.з. на 21.05.2012 г. съдът е одобрил постигната от страните спогодба и е 

прекратил производството по делото. 

  - гр. д. № 232/2012 г., обр. на 07.06.2012 г., на доклад на съдия Хаджиев, 

след това съдия Кюртева, иск по чл. 150 СК. На 07.06.2012 г. е разпоредено да 

се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 11.07.2012 г. 

На с. д. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад, 

връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 25.07.20121 г. – даден е ход на 

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

31.07.2012 г. Решението е обявено на 31.07.2012 г. 

  - гр. д. № 36/2012 г., обр. на 25.01.2012 г., на доклад на съдия 

Маргаритов, след това съдия Хаджиев, иск по чл. 143 СК. С разпореждане от 

25.01.2012 г. е постановено изпращане на препис от ИМ на ответника за 

отговор, представен на 27.02.2012 г. На 28.02.2012 г. е постановено 

определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад, връчен на страните. Първото 

с.з. е проведено на 20.03.2012 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е 

посочил, че ще се произнесе с решение на 04.04.2011 г. С определение от 
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26.03.2012 г. съдът е отменил дадения ход по същество на делото, т. к. е 

установил, че ответникът е бил нередовно призован за о.с.з. Проведени са с.з. 

на:  18.04.2012 г. – отложено за разпит на свидетел; 17.05.2012 г. – разпитани 

са свидетели, по изразено становище от страните за постигане на спогодба, 

отложено; 29.05.2012 г. – съдът е одобри постигнатата от страните спогодба. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Делата по реда на чл. 310 от ГПК са образувани в деня на постъпване на 

исковата молба и са администрирани от съдията – докладчик в съответствие на 

срока, предвиден в чл. 311, ал. 1 от ГПК, а именно: в деня на постъпване на 

исковата молба.  

 Установява се, че съдебните състави изключително стриктно са спазвали 

изискванията, регламентирани в чл. 312, ал. 1 от ГПК като в деня на 

депозиране на писмен отговор, съответно на изтичане на срока за това, са 

постановявали определение, с което са насрочвали делото в открито съдебно 

заседание. По всички дела първо открито съдебно заседание е насрочвано в 3-

седмичен срок от този момент, включително и в по-кратки срокове от тези, 

които предвижда законът. Решенията по делата също са постановявани в по-

кратки срокове от предвидените, като не се установяват случаи, в които крайни 

съдебни актове да са обявени извън законово регламентирания срок. 

 Делата, образувани по реда на глава двадесет и пета „Бързо 

производство” не са обозначавани с жълт етикет, както предвижда нормата на 

чл. 92, ал. 5 от ПАРОАВАС. 

 

 ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД-МАДАН 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

НА СЪДА 

  

 С решение на Висшия съдебен съвет от 26.11.2009 г. за административен 

ръководител-председател на Районен съд-Мадан е избран съдия Динко 

Хаджиев, който осъществява административното ръководство на съда и към 

момента на извършване на проверката от ИВСС. 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНА ДЕЙНОСТ НА СЪДА 

  

 Съдебните книжа са подреждани в хронологична последователност в 

кориците на всяко едно от делата при спазване на изискванията, предвидени в 

ПАРОАВАС. Проверката установява, че служителите от служба „Съдебно 

деловодство” са се стремели изключително бързо да изготвят и изпращат 

съдебните съобщения, като често това е ставало дори в деня на извършване на 
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съответното процесуално действие на съда, за което страните е трябвало да 

бъдат уведомени. 

 Деловодните книги се водят на електронен и хартиен носител, като само 

входящият и изходящият регистър са водени на електронен носител, от където 

са правени разпечатки на хартиен носител. 

 

 3. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

  

 По образуването на делата в Районен съд-Мадан, разгледано като част от 

общата организация на административната дейност на съда, се констатират 

много добри резултати. Фактите сочат, че гражданските производства в 

районния съд се образуват в деня на постъпването на съдебните книжа в съда. 

След образуването им по всички дела незабавно е определян докладчик на 

принципа на случайния избор и в съответствие  с утвърдените за това правила 

на съда. Образуваните дела веднага са предавани за администриране на 

определения съдия. 

 Налице е устойчива тенденция описаните действия да се извършват в 

срокове по-кратки от предвидените в чл. 46, ал. 1 от ПАРОАВАС. 

 

 4. ПО ДВИЖЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

  

 Общи искови производства 

 Процесуалните действия, свързани със задълженията на съда за проверка 

редовността на исковите молби и тези по размяната на книжа по реда на чл. 

131 и сл. от ГПК, са извършвани в много кратки срокове - най-често в деня или 

на следващия ден от образуването на делата. Изключения са случаите, в които 

тези процесуални действия са извършвани между 2 и 3 дни след образуване на 

делата. 

 Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдът е вземал отношение по 

доказателствените искания на страните, съобщавал е на страните проекта си за 

доклад по делото и е насрочвал производството в открито съдебно заседание, 

са постановявани своевременно след постъпване на писмен отговор на 

исковата молба, съответно след изтичане на срока за това. Във всички случаи 

сроковете, в които съдебните състави са постановявали определение по чл. 140 

от ГПК, са били по-кратки от един месец. 

 Съдебните производства, образувани по общия ред, са насрочвани в 

първо открито съдебно заседание в много кратки срокове – до 1 месец от 

датата на постановяване на определението по чл. 140 от ГПК. В изолирани 

случаи първо открито съдебно заседание е насрочвано в малко по-големи 

срокове, съвпадащи със съдебната ваканция. В случаите, в които се е налагало 

отлагане на делата и насрочването им за нови дати, новите съдебни заседания 

са провеждани и в срокове под 1 месец. 
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 В общия случай се констатира, че съдебните състави са полагали усилия 

за максимално бързо администриране, насрочване и приключване на делата. 

Забавяне по движението и приключването на делата, когато такова е 

установявано, се дължи на причини от обективен характер, произтичащи от 

трудности по призоваването на страните и от нуждата да се събират нови 

доказателства. 

 

 Спрени производства 

 От проверените дела, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, не 

може да бъде направен категоричен извод за редовно правени справки, 

свързани с преюдициалното производство, доколкото по някои от делата няма 

данни, от които категорично да се направи извод, че такива действително са 

извършвани. От друга страна, всички спрени производства, след отпадане на 

пречките /включително и спрените по съгласие на страните/, са 

администрирани своевременно и са извършени последващите процесуални 

действия. 

 

 Дела с отменен ход по същество 

 През 2010 г., 2011 г. и 2012 г. /до момента на извършване на проверката/ 

се отчитат между 2 и 3 дела, по които съдебните състави са постановявали 

определения за отмяна на дадения ход по същество. Наличието на малък брой 

дела, по които съдът, в срока за тяхното решаване е приел, че не са изяснени от 

фактическа страна, не са основание да се счита, че съдебните състави не 

извършват предварително задълбочено проучване на делата. 

  

 Дела, образувани по чл. 390 от ГПК 

 Делата по чл. 390 от ГПК са образувани в деня, в който молбата е 

депозирана в съда. Делото е разпределяно на докладчик още същия ден и 

произнасяне по направеното искане е правено незабавно. От определенията, 

постановени във връзка с тези искания, се констатира, че не във всички случаи 

съдебните състави са определяли началния момент, от който тече срокът за 

предявяване на бъдещия иск, както и не всички съдебни актове съдържат 

диспозитив с указания за представяне на доказателства за предявяване на 

бъдещия иск и за последиците от непредставянето на такива. 

  

 Производства, образувани по заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК 

 При проверка на делата, образувани по реда на заповедното 

производство, се установи, че тези производства също се образуват в деня на 

постъпване на заявленията, а съдът се е произнасял в срока по чл. 411, ал. 2 от 

ГПК, като много често това е ставало и в по-кратки срокове. 

  

 Дела, образувани по Закона за закрила на детето 
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 Делата от тази категория са образувани незабавно и са администрирани 

до 3 дни след образуването им. По тези дела отново се констатират добрите 

резултати на Районен съд-Мадан, свързани с насрочването на производствата в 

първо открито съдебно заседание и срочното постановяване на крайни съдебни 

актове, включително в срокове по-кратки от законовоопределения. 

 

 Дела, образувани по Закона за защита от домашно насилие 

 Производствата се образуват в деня на постъпване на съответното 

искане, насрочвани са в срок до 1 месец от образуването и съдът е 

постановявал своевременно крайните съдебни актове. По тези производства 

съдът е спазвал изискването на чл. 15, ал. 1 от ЗЗДН и е обявявал решението си 

в открито съдебно заседание. 

 

 Дела, образувани по реда на чл. 310 от ГПК 

 Производствата от тази категория са администрирани и приключвани в 

кратките процесуални срокове, регламентирани с нормите на чл. 311, ал. 1, чл. 

312, ал. 1, чл. 312, ал. 1, т. 1 и чл. 316 от ГПК. 

 

 5. ПО СРОКОВЕТЕ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙНИ 

СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

  

 Добрите резултати, които се отчитат в цялостната работа на двата 

състава по отношение първоначалното администриране на делата, 

своевременното произнасяне по процесуалните действия на страните в 

производствата и тяхното насрочване, се констатират и по отношение на 

сроковете, в които съдиите от Районен съд - Мадан са обявявали крайните 

съдебни актове, с които са приключвали производствата. 

 В справките, изготвени от Районен съд-Мадан, се отчитат изключително 

добри резултати по отношение на срочността на постановяване на съдебните 

решения по делата, като за 2010 г. и 2011 г. не са установени съдебни решения, 

които да са обявени след изтичане на законовоопределения едномесечен срок, 

предвиден в разпоредбата на чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК. 

 

 6. ПО БРОЙ РАЗГЛЕДАНИ И ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЛА ОТ ВСЕКИ 

СЪДИЯ 

  

 През 2010 г. общият брой граждански дела -551 дела, са били 

разпределени равномерно между двата постоянно действащи съдебни състава с 

разлика от едно дело, което единият състав е разгледал повече. 

 През 2010 г. председателят на съда - съдия Динко Хаджиев, е разгледал 

общо 275 граждански дела, като средномесечно е имал за разглеждане по 22, 

91 броя граждански дела. Както е отбелязано в началото на настоящото 

изложение, в това число не са включени наказателните производства, 
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разпределени за разглеждане от съдия Хаджиев. В края на 2010 г. съдия 

Хаджиев е приключил 250 броя дела или 90,90 % от всички граждански дела, 

по които е бил определен за докладчик. 

 През същия период съдия Петър Маргаритов е разгледал общо 276 

граждански дела, като средномесечно е имал за разглеждане 23 граждански 

дела. В този показател не са отчетени наказателните производства, 

разпределени на негов доклад. В края на отчетния период съдия Маргаритов е 

приключил 258 броя дела или 93,47 % от всички граждански дела, по които е 

бил определен за докладчик. 

 През 2011 г. общият брой граждански производства -  525 дела, са били 

разпределени съответно-245 дела на доклад на съдия Хаджиев, и 280 

граждански дела, разпределени за разглеждане от съдия Маргаритов. 

 Средномесечно съдия Хаджиев е имал за разглеждане по 20, 41 броя 

граждански дела, без в този брой да са отчетени наказателните производства, 

разпределени на негов доклад. В края на отчетния период съдия Хаджиев е 

приключил 225 броя дела или 91,83 % от всички граждански дела, по които е 

бил определен за докладчик. 

 През годината съдия Петър Маргаритов е имал за разглеждане 

средномесечно по 23,33 граждански дела, като и тук в този показател не са 

отчетени наказателните производства, разпределени на негов доклад. В края на 

отчетния период съдия Маргаритов е приключил 266 броя дела или 95 % от 

всички граждански дела, по които е бил определен за докладчик. 

 Данните за работата на двата съдебни състава сочат много добри 

резултати, отчетени в съотношението между общият брой дела, които всеки от 

тях е имал за разглеждане през съответния период, и общия брой дела, който 

всеки от съдиите е приключил в края на всеки един от проверяваните периоди. 

 Следва да се посочи, че в общия брой граждански дела, стоящи за 

разглеждане през 2010 г. и 2011 г., са включени и производствата, образувани 

по заявления, постъпили по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. През 2010 г. делата, 

образувани по този ред, са 307 или 55,71%, изчислени спрямо всички 

граждански производства, образувани пред Районен съд-Мадан. През 2011 г. 

заповедните производства са 321 или 61,14% от общия брой граждански 

производства, образувани в районния съд. 

  

 Проверката на Районен съд-Мадан установи, че председателят на съда е 

постигнал добри резултати в организацията на административната дейност на 

съда и е създал добри условия за работа на всички съдебни служби. 

 Общите впечатления за дейността на Районен съд-Мадан следва да се 

обединят около констатацията за подреден, организиран и добре работещ съд. 

 

Въз основа на направените констатации и изводи и на основание чл. 

58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните  
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  ПРЕПОРЪКИ: 

 

 1. Председателят на РС – Мадан да упражни правомощията си по чл. 80, 

ал. 1, т. 1 ЗСВ и да предприеме мерки относно: 

- прецизно администриране на спрените производства на основание чл. 

229, ал. 1, т. 4 от ГПК - периодично да се изпращат писма, с които да се 

изисква информация за движението на преюдициалното производство, а когато 

преюдициалното производство е подсъдно на същия съд, резултатът от 

проверката да се отразява по спряното дело; 

- спазване изискванията на чл. 92, ал. 5 от ПАРОАВАС като делата, 

чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове, да бъдат 

обозначавани с жълт етикет. 

 

2. Председателят на РС – Мадан да упражни правомощията си по чл. 80, 

ал. 1, т. 9 ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите, на което: 

 - да се обсъди и уеднакви практиката по чл. 390, ал. 3 ГПК, относно 

определяне на началния момент, от който започва да тече срокът за 

представяне на доказателства за предявяване на иск; 

- съдът да следи спазването на определения срок за предявяване на 

обезпечения иск и стриктно да прилага разпоредбата на чл. 390, ал. 3, предл. 2-

ро от ГПК; 

- да се небележат мерки за недопускане на разделяне на производството 

по молби, постъпили по чл. 389 ГПК, предвид разпоредбата на чл. 89, ал. 4 

ПАРОАВАС; 

  - да се обсъдят производствата, образувани по чл. 410 от ГПК във връзка 

с постановяване на разпореждане за издаване на изпълнителен лист при  

съобразяване наличието на предпоставките, предвидени в чл. 416 от ГПК, вр. с 

чл. 406, ал. 1 от ГПК. 

 

На основание чл. 58, ал. 2 във вр. с ал. 4 от ЗСВ, в 1-месечен срок от 

връчване на акта, председателят на Районен съд-Мадан да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за предприетите мерки 

в изпълнение на дадените препоръки. 

 

Настоящият акт да се изпрати на административния ръководител на 

Районен съд - Мадан, на председателя на Окръжен съд - Смолян и на 

представляващия Висшия съдебен съвет. 

 

 

     ИНСПЕКТОР: 

 

/и. ц.; н. и./       /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 

 


