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 На основание чл. 59 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-

01-67/19.09.2012 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

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

 Проверката се извърши за времето от 24.09.2012 г. до 28.09.2012 г. от 

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

 Със Заповед № ПП-01-67/10.10.2012 г. на главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет срокът за извършване на проверката 

е продължен и в периода от 15.10.2012 г. до 19.10.2012 г.  

 Цел на извършване на проверката: Цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Районен съд-Смолян; 

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-Смолян. 

 Проверяван период: Проверяваният период включва гражданските 

дела, образувани в Районен съд-Смолян 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 разговори. 

 

 І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 

СЪДА 

 

 1. Щатна осигуреност 

 С решение от 20.02.2008 г., взето на проведено общо събрание на 

съдиите при Районен съд-Смолян, е възстановен принцип, съществувал между 

2002 и 2007 г., за специализация на съдиите при разглеждането на наказателни 

и граждански дела. В резултат на взетото решение съдия Тодор Деянов и съдия 

Петя Оджакова разглеждат наказателните дела, образувани пред съда, а 

останалите съдии-гражданските дела. 

 През 2010 г. щатната осигуреност на Районен съд-Смолян включва 7 

щатни длъжности за съдии /реално са правораздавали 6 съдии, поради останала 

незаета една щатна длъжност/; 4 държавни съдебни изпълнители; 1 съдия по 

вписванията. През 2010 г. съдия Ивета Антонова е преместена на длъжност 

„съдия” в Районен съд-София, считано от 22.03.2010 г. Със Заповед № 

189/01.07.2009 г. на председателя на Окръжен съд-Смолян младши съдия Стою 

Згуров е командирован за изпълнение на длъжност „съдия” в Районен съд-
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Смолян, считано от 01.07.2009 г. Същият е встъпил в длъжност като районен 

съдия в Районен съд-Смолян, считано от 19.03.2010 г. Щатната численост на 

съдебните служители през 2010 г. е била 23-ма.  

 Административен ръководител на Районен съд-Смолян е съдия Тодор 

Деянов-председател, а зам. председател на съда е съдия Гергана Кузманова. 

 Районни съдии в Районен съд-Смолян са: Сийка Златанова, Райна Русева, 

Стою Згуров и Петя Оджакова. Граждански дела през 2010 г. са разглеждали 

4–ма съдии: Гергана Кузманова, Сийка Златанова, Райна Русева и Стою 

Згуров. Производствата, изискващи произнасяне в кратки процесуални срокове 

и разпределяни на дежурен съдия, са разглеждани и от съдиите Тодор Деянов и 

Петя Оджакова.  

 Със Заповед № 262/19.10.2009 г. на председателя на Районен съд-

Смолян, издадена на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, ПАРОАВАС и във 

връзка с Акт за резултати от извършена проверка на ИВСС, изх. № 

3076/09.10.2009 г., са въведени следните правила: 

 1. С цел подобряване работата на служителите в служба „Съдебно 

деловодство”, за отстраняване и недопускане на констатираните пропуски и за 

спазване изискванията на ПАРОАВАС относно неприключените дела /чл. 97 

от ПАРОАВАС/, цялостния контрол върху работата в деловодството е 

възложен на съдия Гергана Кузманова. 

 2. За ритмичното администриране на спрените производства по 

граждански дела, както и за възобновяването им след отстраняване на пречките 

за движението им, е разпоредено на всеки два месеца същите да се проверяват 

от служба „Съдебно деловодство”, като се прави надлежна отметка и се 

отбелязва датата на справка от деловодителя, след което се докладват на 

съдията докладчик. 

 3. Препоръчано е на съдиите в Районен съд-Смолян: 

  - да използват предвидените процесуални средства в ГПК за 

дисциплиниране на вещите лица. 

  - при всяко дело, по което се засягат права и интереси на дете, да се 

уведомяват съответната АСП ДСП по местоживеене на детето за изпращане на 

представител в съдебно заседание, който да изрази становище, а при 

невъзможност, да се представя социален доклад по делото, съгласно 

изискванията по чл. 15, ал. 6 от ЗЗДет. 

  - да постановяват съдебните актове, особено по отношение на актовете, 

които не са сложни от правна и фактическа страна, в срок, съобразно 

изискванията на чл. 235, ал. 5 от ГПК. 

 Със Заповед № 269/27.10.2009 г. на административния ръководител на 

Районен съд-Смолян е възложено на Иван Петров Димитров – съдебен 

служител при Районен съд-Смолян, извършването на техническата дейност, 

свързана с определяне на съдиии-докладчици по обезпечителни производства и 

по дела, образувани по реда на Закона за закрила от домашно насилие. 

 Съгласно реда, регламентиран с цитираната заповед, разпределението на 
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делата от тези категории се извършва на дежурен съдия, като за целта се 

изготвя месечен график на дежурствата, който се предоставя на определения 

да извършва техническата дейност по разпределението съдебен служител. За 

извършеното разпределение на делата е разпоредено да се изготвят протоколи 

на хартиен носител, удостоверяващи избора на докладчик, които се прилагат 

към съответните дела. 

 Съгласно справка, предоставена от Районен съд-Смолян, ползваният от 

съдиите по граждански дела по дни и периоди отпуск през 2010 г. е, както 

следва: 

  - съдия Гергана Кузманова /общо 52 дни/- от 01.08.2010 г. до 24.09.2010 

г. 

      от 27.09.2010 г. до 08.10.2010 г. 

      08.10.2010 г. 

      от 27.12.2010 г. до 30.12.2010 г. 

  - съдия Сийка Златанова /общо 46 дни/ – от 01.01.2010 г. до 05.01.2010 г. 

      от 06.04.2010 г. до 09.04.2010 г. 

      15.04.2010 г. 

      от 30.04.2010 г. до 03.05.2010 г. 

      05.05.2010 г. 

      05.07.2010 г. 

      от 02.08.2010 г. до 17.09.2010 г. 

      30.12.2010 г. 

  - съдия Райна Русева /общо 33 дни/ – 04.01.2010 г. 

     от 01.03.2010 г. до 04.03.2010 г. 

     10.05.2010 г. 

     от 02.06.2010 г. до 03.06.2010 г. 

     от 23.07.2010 г. до 13.08.2010 г. 

     от 16.08.2010 г. до 18.08.2010 г. 

     от 02.09.2010 г. до 10.09.2010 г. 

     06.10.2010 г. 

  - съдия Стою Згуров /общо 31 дни/ – от 20.07.31.08.2010 г. 

  

 Съгласно справка, предоставена от Районен съд-Смолян, ползваният от 

съдиите по граждански дела по дни и периоди отпуск през 2011 г. е, както 

следва: 

  - съдия Гергана Кузманова /общо 31 дни/ –20.06.2011 г. 

      от 15.08.2011 г. до 17.09.2011 г. 

      21.10.2011 г. 

      27.12.2011 г. до 31.12.2011 г. 

  - съдия Сийка Златанова /общо 39 дни/ – 04.02.2011 г. 

      06.04.2011 г. 

      от 07.04.2011 г. до 08.04.2011 г. 

      от 20.06.2011 г. до 01.07.2011 г. 
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      от 15.08.2011 г. до 17.09.2011 г. 

  - съдия Райна Русева /общо 46 дни/ – 27.01.2011 г. 

     от 28.02.2011 г. до 01.03.2011 г. 

     14.04.2011 г. до 15.04.2011 г. 

     20.05.2011 г. 

     от 05.06.2011 г. до 17.06.2011 г. 

     от 25.07.2011 г. до 26.08.2011 г. 

     от 26.09.2011 г. до 27.09.2011 г. 

     19.12.20111 г. 

     27.12.2011 г. 

  - съдия Стою Згуров /общо 32 дни/ – от 03.01.2011 г. до 07.01.2011 г. 

     от 17.03.2011 г. до 19.03.2011 г. 

     от 19.07.2011 г. до 21.08.2011 г. 

  

 През 2011 г. щатната численост на персонала в Районен съд-Смолян е 

била 36 броя, от които 7 щатни длъжности за съдии /една останала отново 

незаета/, като фактически са правораздавали 6 съдии; 4 държавни съдебни 

изпълнители и 1 съдия по вписванията. Щатната численост на съдебните 

служители и през 2011 г. е останала непроменена - 23-ма служители.  

 Ръководството на Районен съд-Смолян се осъществява от съдия Тодор 

Деянов, а зам. председател е съдия Гергана Кузманова. Районни съдии: Сийка 

Златанова, Райна Русева, Стою Згуров и Петя Оджакова.  

 Граждански дела през 2011 г. са разглеждали 4 –ма съдии: Гергана 

Кузманова, Сийка Златанова, Райна Русева и Стою Згуров. Производствата по 

граждански дела, изискващи произнасяне в кратки процесуални срокове и 

разпределяни на дежурен съдия, са разглеждани и от съдиите Тодор Деянов и 

Петя Оджакова. 

 Със Заповед № 35/10.02.2011 г. на председателя на Районен съд-Смолян 

е възложено на зам. председателя на съда-съдия Гергана Кузманова, 

образуването на гражданските дела по книжата, в случай че са налице 

процесуалните изисквания, както и определянето на техния вид и избора на 

докладчик съобразно принципа на случайния избор. Със заповедта е 

регламентирано още, че за всяко дело зам. председателят на съда следва да 

изготвя  и отпечатва протокол, който се подписва и съхранява по образуваното 

дело. 

 Със Заповед № 150/28.06.2011 г. на председателя на Районен съд-Смолян 

е разпоредено, считано от 01.07.2011 г., да се образуват частни граждански 

дела по заявления в следните случаи: 

  - за разрешение за извършване на действия на разпореждане с 

имущество на деца – чл. 130, ал. 3 и 4 от СК; 

  - за разрешение за извършване на действия на разпореждане с 

имущество на лица, поставени под настойничество и попечителство – чл. 165, 

ал. 4 и чл. 168, ал. 2 от СК; 



 6 

  - за разрешение за сключване на граждански брак на ненавършили 

пълнолетие лица – чл. 6, ал. 2 и 3 от СК; 

  - за разрешение за сключване на сделки от встъпилия в брак 

непълнолетен – чл. 130, ал. 5 от СК. 

 Разпоредено е делата, образувани в изброените хипотези, да се 

разпределят на дежурния съдия ръчно, в деня на постъпването на съответното 

искане, а произнасянето да става в 3-дневен срок. 

 

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

обслужване 

 При проверка на деловодните книги в Районен съд-Смолян се установи, 

че всички книги се водят на хартиен и електронен носител с изключение на 

входящия дневник, който се води само на електронен носител. За входящия 

дневник се прави разпечатка от електронната деловодна система, от която се 

оформя входящ регистър и на хартиен 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. Всички книги се водят съгласно ПАРОАВАС. 

 

 3. Случаен принцип на разпределение на делата 

 Със Заповед № 35/10.02.2011 г. на председателя на Районен съд-Смолян 

е регламентирано електронното разпределение на гражданските дела /извън 

случаите, в които разпределението е ръчно/ да става на принципа на случайния 

подбор, съобразно с утвърдени Вътрешни правила за случайно разпределение 

на делата и Инструкция за организацията и реда за използване на програмните 

продукти за разпределение на делата в съдилищата на случаен принцип на 

ВСС. Прилагането на принципа на случайния избор се осъществява чрез 

системата за разпределяне на делата чрез електронната деловодна система 

АСУД съобразно поредността на постъпването им. 

 Съгласно правилата, разписани в Районен съд-Смолян, книжата, по 

които се образуват дела, се предават най-късно на следващия ден на 

административния ръководител на съда или на определен от него заместник, 

или съдия /освен тези, по които произнасянето трябва да стане в деня на 

тяхното образуване/. Както е посочено вече по-горе в настоящото изложение, 

със Заповед № 35/10.02.2011 г. на председателя на Районен съд-Смолян, 

книжата се предават на зам. председателя на съда-съдия Гергана Кузманова, 

която определя вида на делото и съдията-докладчик при спазване на принципа 

на случайния избор. В случай на отсъствие на оправомощеното лице се издава 

заповед за неговото заместване. В АСУД се предлагат два начина за 

разпределяне на делата: 

  - директен /ръчен/ избор на име от списъка на потребителите на 

системата с роля „съдия” – за разпределяне на делата, по които следва да има 

произнасяне още същия ден; 
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  - чрез използване на функционалността за автоматично разпределяне на 

съдия на случаен принцип. 

 Електронната деловодна система разполага с различни филтри, 

посредством които определени групи дела могат да се разпределят между 

съдии, разглеждащи дела от даден тип, съответно съдии да бъдат изключени от 

разпределението поради отсъствие. Когато за разглеждането на дело, 

образувано пред съда, вече има определен съдия-докладчик, неговата замяна се 

осъществява след електронен избор на нов съдия, като системата информира 

извършващия разпределението, че по делото вече е бил определян докладчик. 

За извършеното ново разпределение се отбелязва причината, поради която е 

извършена замяна на първоначално определения съдия. 

 

 4. Сграден фонд и техническа обезпеченост на съда 

 Съгласно доклада, отразяващ дейността на Районен съд-Смолян през 

2011 г., в съда се използва следния наличен софтуер: 

 Системен: Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows XP 

Professional, Windows 7 Professional; 

 Приложен: Microsoft Office 2003, Apis 6, Apis R+, Автоматична система 

за управление на делата /АСУД/, АИС „Бюра съдимост” и др. 

 

 ІІ. ПРОВЕРКА ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА, ОБРАЗУВАНИ В 

РАЙОННИЯ СЪД 

  

 През 2010 г. общият брой граждански дела, стоящи за разглеждане пред 

Районен съд-Смолян, е 1761 броя дела, от които новообразувани - 1552 дела, и 

209 дела, останали от предходен период. В края на отчетната 2010 г. са 

приключили 1561 дела, а останали неприключени са 200 броя дела. В 

процентно отношение 88,64% са приключените дела спрямо общия брой дела, 

поставени за решаване през тази година. 

 Общият брой на гражданските дела, образувани по общия ред, е 358 броя 

дела. От общия брой дела новообразувани са 216 роя дела, а 142 броя дела са 

останали от предходен период. В края на периода от общия брой дела са 

свършени 245, а са останали неприключени 113 дела. В процентно отношение 

са приключили 68,43% от делата, от които 66% са свършени в тримесечен 

срок.  

 През отчетната 2010 г. са постъпили 54 броя дела, образувани по реда на 

чл. 310 от ГПК /бързи производства/, а 12 дела са останали от предходен 

период. Общо за разглеждане от тази категория са стояли за разглеждане 66 

броя дела, от които в края на годината са свършени 44 броя дела, а са останали 

неприключени 22 броя дела. 

 През годината са образувани 10 броя административни дела по ЗВСГЗГФ 

и ЗСПЗЗ, като заедно с останалите неприключени от предишен период 6 дела, 

общо за разглеждане са били поставени 16 броя дела. 
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 Частните граждански дела за разглеждане са били общо 46 броя дела, 

едно от които останало от предходен период. В края на отчетната година са 

приключени 44 броя дела от тази категория. 

 Общият бро на производствата, образувани във връзка със заявления по 

чл. 410 и чл. 417 от ГПК, са били 991 броя дела, от които 8 дела са останали от 

предходен период. В края на периода са останали несвършени 6 броя дела. 

 Броят на постъпилите през 2010 г. граждански дела, образувани от и 

срещу търговци, е 62 броя, като заедно с останалите неприключили от 

предходен период 11 дела, общо за разглеждане са били 73 производства. От 

общия брой за разглеждане дела в кроя на периода са свършени 56 броя дела, 

съответно са останали несвършени 17 дела. 

 Съгласно отчетния доклад, отразяващ дейността на Районен съд-Смолян 

през 2010 г., в категорията „други граждански дела”, са разгледани още 211 

броя дела, от които новообразувани - 182, а останали несвършени от предходен 

период – 29 дела. От делата, поставени общо за решаване от тази категория 

през съответната година, в края на периода са приключени 173 дела, а 38 дела 

са останали висящи. 

 

 През 2011 г. общият брой граждански дела, стоящи за разглеждане пред 

Районен съд-Смолян, е 2275 броя дела, от които новообразувани - 2075 дела, а 

200 дела са останали от предходен период. В края на отчетната 2011 г. са 

приключили 2097 дела, а останали неприключени са 178 броя дела. В 

процентно отношение 92,17% са приключените дела спрямо общия брой дела, 

поставени за решаване през годината. 

 Общият брой на гражданските дела през 2011 г., образувани по общия 

ред, е 362, от които новообразувани са 249, а останали неприключени от 

предходен период - 113 дела. От общия брой за разглеждане дела от тази 

категория в края на периода са приключени 244 дела, а 118 дела са останали 

несвършени. 

 През отчетния период са разгледани общо 77 дела, образувани по реда на 

чл. 310 от ГПК, от които 55 са образувани през 2011 г., а 22 дела са останали 

неприключени от предходната 2010 г. В края на периода са приключени 62 

дела и са останали неприключени 15 дела. 

 През 2011 г. са разгледани общо 15 дела, образувани по ЗВСГЗГФ и 

ЗСПЗЗ, като 13 дела са образувани в тази година, а 2 дела са останали висящи 

от предходен период. От тези дела в края на годината са приключени 9 дела, а 

6 дела са останали висящи. 

 По реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК са разгледани общо 1509 дела, от 

които 1503 са новообразувани, а 6 дела са останали висящи от 2010 г. От 

всички дела от категорията, поставени за решаване в периода, приключени в 

края на годината са 1500 дела, като 9 дела са останали висящи в края на 

периода. 
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 Броят на постъпилите през 2011 г. граждански дела, образувани от и 

срещу търговци, е 43 дела, като заедно с останалите неприключили от 

предходен период 17 дела, през годината са били поставени общо за 

разглеждане 60 дела. От общия брой за разглеждане дела в кроя на периода са 

свършени 41 броя дела, съответно са останали несвършени 19 дела. 

 В категорията „други граждански дела” са разгледани още 162 броя дела, 

от които новообразувани - 124 дела, и останали несвършени от предходен 

период – 38 дела. От делата, поставени общо за решаване от тази категория 

през съответната година, в края на периода са приключени 154 дела, а 8 дела са 

останали висящи. 

 

 

 ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО АДМИНИСТРИРАНЕ, 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 

 1. Образувани дела през 2010 г. и 2011 г. – разгледани над 3 месеца 

 

 - гр. д. № 19/2010 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 07.01.2010 г. 

по чл. 11, ал. 3 от ЗСПЗЗ, разпределено на съдията на 11.01.2010 г. В първо 

открито съдебно заседание е насрочено за 03.02.2010 г. В първо открито 

съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще обяви 

решението си на 26.02.2010 г. С определение от 05.03.2010 г. съдът е отменил 

определението си за даване на ход по същество и насрочил производството в 

открито заседание за 26.03.2010 г., след като е приел, че делото е останало 

неизяснено от фактическа страна. С протоколно определение от 26.03.2010 г. 

производството по делото е спряно по взаимно съгласие. С определение от 

01.10.2010 г. съдът е прекратил производството по делото, след като е 

съобразил, че в шестмесечния срок, изтекъл на 27.09.2010 г., никоя от страните 

не е поискала възобновяване. 

 - гр. д. № 20/2010 г. /съдия Стою Згуров/ е образувано на 08.01.2010 г. 

по чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ, разпределено на съдията на 11.01.2010 г. Преди да 

бъде насрочено в първо открито съдебно заседание производството е оставяно 

без движение за отстраняване на нередовности, както и е извършена процедура 

по назначаване на особен представител. С определение от 15.09.2010 г., 

постановено по чл. 140 от ГПК, съдът е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 20.10.2010 г. Ново съдебно заседание е проведено на 

15.11.2010 г., когато е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Решение по делото е постановено на 10.12.2010 г. С определение от 21.01.2011 

г. съдът е отхвърлил искане на страна за присъждане на разноски по делото. С 

акт по същество производството е приключило в тримесечен срок. 

 - гр. д. № 130/2010 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на 

05.02.2010 г. по чл. 34, ал. 1 от ЗС, разпределено на съдията на 08.02.2010 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 25.03.2010 г., съдът е насрочил 
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производството в открито съдебно заседание за 21.04.2010 г. В първо открито 

съдебно заседание е даден ход по същество и делото е обявен за решаване. С 

решение от 04.05.2010 г. делбеното производство е приключило в първа фаза. 

С протоколно определение от 25.02.2011 г. съдът е прекратил производството 

по делото, след като е одобрил постигната между страните спогодба. 

Характерът на производството е причина делото да приключи в срок над три 

месеца общо и за двете му фази. 

 - гр. д. № 61/2010 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 18.01.2010 г. 

по чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ, разпределено на съдията на 19.01.2010 г. С 

разпореждане от 20.01.2010 г. съдът е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 17.02.2010 г. В съдебно заседание от 18.06.2010 г. съдът е 

дал ход по същество и обявил делото за решаване. Решение по делото е 

постановено 12.07.2010 г. Производството по делото е отлагано за събиране на 

доказателства. 

 - гр. д. № 1462/2010 г., обр. на 09.12.2010 г., на доклад на съдия 

Златанова, делба. С разпореждане от 17.12.2010 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответниците (2) за отговор. Съобщенията са връчени на 

23.12.2010 г. На 27.01.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

изготвен е проект за доклад, връчен на страните, делото е насрочено. Първото 

с.з. е проведено на 15.02.2011 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна 

процедура по призоваване. Проведени са с.з. на: 15.03.2011 г. – отложено по 

изразено становище от страните за постигане на извън съдебна спогодба; 

14.04.2011 г. и 03.05.2011 г. – отлагано по доказателствата; 19.05.2011 г. – 

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

решение на 17.06.2011 г., решението по първа фаза на делбата е обявено на 

10.06.2011 г. Решението не е обжалвано, влязло е в сила. С разпореждане от 

04.07.2011 г. делото е насрочено. Проведени са с.з. на: 27.09.2011 г., назначена 

СТЕ; 01.11.2011 г. – не е даден ход на делото, поради неизготвена експертиза; 

01.12.2011 г. -  не е даден ход на делото, поради неизготвена експертиза; 

10.01.2012 г. – отложено по доказателствата; 23.02.2012 г. – отложено по 

доказателствата; 20.03.2012 г. – даден е ход по същество на делото; 10.05.2012 

г. – съдът е предявил проекта си за разделителен протокол; 05.06.2012 г. е 

даден ход по същество. Решението е обявено на 25.06.2012 г. 

 - гр. д. № 618/2011 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на 

09.05.2011 г. по искова молба по чл. 53 от ЗКИР, постъпила в съда на 

05.05.2011 г. Делото е разпределено за разглеждане от съдия Златанова на 

10.05.2011 г., видно от протокола, удостоверяващ електронния избор на съдия. 

С разпореждане по чл. 131 от ГПК, постановено на 10.05.2011 г., съдът е дал 

подробни указания относно възможността за представяне на писмен отговор, 

както и за последиците от неподаването на такъв. Съобщение за акта на съда е 

изпратено на 11.05.2011 г. и е получено на 12.05.2012 г. Писмен отговор по 

делото е депозиран на 13.06.2011 г. С определение от 17.06.2011 г., 

постановено по чл. 140 от ГПК, съдът е взел отношение по доказателствените 
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искания и е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

20.09.2011 г. В първото открито съдебно заседание е даден ход на делото, 

съдът е съобщил на страните доклада си по делото и за събиране на 

доказателства, с оглед допусната съдебно-техническа експертиза, 

производството е насрочено за нова дата-27.10.2011 г. Нови съдебни заседания 

са проведени на 15.11.2011 г., 24.11.2011 г., в последното от които е даден ход 

по същество и съдът е посочил, че ще обяви решението си на 25.12.2011 г. 

Решение по делото съгласно дата, отбелязана в съдебния акт, е постановено на 

27.12.2011 г. Съобщения на страните са изпратени на 28.12.0211 г. Със самото 

насрочване на първо открито съдебно производството по делото е било 

забавено с над 3 месеца. 

 - гр. д. № 28/2011 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на 10.01.2011 

г. по искова молба по чл. 49 от СК, постъпила в съда на същата дата. Изборът 

на докладчик е извършен на 11.01.2011 г. видно от протокола, удостоверяващ 

случайния избор. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 11.01.2011 

г., за което съобщение е изпратено на 12.01.2011 г. и е получено на 24.01.2011 

г. Писмен отговор е постъпил на 22.02.2011 г. С определение по чл. 140 от 

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

доказателствените искания и е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 22.03.2011 г. В съдебно заседание от 22.03.2011 г. е даден ход на 

делото, съдът е съобщил на страните проекта за доклад по делото и е спрял 

производството по взаимно съгласие на страните. С молба от 21.06.2011 г. 

ищецът по делото е поискал възобновяване на съдебното производство. С 

определение от 04.07.2011 г. производството е възобновено и е насрочено в 

открито съдебно заседание за 20.09.2011 г. На тази дата е дадена възможност 

на страните да ангажират доказателства във връзка с жилищната им нужда и 

ползването на семейното жилище, като делото е отложено за 18.10.2011 г. В 

съдебно заседание от 18.10.2011 г. съдът е дал ход по същество и посочил, че 

ще обяви съдебното решение на 18.11.2011 г. По делото е постановено 

Решение № 299/03.11.2011 г., за което на страните са изпратени съобщения на 

04.11.2011 г. Производството е било спирано, поради което е продължило 

повече от 3 месеца, отчетени от момента на постановяване на определението 

по чл. 140 от ГПК. 

  - гр. д. № 136/2011 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на 

03.02.2011 г. по искова молба по чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ, постъпила в същия ден. 

Делото е разпределено за разглеждане на докладчика пет дни по-късно - на 

08.02.2011 г., видно от протокола за избор на съдия. С разпореждане от 

14.02.2011 г. съдът е оставил производството по делото без движение за 

отстраняване на нередовности, констатирани в исковата молба. Съобщение за 

указанията на съда е изпратено на 15.02.2011 г. В изпълнение на дадените от 

съда указания е депозирана молба на 01.03.2011 г. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на 23.03.2011 г., за което съобщения са изпратени на 

24.03.2011 г. Писмени отговори са депозирани 27.04.2011 г. и 02.05.2011 г. С 



 12 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено 26.05.2011 г., съдът е съобщил 

подробен проект за доклад по делото, взел е отношение по доказателствените 

искания на страните и е насрочил производството в открито съдебно заседание 

за 15.06.2011 г. С оглед допусната съдебно-техническа експертиза делото е 

отложено за 13.07.2011 г. На 11.07.2011 г. е постъпила молба от вещото лице за 

отлагане на делото, поради нужда от повече време за изготвяне на 

заключението. В съдебно заседание от 13.07.2011 г. съдът е отложил делото за 

28.09.2011 г. Заключение е депозирано на 19.09.2011 г. В следващо съдебно 

заседание е назначена допълнителна експертиза и делото е отложено за 

19.10.2011 г., на която е отложено за нова дата – 14.11.2011 г., с оглед молба на 

вещото лице, с която е мотивирала невъзможността за изготвяне на 

допълнителната експертиза. В съдебно заседание от тази дата съдът е дал ход 

по същество и е посочил, че ще обяви решението си на 01.12.2011 г. По делото 

е постановено Решение № 338/05.12.2011 г., съобщения за което е изпратено на 

страните на тази дата. Производството по делото е продължило над 3 месеца 

по обективни причини, предпоставени от неговия предмет.  

 - гр. д. № 764/2011 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 08.06.2011 г. 

по искова молба, постъпила същия ден. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 04.07.2011 г. С друго разпореждане от същата дата, съдът е 

указал на ищците да впишат исковата молба. Съобщения за актовете на съда са 

изпратени на 04.07.2011 г. Ответниците са уведомени за разпореждането по чл. 

131 от ГПК на 05.07.2011 г., а ищците, за дадените от съда указания за 

вписване на исковата молба – на 13.07.2011 г. С разпореждане от 22.07.2011 г. 

съдът е продължил срока за изпълнение на указанията от ищците, с което е 

уважил тяхна молба в този смисъл. Ново разпореждане за удължаване на срока 

за изпълнение на дадените указания е постановено на 01.08.2011 г. Писмен 

отговор на исковата молба е депозиран от ответниците на 04.08.2011 г. С 

определение от 15.09.2011 г. съдът е върнал исковата молба и прекратил 

производството по делото, след като е съобразил, че дадените указания за 

отстраняване на нередовности в исковата молба не са отстранени. По частна 

жалба срещу определението за прекратяване е образувано в. ч. гр. д. № 

455/2011 г. на Окръжен съд-Смолян, който с определение от 03.11.2011 г. е 

потвърдил обжалвания акт. Определението на Районен съд-Смолян е влязло в 

сила на 05.01.2011 г., когато Върховният касационен съд е постановил 

определение по ч. гр. д. № 587/2011 г., с което е оставена без разглеждане 

касационна частна жалба. Делото е приключило във фазата, в която 

производството е администрирано във връзка с отстраняване на нередовности 

в исковата молба. 

  - гр. д. № 272/2011 г., обр. на 25.02.2011 г., на доклад на съдия 

Кузманова, иск по чл. 108 и чл. 109 ЗС. ИМ е подадена на 25.02.2011 г., на с.д. 

(същата дата) е образувано делото, протокола от случайното разпределение е 

от 28.02.2011 г. С разпореждане от 02.03.2011 г. съдът е постановил да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 
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25.03.2011 г., отговорът е представен на 26.04.2011 г. На 30.05.2011 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е подробен проект за 

доклад, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 15.06.2011 г. – 

назначена е СТЕ и химико-биологична експертиза. Проведени са с.з. на: 

13.07.2011 г. – разпитани са свидетели, съдът е докладвал постъпили молби от 

двете в. л., с които молят съдът да отложи делото, поради невъзможността да 

изготвят експертизите; 03.10.2011 г. – приета е едната експертиза, втората е 

депозирана след законовия срок, поради което делото е отложено; 10.10.2011 

г.– прието е второто заключение на в. л. (химико-биологична експертиза), 

допълнена е задачата на в. л.; 07.11.2011 г. – даден е ход по същество на 

делото, решението е обявено на 07.12.2011 г. На 23.12.2011 г. е постъпила 

молба от ищеца за поправка на ОФГ. С решение от 09.01.2012 г., съдът е 

допуснал поправка на ОФГ. 

  - гр. д. № 30/2011 г., обр. на 10.01.2011 г., на доклад на съдия 

Кузманова, след това съдия Згуров, иск по чл. 124, ал. 1 от ГПК. С 

разпореждане от 19.01.2011  г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е изпратено на 19.01.2011 г., връчено на 26.01.2011 г. На 

25.02.2011 г. е депозиран отговор от ответника. На 25.03.2011 г. е постановено 

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

на страните. Първото с.з. е проведено на 18.04.2011 г. – назначени са СТЕ и 

СИЕ. Проведени са с.з. на: 11.05.2011 г. – прието е едното заключение, 

отложено за изслушване на свидетел и приемане на второто заключение (по 

депозирана молба от в. л., за невъзможност за явяване в с.з.); 01.06.2011 г. – 

прието е второто заключение, разпитани са свидетели, назначена е 

допълнителна СИЕ; 22.06.2011 г. – поради неизготвено заключение, отложено; 

18.07.2011 г. – прието е заключението, съдът е дал ход по същество на делото и 

е обявил, че ще се произнесе с решение на 10.08.2011 г. С определение от 

12.08.2011 г., съдът е отменил определението за даване ход по същество и е 

прекратил производството по делото – обжалвано. С определение от 10.11.2011 

г., постановено по в. ч. гр. д. № 448/2011 г., по описа на ОС – Смолян, съдът е 

отменил прекратителното определение на първоинстанционния съд и е върнал 

делото за произнасяне по основателността на предявения иск. Делото е 

върнато в РС – Смолян на 15.11.2011 г. и с разпореждане от 18.11.2011 г. е 

насрочено. В с.з. на 07.12.2011 г. е поискан отвод на състава, с протоколно 

определение съставът се е отвел от разглеждане на делото. По делото е 

приложен протокол от новото разпределение – съдия Згуров. С определение от 

20.12.2011 г. съдът е оставил без разглеждане предявения иск по чл. 124 ГПК, 

като недопустим и е прекратил производството – обжалвано. С определение от 

20.02.2012 г., постановено по в. ч. гр. д. № 34/20112 г., по описа на ОС – 

Смолян, съдът е отменил прекратителното определение и е върнал делото на 

първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. 

Делото е постъпило в районния съд на 23.02.2012 г. С разпореждане от 

27.02.2012 г. е насрочено за 14.03.2012 г., когато е даден ход по същество и 
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съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 13.04.2012 г. Решението е 

обявено на 30.03.2012 г. 

 - гр. д. № 699/2011 г., обр. на 20.05.2011 г., на доклад на съдия Русева, 

делба на движими вещи. Делото е разпределено на 28.05.2011 г., видно от 

приложения протокол за случайно разпределение на делата. На 30.05.2011 г. е 

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

определение № 1446 от 30.05.2011 г. съдът е разделил производството по 

делото, като е отделил иска по чл. 108 ЗС и този за заплащане на подобрения. 

Делото е докладвано на председателя за образуване на дело с нов номер по 

отделеното производство. Съобщението до ответника по чл. 131 ГПК е 

изпратено на 31.05.2011 г., връчено на 02.06.2011 г. На 01.07.2011 г. е 

представен отговора на ответника. На 11.07.2011 г. е постановено 

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

страните. Първото с.з. е проведено на 16.09.2011 г. – за изпълнение дадените 

на ищеца указания, съдът е отложил делото. Проведени са с.з. на: 30.09.2011 г. 

– отложено по доказателствата (изд. е СУ на ищеца; 14.10.2011 г. – поради 

изразено от страните желание за спогодба, съдът е постановил изпращане на 

делото в Центъра за спогодби при ОС – Смолян. С писмо от 17.10.2011 г. 

делото е изпратено до ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ при ОС – Смолян. С писмо 

от 31.10.2011 г. делото е върнато на РС – Смолян, с отбелязване, че на срещата, 

проведена на 31.10.2011 г., не е постигната спогодба. В с.з. на 04.11.2011 г. е 

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

решение на 02.12.2011 г. Решението по допускане на делбата е обявено на 

02.12.2011 г. – не е обжалвано. Съобщение с препис от решението е връчено на 

06.12.2011 г. и съответно на 07.12.2011 г. С разпореждане от 28.12.2011 г. 

делото е насрочено по втора фаза на делбата. Проведени са с.з. на: 25.01.2012 г. 

– отложено по доказателствата за 15.02.2012 г. С разпореждане (без дата) 

делото е пренасрочено за 09.03.2012 г. На 10.02.2012 г. е депозирана молба от 

страните, с която са заявили, че са постигнали извън съдебно споразумение и 

молят съдът да прекрати производството по делото. С определение от 

20.02.2012 г. съдът е прекратил производството по делото. 

 - гр. д. № 1427/2011 г., обр. на 19.10.2010 г., на доклад на съдия Згуров, 

иск по чл. 124 ГПК. Делото е разпределено с програмата за случайно 

разпределение на 25.10.2011 г. С разпореждане от 27.10.2011 г. ИМ е оставена 

без движение. На 02.11.2011 г. е представена молба-уточнение, на 04.11.2011 г. 

е представена вписана ИМ. С разпореждане от 09.11.2011 г. е постановено да 

се изпрати препис от ИМ на ответниците (2) за отговор. Съобщенията са 

връчени на 13.11.2011 г., а на 13.12.2011 г. е представен отговор на ИМ. На 

18.12.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

за доклад, в който е указано на страните възможността да се обърнат към 

програма „Спогодби” към ОС – Смолян, с посочен телефон, имейл адрес, 

работно време и адрес (имам копие от определението). Първото с.з. е 

проведено на 01.02.2012 г. – отложено да изготвяне на назначената експертиза, 
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за която в. л. е докладвало в с. з. че е обемиста и не е могъл да се справи 

своевременно; допуснати са свидетели. Проведени са с.з. на: 05.03.2012 г. – 

разпитани са свидетелите - отложено за изготвяне на назначената СТЕ и СОЕ, 

която отново не е изготвена (докладвано от в. л. в с. з.); 04.04.2012 г. – 

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

11.04.2012 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 10.05.2012 г., решението е обявено на 04.05.2012 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 Проверката на делата установи, че основна причина част от 

производствата да приключват над 3 месеца е предмета на делата – делбени 

производства, разгледани по двете фази, и вещни искове. Други причини за 

продължилите по-дълго производства са: отлагане на делото по 

доказателствата; неизготвяне или непредставяне в срок на заключението от 

вещото лице; в изолирани случаи: съдът е отлагал делото поради нередовна 

процедура по призоваване;  обжалване акта на съда, с който е прекратено 

производството (два пъти съдът е прекратявал производството по гр. д. № 

30/2011 г.), пред ОС– Смолян и връщал делото за продължаване на 

съдопроизводствените действия. В случаите, когато страните изявят желание 

за постигане на спогодба, съдът е изпращал делото в Центъра за спогодби към 

ОС – Смолян, което също е причина производствата да не приключат в 

тримесечен срок. Някои от производствата, разгледани в тази категория, са 

били спрени, което е предпоставило невъзможността да приключат в 3-

месечния срок. 

 Делата са образувани както в деня на постъпване на исковите молби, така 

и до 3-4 дни след депозирането й в съда. Разпределението на делата и изборът 

на докладчик е извършван в деня на образуването на делото или най-късно на 

следващия ден. В някои случаи обаче се констатира, че това е ставало след 4 – 

8 дни /гр. д. № 699/2011 г., гр. д. № 1427/2011 г./. 

 Първото разпореждане /след разпределението на делото/ по редовността 

и допустимостта, както и разпореждането по чл. 131 от ГПК, са постановявани 

в различен период от време – от деня, в който делото е разпределено на 

докладчика, до 2 - 9 дни от този момент. 

 Определението по чл. 140 ГПК е постановявано в рамките на 4 до 10 дни, 

в по-редки случаи - до 1 месец след изтичане срока за отговор. Първото с.з. е 

насрочвано в  срок до 15- 20 дни от датата на постановяване на определението 

по чл. 140 ГПК, изключение от 2 месеца е само в периода на съдебната 

ваканция. При отлагане на делото, съдът е насрочвал съдебно заседание след 

25 -20 дни, в по-редки случаи – след 1 месец.  

 

2. Производства, образувани през първото полугодие на 2011 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г. 
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 - гр. д. № 307/2011 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на 

09.02.2011 г. по искова молба за делба, постъпила на 09.03.2011 г. Делото е 

разпределено на съдията на 11.03.2011 г., видно от протокола за случаен избор 

на съдия. С разпореждане от 23.03.2011 г. съдът е оставил производството без 

движение и дал указания на ищеца да отстрани нередовности, констатирани в 

исковата молба. Съобщение за указанията на съда са изпратени на 28.03.2011 г. 

Във връзка с указанията, на страната са издавани съдебни удостоверения, 

поискани с молба от 11.04.2011 г. С разпореждане от 20.05.2011 г. съдът е 

удължавал срока за изпълнение на указанията. С ново разпореждане от 

23.06.2011 г. съдът е оставил отново производството без движение. На 

13.07.2011 г. е конституиран втори ответник. Подробно разпореждане по чл. 

131 от ГПК е постановено на 13.07.2011 г., за което съобщение е изпратено на 

13.07.2011 г. и получено от втория ответника на 15.07.2011 г. Първоначалния 

ответник е уведомен на 22.08.2011 г. Писмен отговор от този ответник е 

депозиран на 29.07.2011 г., във връзка с който съдът е указал да бъдат 

представени допълнително преписи от същия с разпореждане от 01.08.2011 г. 

Писмен отговор от първия ответник е депозиран на 28.09.2011 г. С 

разпореждане от 13.10.2011 г. съдът е указал на ищците да направят искане за 

конституиране на още ответници, с оглед на което производството отново е 

оставено без движение. Същите са конституирани с определение от 26.10.2011 

г. и са дадени указания за изпращане на преписи от исковата молба и 

последиците по чл. 131 и сл. от ГПК. Преписите са връчени на 01.11.2011 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 17.01.2011 г., съдът е съобщил 

проект за доклад по делото, произнесъл се е по доказателствените искания и  е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 29.02.2011 г., 

пренасрочено за 07.03.2011 г. Нови съдебни заседания са насрочвани за 

събиране на доказателства - проведени на 26.04.2012 г. и 30.05.2012 г. По 

делото е депозирана частна жалба срещу определение на съда от 20.03.2012 г., 

с което е оставено без уважение искане за конституиране на страна. Следващо 

съдебно заседание е проведено на 20.09.2012 г., а последното насрочване на 

производството е за 15.10.2012 г. Налице са обективни причини за забавяне 

движението на производството, свързани както с отстраняване на 

нередовности в исковата молба, така и с конституиране на нови страни в 

процеса. 

 - гр. д. № 731/2011 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на 

01.06.2011 г. във връзка с определение на Районен съд-Смолян по гр. д. № 

699/2011 г., с което са разделени обективно съединени претенции за 

разглеждане в отделни производства. В настоящото е разгледана тази по чл. 

109 от ЗС. Делото е разпределено за разглеждане на 06.06.2011 г., видно от 

протокола за случаен избор на докладчик. Подробно разпореждане по чл. 131 

от ГПК е постановено на 23.06.2011 г. Съобщение на страната за акта на съда е 

изпратено на същата дата и е получено на 28.06.2011 г. С определение по чл. 

140 от ГПК, постановено 01.08.2011 г., съдът е съобщил проект за доклад по 
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делото, взел отношение по доказателствените искания и е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 28.09.2011 г. Нови заседания са 

проведени на 24.10.2011 г., 07.11.2011 г., на която дата е дадена възможност на 

страните да постигнат спогодба и делото е отложено за 21.11.2011 г. Ново 

съдебно заседание е проведено на 19.12.2011 г., в което е даден ход по 

същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 12.01.2012 г. 

Решение по делото е постановено на 19.01.2012 г., като за съдебния акт са 

изпратени съобщения на 20.01.2012 г. Характерът на делото е наложил 

производството да бъде отлагано за събиране на доказателства. 

 - гр. д. № 587/2011 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на 

27.04.2011 г. по искова молба по чл. 108 от ЗС, след като е изпратено по 

подсъдност от Окръжен съд-Смолян на същата дата. Делото е разпределено за 

разглеждане на 28.04.2011 г. Подробно разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 02.05.2011 г., съобщения за което са изпратени на шестимата 

ответници на 03.05.2011 г. На 16.05.2011 г. съдът е оставил без движение 

производството и е указал на ищеца да посочи актуален адрес на единия от 

ответниците, съобщението до който е върнато в цялост. Писмени отговори са 

постъпили на 03.06.2011 г. и 27.06.2011 г. Определение по чл. 140 от ГПК е 

постановено на 19.07.2011 г. С определението е съобщен проект за доклад по 

делото, взето е отношение по доказателствените искания и производството е 

насрочено в открито заседание за 06.10.2011 г. Нови съдебни заседания са 

насрочвани за 08.11.2011 г., 01.12.2011 г., 08.03.2012 г., 26.04.2012 г., 

31.05.2012 г., 28.06.2012 г. На последната дата производството е оставено без 

движение, като са дадени указания на ищеца да индивидуализира спорен имот 

с оглед представено в съдебното заседание удостоверение отразяващо 

направена поправка в кадастралния план. С молба от 02.07.2012 г. са 

отстранени нередовностите. Във връзка с тази молба, съдът е осъществил 

повторно процедурата по чл. 131 и сл. от ГПК с разпореждане от 19.07.2012 г., 

доведено до знанието на ответниците най-късно на 30.07.2012 г. 

  - гр. д. № 765/2011 г., обр. на 09.06.2011 г., на доклад на съдия Русева, 

по чл. 69 ЗН. ИМ е подадена на 06.06.2011 г., на 13.06.2011 г. е извършено 

разпределението с програмата за случайно разпределение на делата. С 

разпореждане от 21.06.2011 г. ИМ е оставена без движение поради 

констатирани нередовности, както и за вписване на ИМ в АВ. На 23.06.2011 г. 

е представена молба-уточнение, на 30.06.2011 г. е представена молба за 

удължаване срока за вписване на ИМ. С разпореждане от 05.07.2011 г. съдът е 

удължил срока за вписване до 08.07.2011 г. С разпореждане от 08.07.2011 г. са 

изпратени преписи от ИМ на ответниците (петима) за отговор. Последното 

съобщение е връчено на 15.07.2011 г., на 29.07.2011 г. е представен отговор на 

ИМ. На 08.09.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е 

проект за доклад, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 05.10.2011 

г.– отложено по доказателствата. В с.з. на 21.10.2011 г. е даден ход по 

същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 
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18.11.2011 г. Решението по първа фаза на делбата е обявено на 21.11.2011 г. – 

не е обжалвано. С разпореждане от 14.12.2011 г. делото е насрочено. 

Проведени са с.з. на 18.01.2012 г. – отложено по заявено от страните желание 

да се спогодя  в Центъра за спогодби към ОС – Смолян. На 09.02.2012 г. е 

постъпило писмо от програма „Спогодби”, в което е отразено, че страните са 

постигнали спогодба. В с.з. на 23.03.2012 г. съдът не е дал ход на делото, 

докладвал е постъпилото писмо от програма „Спогодби” и е прекратил 

производството по делото. 

  - гр. д. № 714/2011 г., обр. на 27.05.2011 г., на доклад на съдия 

Кузманова, иск по чл. 439 от ГПК. Делото е разпределено с програмата за 

случайно разпределение на 30.05.2011 г. С разпореждане от 06.06.2011 г. ИМ е 

оставена без движение. На 20.06.2011 г. е представена поправена ИМ, на 

22.06.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е изпратено на 23.06.2011 г., върнато в цялост с 

отбелязване от 30.06.2011 г., че посоченият адрес е непълен. С разпореждане 

от 04.07.2011 г. е изискана служебно справка по Наредба № 14/18.11.2009 г., 

предоставена на 05.07.2011 г. На 05.07.2011 г. съдът е постановил да се 

изпрати съобщение на посочения в справката адрес. Съобщението е върнато в 

цялост с отбелязване от 07.07.2011 г., че лицето не живее на посочения адрес. 

С разпореждане от 13.07.2011 г. съдът е оставил ИМ без движение, с указания 

за представяне на пълен адрес за призоваване на ответника. Съобщението до 

ищеца е изпратено на 17.07.2011 г., връчено на 08.09.2011 г. (поради сменен 

адрес, посочен в нарочна молба от ищеца и депозирана на 19.07.2011 г.) 

деловодството е изпратило първо съобщението до първоначалния адрес, след 

невръчване е докладвано и изпратено на посочения нов адрес. С молба от 

14.09.2011 г. е посочен адрес за призоваване на ответника, на с. д. (същата 

дата) е разпоредено да се изпрати препис от ИМ за отговор. На 26.09.2011 г. е 

депозирана молба от ищеца по чл. 389 ГПК – обезпечение на предявения иск 

чрез спиране на изпълнението по посочено изпълнително дело. На 27.09.2011 

г. е постановено определение, с което съдът е допуснал обезпечение, чрез 

спиране на изпълнението по изпълнителното дело. На 05.10.2011 г. е връчено 

съобщение с препис от ИМ на ответника, на 08.11.2011 г. е представен отговор 

на ИМ. На 10.11.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен 

е проект за доклад, връчен на страните. На 10.11.2011 г. е постъпила ч. жалба 

срещу определението от 27.09.2011 г., с което съдът е допуснал обезпечение на 

иска. С определение от 08.12.2011 г., постановено по ч. гр. д. № 500/2011 г., по 

описа на ОС - Смолян, съдът е отменил определението на първоинстанционния 

съд, като е отхвърлил молбата за допускане на обезпечение. Делото е върнато в 

РС – Смолян на 09.12.2011 г. С разпореждане от 12.12.2011 г. делото е 

насрочено. Първото с.з. е проведено на 09.01.2012 г. – не е даден ход, поради 

нередовно призоваване на ответника. В с.з на 17.01.2012 г. е даден ход по 

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

25.01.2012 г. Решението е обявено на 25.01.2012 г. 
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  - гр. д. № 730/2011 г., обр. на 31.05.2011 г., на доклад на съдия 

Златанова, иск по чл. 422 ГПК. На 06.06.2011 г. е извършено разпределението 

чрез програмата за случайно разпределение на делата. С разпореждане от 

08.06.2011 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, съобщението е 

изпратено на с. д. и връчено на 09.06.2011 г. Отговорът е представен на 

08.07.2011 г. На 22.07.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

изготвен е проект за доклад, съдът е конституирал като трети лица-помагачи на 

ответника още две ЮЛ. Изпратени са преписи от ИМ на конституираните 

лица-помагачи. Представени са отговори на ИМ на: 23.08.2011 г. и 26.08.11 г. 

Първото с.з. е проведено на 11.10.2011 г. – отложено по доказателствата. 

Проведени са с.з. на: 15.11.2011 г. – отложено, по заявено от страните желание 

да се спогодят; 06.12.2011 г. – не е постигната спогодба, даден е ход по 

същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 06.01.2012 г. 

Решението е обявено на 04.01.2012 г. 

  

 КОНСТАТАЦИИ: 

 Проверката констатира, че основни причини за неприключване на 

производствата в изследвания период са: оставяне ИМ без движение, понякога 

многократно; предметът на споровете – делба, разгледана в двете фази; 

изразено желание на страните за постигане на спогодба в Център за спогодби 

към ОС – Смолян; обжалване актове на съда пред ОС – Смолян; нередовна 

процедура по призоваване на страна; конституиране на трето – лице – помагач, 

налагащо връчване на препис от ИМ за отговор – чл. 131 ГПК.  

 Делата се образуват в деня на постъпване на исковите молби или най-

късно на следващия ден, като разпределението е ставало в рамките на 3 до 6 

дни /гр. д. № 765/2011 г.; гр. д. № 714/2011 г./. Първото разпореждане на съда 

след разпределение на делото е до 8 дни. Съдиите-докладчици се произнасят в 

деня на постъпване на книжата или най-късно в рамките на 2 - 3 дни. 

Определенията по чл. 140 ГПК са  постановявани  от 2 до 22 дни от  изтичане 

на срока за отговор. При отлагане на делото същото е насрочвано в 

изключително кратки срокове – 7 – 15 дни.  

 Първото открито съдебно заседание е насрочвано след около 30 дни, с 

изключение на гр. д. № 730/2011 г., на доклад на съдия Златанова – първото с.з. 

е насрочено след близо 2 месеца и половина, но обективна причина за 

насрочването е периода на съдебната ваканция и конституирането на трети 

лица – помагачи на ответника, на които е следвало да се изпрати препис от ИМ 

за отговор. 

 

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

неприключили към 17.09.2012 г. /момента на изготвяне на справката от 

Районен съд-Смолян/ 
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 - гр. д. № 57/2012 г. /съдия Стою Згуров/ е образувано на 16.01.2012 г. 

по искова молба, депозирана на тази дата. С разпореждане от 24.01.2012 г. 

съдът е оставил производството без движение и е дал указания за внасяне на 

държавна такса. Указанията са доведени до знанието на ищеца на 26.01.2012 г. 

и са отстранени с молба от същата дата. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 30.01.2012 г. Препис от исковата молба с указанията по чл. 131 

от ГПК са получени на 07.02.2012 г. Писмен отговор е депозиран на 07.03.2012 

г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 12.03.2012 г., съдът е 

съобщил на страните проекта си за доклад по делото, взел е отношение по 

доказателствените искания и е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 02.04.2012 г. На 29.03.2012 г. по делото е депозирана молба от 

ответника по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. Молба със същото правно основание е 

депозирана и от ищеца на 02.04.2012 г. С протоколно определение, 

постановено в открито съдебно заседание от 02.04.2012 г., съдът е спрял 

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

определението са указани последиците по чл. 231, ал. 1 от ГПК, във връзка с 

което съдът е разпоредил делото да му се докладва на 10.10.2012 г. С 

определение от 11.10.2012 г. съдът е прекратил производството по делото.  

 - гр. д. № 216/2012 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на 

01.03.2012 г. по искова молба по чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415 от ГПК, 

заведена на тази дата. Делото е разпределено ръчно на съдия Кузманова, която 

е била докладчик по делото, образувано по чл. 417 от ГПК. С разпореждане 

06.03.2012 г. съдът е оставил без движение производството за отстраняване на 

нередовности, констатирани в исковата молба. Указанията на съда са доведени 

до знанието на ищеца на 29.03.2012 г. Молба в изпълнение на указанията е 

депозирана от ищеца на 06.04.2012 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 06.04.2012 г. Препис на исковата молба е връчен на 03.05.2012 

г. Отговор на исковата молба е постъпил на 01.06.2012 г. С определение по чл. 

140 от ГПК, постановено на 12.06.2012 г., съдът е съобщил на страните проекта 

си за доклад по делото, взел е отношение по доказателствените искания на 

страните и е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

02.07.2012 г. В първото открито съдебно заседание е даден ход на делото, 

открито е производство по оспорване на подпис, допусната е съдебно-

графологична експертиза и делото е насрочено за 19.09.2012 г., след като съдът 

е съобразил изявления, направени от процесуалните представители на 

страните, за насрочване след месец август. С протоколно определение от 

19.09.2012 г. съдът е спрял производството по делото по взаимно съгласие. С 

определението са указани последиците по чл. 231, ал. 1 от ГПК. Към момента 

на проучване на делото не е изтекъл 6-месечния срок. 

 - гр. д. № 309/2012 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 14.03.2012 г. 

по искова молба, депозирана на 14.03.2012 г. С разпореждане от 22.03.2012 г. 

съдът е оставил производството по делото без движение за отстраняване на 

нередовности, констатирани в исковата молба. Указанията са съобщени на 
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ищеца на 26.03.2012 г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 

същата дата. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 24.04.2012 г. 

Съобщение, изпратено на тази дата, е върнато в цялост от кметството на с. 

Широка лъка с отбелязване, че лицето не живее там. Във връзка с резолюция 

на съда, ново съобщение до кмета на с. Широка лъка е изпратено на 08.05.2012 

г. с указания, в случай че съобщение не може да бъде връчено, да бъде 

залепено уведомление за ответника едноличен търговец по чл. 47 от ГПК. С 

разпореждане от 16.05.2012 г. съдът е указал да му се докладва делото след 

изтичане на срока за писмен отговор. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 26.06.2012 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 12.09.2012 г. Първото открито 

съдебно заседание е насрочено за след повече от два месеца, който период 

съвпада с този на съдебната ваканция. Делото е отложено и насрочено за 

10.10.2012 г. за събиране на доказателства. 

  - гр. д. № 17/2012 г., обр. на 10.01.2012 г., на доклад на съдия Златанова, 

иск по чл. 422 ГПК. Делото е разпределено на 11.01.2012 г. С разпореждане от 

12.01.2012 г. съдът е разпоредил да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е изпратено на 12.01.2012 г., връчено на 15.01.2012 г., 

отговора е представен на 14.02.2012 г. На 29.02.2012 г. е постановено 

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

страните. Първото с.з. е проведено на 22.03.2012 г., съдът е докладвал 

постъпила молба от ответника за постигане на извънсъдебна спогодба, поради 

което е отложил делото. На 28.03.2012 г. е постъпила молба от ответника за 

спиране на производството, поради постигнато споразумение с ищеца. В с.з. на 

19.04.2012 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК. На корицата на делото е прикрепен лист с дата 19.10.2012 г., на която 

дата следва делото да се докладва, предвид разпоредбата на чл. 231, ал. 1 ГПК. 

  - гр. д. № 153/2012 г., обр. на 10.02.2012 г., на доклад на съдия Згуров, 

иск по чл. 422 ГПК. Делото е разпределено ръчно на съдия Згуров, т. к. същият 

е бил докладчик по ч. гр. д. № 54/2012 г. – заявление по чл. 417 ГПК. На 

13.02.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор – чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено на 14.02.2012 г., върнато в 

цялост с отбелязване от 20.02.2012 г., че на адреса няма офис на фирма. С 

разпореждане от 21.02.2012 г. е указано да се връчи съобщение на друг адрес. 

Ново съобщение е изпратено на 22.02.2012 г., върнато в цялост с отбелязване, 

че представителят на фирмата е извън страната. С разпореждане от 24.02.2012 

г. е указано да се връчи уведомление по реда на чл. 50, ал. 4 ГПК. На 

28.02.2012 г. е залепено уведомление; съдът е указал, че делото следва да се 

докладва на 17.04.2012 г. С разпореждане от 23.04.2012 г. съдът е оставил ИМ 

без движение, като е указано на ищеца да представи удостоверение за актуално 

състояние на ответника – ЮЛ. Съобщението е изпратено на 25.04.2012 г., 

връчено на 09.05.2012 г., не е представена молба-уточнение. С разпореждане от 
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31.05.2012 г. съдът е върнал ИМ срещу ответното дружество и е прекратил 

производството в тази част. Препис от разпореждането е връчено на ищеца на 

11.06.2012 г., не е обжалвано. На 03.07.2012 г. е постановено определението по 

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

10.09.2012 г. – даден е ход по същество на делото. Съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 10.10.2012 г., решението е обявено на 25.09.2012 г. 

    - гр. д. № 380/2012 г., обр. на 03.04.2012 г., на доклад на съдия 

Кузманова, иск за изплащане на трудово възнаграждение, по чл. 128, ал. 1, т. 1, 

т. 2 КТ, иск по чл. 245, ал. 2 КТ и чл. 221, ал. 1 КТ. С разпореждане от 

06.04.2012 г. ИМ е оставена без движение. Съобщението е изпратено на 

09.04.2012 г., връчено на 18.04.2012 г. и на 20.04.2012 г. е представена молба-

уточнение. С разпореждане от 23.04.2012 г. ИМ отново е оставена без 

движение, като съдът е посочил, че ищецът следва ясно и недвусмислено да 

посочи срещу кого насочва иска си. Съобщението е изпратено на 24.04.2012 г., 

връчено на 25.04.20212 г., на 02.05.2012 г. е представена молба-уточнение. С 

разпореждане от 03.05.2012 г. съдът е разпоредил да се изпрати препис от ИМ 

и уточняващите молби на ответника за отговор – чл. 131 ГПК. Съобщението е 

изпратено на 03.05.2012 г., връчено на 08.05.2012 г., на 11.06.2012 г. е 

депозиран отговор на ИМ. С разпореждане от 13.06.2012 г., съдът е указал на 

ответника, че следва в едноседмичен срок да потвърди извършеното 

процесуално действие – подаване на отговор на ИМ, като заяви дали поддържа 

така подадения отговор. Съобщението е изпратено на 14.06.2012 г., връчено на 

18.06.2012 г., на 25.06.2012 г. е постъпил отговор, с който ответникът е 

потвърдил, че поддържа подадения отговор. На 28.06.2012 г. е постановено 

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

страните; назначена е ССчЕ и делото е насрочено за 16.07.2012 г. На 

06.07.2012 г. е представено заключение от в.л. Първото с.з. е проведено на 

16.07.2012 г., съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 

1 ГПК. По делото има отбелязване  (прикрепен лист към корицата на делото) - 

датата 17.01.2013 г. на която следва делото да се докладва, предвид 

разпоредбата на чл. 231, ал. 1 ГПК. 
 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 По отношение на тези дела се установява, че основните причини за 

неприключване на производствата са от обективен характер. Част от 

производствата са били спирани по съгласие на страните, което обективно е 

направило невъзможно делата да приключат в по-кратки срокове, а в други 

случаи производствата са оставяни без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности. Забавяне по делата се констатира и във връзка с 

нуждата за провеждане на редовна процедура по призоваване на страните. 

 От проверените дела, образувани през 2012 г., се установи, че 

преимуществено производствата се образуват в деня на постъпване на 

исковата молба или най-късно на следващия ден. Разпорежданията на съда по 



 23 

редовността и допустимостта на исковите молби и разпорежданията по чл. 131 

от ГПК са постановявани между 2 и 8 дни от образуване на делата и избора на 

докладчик. 

 Определенията по чл. 140 от ГПК са постановявани между 3 и 15 дни от 

постъпване на писмен отговор от ответника, като кратките срокове за 

насрочване в първо открито съдебно заседание, установени и за предходните 

периоди, се констатират и през 2012 г. Нови съдебни заседания, в случаите, в 

които делата са отлагани, също се насрочват в кратките срокове, характерни и 

за 2010 г. и 2011 г., като изключения се установяват единствено в периода, 

съвпадащ със съдебната ваканция. 

 Служителите в служба „Съдебно деловодство” са изготвяли 

своевременно съобщенията и призовките – най-късно на следващия ден от 

процесуалното действие на съда, което е следвало да бъде съобщено. 

 

4. Спрени производства 

 

  - гр. д. № 1027/2010 г., обр. на 07.09.2010 г., на доклад на съдия Згуров, 

делба. В първото открито съдебно заседание, проведено на 28.03.2011 г., съдът 

е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 29.09.2011 

г. е постъпила молба за възобновяване на производството и с определение от 

04.10.2011 г. съдът е възобновил и насрочил делото. Проведени са с.з. на: 

26.10.2011 г.; 25.01.2012 г.; 26.03.2012 г. – когато страните са заявили, че са 

постигнали извънсъдебна спогодба и съдът е прекратил производството по 

делото. 

  - гр. д. № 607/2010 г., обр. на 28.05.2010 г., на доклад на съдия 

Кузманова, иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД във вр. с чл. 327 ТЗ. В първото с.з. на 

20.10.2010 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК. На 24.01.2011 г. е постъпила молба за възобновяване на производството и 

с определение от 25.01.2011 г. съдът е възобновил и насрочил делото. 

Проведени са с.з. на 21.02.2011 г. и на 14.03.2011 г., когато е даден ход на 

делото по същество. Решението е обявено на 10.05.2011 г.; 

 - гр. д. № 993/2010 г., обр. на 27.08.2010 г., на доклад на съдия Русева, 

иск по чл. 135 ЗЗД. В с.з. на 14.01.2011 г. съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на т. д. № 173/2010 г., 

по описа на ОС – Смолян. На 09.11.2011 г. е изискана информация за 

движението на преюдициалното дело и на 19.07.2012 г., от която е видно, че 

преюдициалното дело е изпратено на АС – Пловдив; 

 Бяха проверени и следните спрени дела: гр. д. № 395/2010 г., на доклад 

на съдия Згуров; гр. д. № 5/2010 г., на доклад на съдия Кузманова; 280/2010 г., 

на доклад на съдия Русева; гр. д. № 255/2010 г., на доклад на съдия Русева; гр. 

д. № 136/2010 г., на доклад на съдия Русева; гр. д. № 773/2010 г., на доклад на 

съдия Кузманова; гр. д. № 638/2010 г. и гр. д. № 1181/2010 г. – всичките 

своевременно администрирани. 
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 - гр. д. № 18/2011 г. /съдия Сийка Златанова/. Производството по делото 

е спряно по взаимно съгласие в съдебно заседание от 29.11.2011 г., проведено 

във втората фаза на производството по делбата. В протоколното определение 

на съда липсват указания, дадени от съда, за последиците по чл. 231, ал. 1, изр. 

1-во от ГПК, включително и такива делото да бъде докладвано след изтичане 

на 6-месечния срок. Към момента на извършване на проверката /26.09.2011 г./, 

почти 10 месеца след спирането му, по делото не е постъпвала молба от някоя 

от страните за възобновяването му, но съдът не е прекратил производството по 

делото, каквото е изискването на цитираната разпоредба.  

 - гр. д. № 1873/2011 г. /съдия Райна Русева/. В първото открито съдебно 

заседание, проведено на 05.03.2011 г., пълномощникът на ответника е поискал 

спиране на делото по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, мотивирано с висящо и 

неприключило производство – гр. д. № 1080/2011 г. на Районен съд-Смолян. С 

протоколно определение от тази дата /05.03.2011 г./ съдът е спрял 

производството по делото на това основание, като е посочил обстоятелството, 

че на съдебния състав служебно е известна връзката между настоящото дело и 

преюдициалния спор. В определението на съда липсват указания делото да се 

докладва след приключване на преюдициалния спор. Към момента на 

проверката не се установяват данни, от които да е видно, че са извършвани 

справки относно движението на преюдициалното производство, послужило 

като основание за спиране на настоящото. 

 - гр. д. № 2059/2011 г. /съдия Гергана Кузманова/. Производството по 

делото е спряно с протоколно определение, постановено в открито съдебно 

заседание от 14.03.2012 г. по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. Съдът е указал на 

страните, че ако в шестмесечен срок страните не поискат възобновяване, 

делото ще бъде прекратено. На 25.07.2012 г. е постъпила молба за 

възобновяване на производството, във връзка с която съдът е постановил 

определение от 25.07.2012 г.; възобновил е производството и е насрочил 

открито заседание за 26.09.2011 г. 

 - гр. д. № 28/2011 г. /съдия Сийка Златанова/. Производството е било 

спряно с протоколно определение от 22.03.2011 г. по взаимно съгласие на 

страните, като съдът не е указал последиците по чл. 231, ал. 1, изр. 1-во от 

ГПК. Разпореждане за докладване на делото след подаване на молба от 

страната за възобновяване, респективно след изтичане на 6-месечен срок от 

спирането, е постановено във връзка с молба на страната, с която съдът е 

уведомен, че не е осъществена медиация. След постъпила молба на страната, 

делото е възобновено и приключило. Забележка: делото е разгледано и в 

категорията дела по т. 1 от настоящия акт. 

 - гр. д. № 1124/2011 г. /съдия Стою Згуров/. В съдебно заседание, 

проведено на 19.12.2011 г., съдът е спрял производството по делото по чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с влязъл в сила акт на гр. д. № 1427/2011 г. 

на Районен съд-Смолян. Към момента на извършване на проверката /27.09.2011 
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г./ по делото не са правени справки за хода на преюдициалното производство, 

послужило като основание за спиране на настоящото. 

  - гр. д. № 1922/2011 г., обр. на 01.12.2011 г., на доклад на съдия Згуров, 

делба на СИО. В с.з. от 27.02.2012 г. делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК. На 20.08.2012 г. е постъпила молба за възобновяване на производството. 

С определение от 18.09.2012 г. производството по делото е възобновено и 

насрочено за 08.10.2012 г. 

  - гр. д. № 2047/2011 г., обр. на 23.12.2011 г., на доклад на съдия  Русева, 

иск по чл. 135 ЗЗД. В с.з. на 16.05.2012 г. съдът е спрял производството по 

делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, като преюдициалното дело е по описа 

на РС – Смолян, което към 16.05.2012 г. е във въззивна инстанция.  Съдът е 

постановил делото да се доклада при приключване на преюдициалното гр. д. № 

1482/2011 г., по описа на СмРС. 

 - гр. д. № 9/2011 г., обр. на 03.01.2011 г., на доклад на съдия Русева, 

делба на СИО. След размяна на книжата, съдът е постановил Определение № 

729/18.03.2011 г., с което е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 

1, т. 4 ГПК - до приключване на гр. д. № 8/2011 г., по опис на същия съд, за 

което на съда служебно е известно. По делото не са изисквани справки за 

движението на преюдициалното гр. д. № 8/2011 г. 

  - гр. д. № 8/2011 г., обр. на 03.01.2011 г., на доклад на съдия Златанова, 

иск по чл. 29, ал. 1 СК. В с.з. на 26.04.2012 г. съдът е спрял производството по 

делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на гр. д. № 147/2012 

г., по описа на РС – Девин. По делото е представено СУ от РС – Девин, за 

образуваното гр. д. № 147/2012 г., с правно осн. чл. 124, ал. 1 ГПК, представено 

от ищеца в с.з. на 26.04.2012 г. Към момента на проверката -26.09.2012 г. не е 

изисквана нито една справка за движението на преюдициалното дело. 

  - гр. д. № 629/2011 г., обр. на 11.05.2011 г., на доклад на съдия 

Златанова, иск по чл. 138, ал. 1 ЗЗД. В с.з. на 27.09.2011 г. производството по 

делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 21.03.2012 г. е постъпила 

молба от процесуален представител на ищеца, без представено пълномощно по 

делото, за възобновяване на производството. С определение от 22.03.2012 г. 

съдът е възобновил производството и насрочил делото. В с.з. на 24.04.2012 г., 

ищецът не се е явил, не е изпратил представител. Съдът е констатирал липсата 

на представителна власт на адвоката, подал молба за възобновяване на 

производството от името на ищеца и е дал указания в тази насока на ищеца, 

срок за изпълнение и последиците от неизпълнението. На 25.06.2012 г. е 

постановено Определение № 423, с което съдът е отменил определението за 

възобновяване на производството. Съобщение с препис от определението е 

връчено на страните, като на ищеца е връчено лично на 16.07.2012 г. След тази 

дата няма извършени процесуални действия. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 
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При проверката на спрените производства се установи, че не по всички 

дела е изисквана информация за движението на преюдициалния спор. По 

някои от делата се установи, че съдът е разпореждал делото да се докладва 

след приключване на преюдициалното производство с влязло в сила решение, 

но не са изисквани справки за движението му и няма изрично разпореждане на 

съда в този смисъл. Такива данни се установяват още по гр. д. № 180/2005 г. и 

гр. д. № 581/2008 г., разгледани в т. 9 на настоящия Акт. Тези констатации са 

направени и в Акт за резултати от извършена проверка на ИВСС, изх. № 

3076/09.10.2009 г., като във връзка с дадените в същия препоръки е издадена 

Заповед № 262/19.10.2009 г. на председателя на Районен съд-Смолян /описана 

на стр. 3 от настоящия акт/. 

 

5 Дела с отменен ход по същество 

  

 От изисканата справка и проверка по срочната книга се установи, че през 

2010 г. съдът е отменил хода по същество по 13 дела,  а през 2011 г. – по 5 

дела. При проверка на случайно избрани дела се установи: 

  - гр. д. № 506/2010 г., обр. на 04.05.2010 г., на доклад на съдия 

Кузманова, след това съдия Златанова, иск по чл. 86 ЗЗД.  В с.з. на 26.07.2010 

г. съдът е дал ход по същество на делото. На 05.08.2010 г. е разпоредено да се 

уведомят страните, че поради болест на съдията-докладчик, обявената дата за 

произнасяне с решение няма да бъде спазена. Делото е преразпределено на 

18.08.2010 г., с определен докладчик съдия Златанова, видно от приложения 

протокол. С определение от 01.10.2010 г. съдът е отменил дадения ход по 

същество на делото, поради замяна на докладчика. В с.з. на 12.10.2010 г. е 

даден ход по същество, на 15.10.2010 г. е постановено неприсъствено решение. 

 - гр. д. № 624/2010 г., обр. на 02.06.2010 г., на доклад на съдия 

Кузманова, след това съдия Русева, иск по чл. 327, ал. 1 във вр. с чл. 86 ЗЗД. В 

съдебно заседание, проведено на 28.07.2010 г., съдът е дал ход по същество. На 

05.08.2010 г. е разпоредено да се уведомят страните, че поради болест на 

съдията-докладчик, обявената дата за произнасяне с решение няма да бъде 

спазена. Делото е преразпределено на 18.08.2010 г., с определен докладчик 

съдия Русева, видно от приложения протокол. С определение от 01.09.2010 г. 

съдът е отменил дадения ход по същество на делото, поради замяна на 

докладчика. В с.з. на 27.10.2010 г. е даден ход на делото по същество. 

Решението е обявено на 17.11.2010 г. 

  - гр. д. № 1152/2010 г., обр. на 06.10.2010 г., на доклад на съдия 

Златанова, иск по чл. 49 СК. В с.з. на 28.12.2010 г. е даден ход по същество на 

делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 28.01.2011 г. В срока 

за произнасяне съдът е установил, че делото не е изяснено от фактическа 

страна, поради което е отменил протоколно определение с което е даден ход по 

същество и е насрочил делото. В с.з. на 03.02.2011 г. е постигната съдебна 

спогодба, одобрена от съда. 
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 - гр. д. № 430/2011 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 05.04.2011 г. 

по чл. 222, ал. 2 от КТ. В съдебно заседание от 06.07.2011 г. е даден ход по 

същество и делото е обявено за решаване. С определение от 21.07.2011 г., 

постановено в срока за решаване на делото, съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество и е насрочил ново открито 

заседание за 02.09.2011 г. За да постанови съдебен акт в този смисъл, 

докладчикът е приел, че следва да бъде назначена допълнителна съдебно-

икономическа експертиза, която да даде заключение за категорията труд на 

ищеца, която му е била призната при отпускане на пенсия и съобразно това за 

сбора от осигурителен стаж и възраст към датата на прекратяване на трудовото 

му правоотношение. На 02.09.2011 г. делото е обявено за решаване и решение 

е постановено на 16.09.2011 г. 

 - гр. д. № 1425/2011 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на 

18.10.2011 г. по молба по ЗГР. В съдебно заседание от 09.11.2011 г. делото е 

обявено за решаване. С определение от 25.11.2011 г. е отменил протоколно 

определение за даване на ход по същество и прекратил производството по 

делото, тъй като съдът е счел, че претенцията е от компетентността на 

длъжностно лице по гражданско състояние, доколкото поправката на името, 

която се иска, не противоречи на забраната на ал. 4 на чл. 76 от ЗГР, съгласно 

която по административен ред не може да се променя името на титуляря. 

 - гр. д. № 1205/2011 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на 

09.09.2011 г. В първото открито съдебно заседание, проведено на 02.02.2011 г., 

съдът е дал ход по същество и обявил делото за решаване. С определение от 

02.03.2011 г. съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по 

същество, след като е приел, че делото е останало неизяснено от фактическа 

страна, поради което е оставил без движение производството и дал указания за 

отстраняване на нередовности, констатирани в исковата молба. 

  - гр. д. № 30/2011 г., обр. на 10.01.2011 г., на доклад на съдия 

Кузманова, делото е описано в точка 1 от настоящия акт. Причина за отмяна 

хода по същество: в срока за произнасяне съдът е констатирал, че  предявеният 

отрицателен установителен иск, по който е образувано производството, е 

недопустим и поради неговата недопустимост е недопустим и искът за отмяна 

на нотариален акт за собственост на ответника, който не може да се предявява 

самостоятелно, поради което с определение от 12.08.2012 г. съдът е отменил 

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

  - гр. д. № 722/2011 г., обр. на 31.05.2011 г., на доклад на съдия 

Златанова, обл. иск. С определение от 25.04.2012 г., постановено в срока за 

решаване на делото, съдът е отменил протоколно определение от 27.03.2012 г., 

с което е даден ход по същество и производството е насрочено в открито 

съдебно заседание за 22.05.2012 г. За да постанови определение в този смисъл, 

видно от констативно-съобразителната част на съдебния акт, съдът е приел, че 

делото е останало неизяснено от фактическа страна, доколкото не е било 
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установено по категоричен и безспорен начин какъв е размерът на претендиран 

наем. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 
Причините за  отмяна хода по същество на проверените дела са: смяна на 

докладчика, поради продължително отсъствие по болест, наложило 

преразпределение на делата, обявени за решаване; допълнително изясняване на 

факти и обстоятелства, които съдът не е съобразил своевременно. 

 

 6. Дела, образувани по реда на чл. 310 ГПК 

 

  - гр. д. № 92/2011 г., обр. на 27.01.2011 г., на доклад на съдия Русева, 

иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ. С разпореждане от 31.01.2011 г. е изпратен 

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

отбелязване от 02.02.2011 г., че на посочения адрес няма представител на 

фирмата. С разпореждане без дата, съдът е постановил да се връчи 

съобщението на посочения адрес в ТР. С разпореждане от 04.02.2011 г. съдът е 

оставил ИМ без движение, с указания за точно посочване на ответника срещу 

когото е предявен иска, т. к. при справка в ТР соченото ЮЛ не отговаря на 

посочения ЕИК. На 10.02.2011 г. е представена поправена ИМ. На 16.02.2011 г. 

е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на посочения ответник. 

Съобщението е връчено на 05.03.2011 г. На 06.04.2011 г. е постановено 

разпореждане, с което съдът е нарочил делото и е изготвил доклад по делото, 

връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 29.04.2011 г. – даден е ход по 

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

16.05.2011 г., решението е обявено на 16.05.2011 г. 

  - гр. д. № 164/2011 г., обр. на 10.02.2011 г., на доклад на съдия 

Златанова, иск по чл. 233, ал. 1 ЗЗД във вр. с чл. 310, т. 2 ГПК. С разпореждане 

от 15.02.2011 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е върнато в цялост, с отбелязване от 18.02.2011 г., че лицето не 

живее на посочения адрес, по сведение на съседи. С разпореждане от 

07.03.2011 г., съдът е оставил ИМ без движение. На 11.03.2011 г. е представена 

молба-уточнение, на 15.03.2011 г. е разпоредено да се връчи препис от ИМ на 

ответника по месторабота. Съобщението е връчено на 17.03.2011 г., отговора е 

представен на 15.04.2011 г. С разпореждане от 18.04.2011 г. е насрочено 

делото, изготвен е проект за доклад, връчен на страните. Първото с.з. е 

проведено на 28.04.2011 г. – отложено по доказателствата. В с.з. на 03.05.2011 

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

решение на 17.05.2011 г., решението е обявено на 13.05.2011 г. 

  - гр. д. № 338/2011 г., обр. на 16.03.2011 г., на доклад на съдия Згуров, 

иск по чл. 143 и чл. 149 СК. С разпореждане от 22.03.2011 г. е изпратен препис 

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

от 04.04.2011 г., че лицето не е намерено. С разпореждане от 05.04.2011 г. е 
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указано да се залепи уведомление на адреса, по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. 

Уведомлението е залепено на 06.04.2011 г. С разпореждане от 02.05.2011 г. е 

изискана сл. справка по Наредба № 14/18.11.2009 г., предоставена на 

04.05.2011 г. На 05.05.2011 г. е разпоредено да се изпрати съобщение до 

ответника на посочения в справката адрес. Съобщението е върнато в цялост с 

отбелязване от 31.05.2011 г., че лицето не живее на посочения адрес. На 

16.06.2011 г. е залепено уведомление и на адреса от справката. С разпореждане 

от 07.07.2011 г. е изпратено искане до АК – Смолян за назначаване на особен 

представител, на 13.07.2011 г. е постъпило уведомително писмо. С 

определение от 15.07.2011 г. е назначен особен представител и е разпоредено 

връчване на ИМ за отговор. На 01.08.2011 г. е депозиран отговор. На 

23.08.2011 г. е постановено определение по чл. 312 ГПК, делото е насрочено, 

изготвен е доклад, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 13.09.2011 

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

27.09.2011 г. Решението е обявено на 26.09.2011 г. 

  - гр. д. № 864/2011 г., обр. на 22.06.2011 г., на доклад на съдия 

Кузманова, иск по чл. 344, ал. 1 КТ. С разпореждане от 24.06.2011 г. ИМ е 

оставена БД, на 04.07.2011 г. е представена молба-уточнение. На 07.07.2011 г. е 

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

08.08.2011 г. е представен отговор на ИМ. С разпореждане от 11.08.2011 г. е 

изготвен доклад по делото, връчен на страните, делото е насрочено. На 

21.09.2011 г. е проведено първото с.з. – не е даден ход на делото, съдът е 

докладвал постъпила молба от ищеца с приложен болничен лист. Проведени са 

с.з. на: 05.10.2011 г. – отложено по доказателствата; 17.10.2011 г. – даден е ход 

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

27.10.2011 г., решението е обявено на 27.10.2011 г. 

  - гр. д. № 326/2011 г., обр. на 15.03.2011 г., на доклад на съдия 

Кузманова, иск по чл. 150 СК. С разпореждане от 22.03.2011 г. съдът е 

постановил да се изпрати препис от исковата молба на ответника за отговор. 

На 26.04.2011 г. е представен отговор на ответника. С разпореждане от 

29.04.2011 г. е изготвен доклада по чл. 312 ГПК, връчен на страните, делото е 

насрочено. В първото с.з. на 18.05.2011 г. е даден ход на делото по същество, 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 28.05.2011 г., решението е 

обявено на 28.05.2011 г. 

 - гр. д. № 1185/2011 г., обр. на 03.09.2011 г., на доклад на съдия Згуров, 

иск по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 от КТ. С разпореждане от 09.09.2011 г. съдът е 

постановил да се изпрати препис от ИМ на ответника. За отговор. Писмен 

отговор е депозиран на 11.10.2011 г. С определение по чл. 312 от ГПК, 

постановено на 13.10.2011 г., съдът е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 02.11.2011 г., отделил е предявения насрещен иск, 

изготвил е доклад по делото, връчен на страните. С разпореждане от 14.10.2011 

г. съдът е пренасрочил делото, по постъпила молба от пълномощника на ищеца 

за ангажираност по др. дело в СГС. В с.з. на 03.11.2011 г. е даден ход по 
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същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

17.11.2011 г., решението е обявено на 14.11.2011 г. 

 - гр. д. № 597/2011 г., обр. на 28.04.2011 г., на доклад на съдия 

Златанова, иск по чл. 143, ал. 2 във вр. с чл. 146, ал. 1 от СК. С разпореждане 

по чл. 131 от ГПК, постановено на 02.05.2011 г., съдът е указал да се изпрати 

препис от исковата молба на ответника за отговор. На 08.05.2011 г. е връчено 

съобщението, на 09.06.2011 г. е представен отговор на ИМ. На 16.06.2011 г. е 

постановено разпореждането, с което съдът е изготвил доклад по делото, 

връчен на страните и е насрочил делото. В с.з. на 07.07.2011 г. е постигната 

съдебна спогодба, одобрена от съда и производството по делото е прекратено; 

  - гр. д. № 1252/2011 г., обр. на 20.09.2011 г., на доклад на съдия 

Златанова, иск по чл. 127, ал. 2 СК. С разпореждане от 29.09.2011 г. ИМ е 

оставена БД за довнасяне на ДТ, изпълнено с молба от 05.10.2011 г. На 

11.10.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор, представен на 09.11.2011 г. На 24.11.2011 г. е постановено 

определение, с което е насрочено делото и е изготвен проект за доклад. 

Първото с.з. е проведено на 13.12.2011 г. – отложено за постигане на спогодба; 

17.01.2012 г. – постигната съдебна спогодба, одобрена от съда и 

производството по делото е прекратено. 

  - гр. д. № 697/2012 г., обр. на 13.06.2012 г., на доклад на съдия Русева, 

иск по 344, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 във вр. с чл. 225, ал. 1, както и чл. 226, ал. 1 КТ. 

С разпореждане от 15.06.2012 г. ИМ е оставена БД, съобщението е изпратено 

на с. д., връчено на 20.06.2012 г. На 26.06.2012 г. е постъпила молба-уточнение, 

на с. д. съдът е разпоредил да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор– чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено на 27.06.2012 г., връчено на 

10.07.2012 г., на 13.08.2012 г. е постъпил отговор на ИМ. С разпореждане от 

15.08.2012 г. е изготвен доклада по чл. 312 ГПК, връчен на страните; назначена 

е СИЕ; делото е насрочено за 05.09.2012 г. Първото с.з. е проведено на 

05.09.2012 г. – разпитани са свидетелите, за изготвяне на заключение по 

назначената СИЕ, отложено. В с.з. на 26.09.2012 г. е даден ход по същество на 

делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 11.10.2012 г., 

решението е обявено на 11.10.2012 г. 

  - гр. д. № 736/2012 г., обр. на 21.06.2012 г., на доклад на съдия Згуров, 

иск по чл. 357 във вр. с чл. 128, т. 2 КТ. С разпореждане от 25.06.2012 г., съдът 

е разпоредил да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е изпратено на 25.06.2012 г., върнато в цялост с отбелязване от 

връчителя от 09.07.2012 г., че адресатът не е открит на посочения адрес. С 

разпореждане (без дата) съдът е указал да се връчи съобщението на адреса, 

посочен в ИМ, ако не бъде открит – да се залепи уведомление, по реда на чл. 

50 , ал. 4 ГПК. На 11.07.2012 г. е изпратено съобщение, връчено на 13.07.2012 

г., на 10.08.2012 г. е представен отговор на ИМ – неподписан. С разпореждане 

от 21.09.2012 г. съдът е указал на ответника, че следва в едноседмичен срок да 

представи подписана молба, от която да е видно, дали поддържа подадения 
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писмен отговор. Съобщението е изпратено на 21.09.2012 г., върнато в цялост, с 

отбелязване от 03.10.2012 г., че адресата не е намерен. С разпореждане от 

03.10.2012 г. е указано да се залепи уведомление. На 08.10.2012 г. е залепено 

уведомление. Към момента на проверката (16.10.2012 г.) не е изтекъл 

двуседмичния срок за получаване на книжата от канцеларията на съда. 

  - гр. д. № 61/2012 г., обр. на 17.01.2012 г., на доклад на съдия Златанова, 

иск по чл. 150 СК. Делото е разпределено на 19.01.2012 г. На 20.01.2012 г. е 

разпоредено да се връчи препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението 

е изпратено на 20.01.2012 г., връчено на 23.01.2012 г. – не е представен отговор 

на ИМ. С разпореждане от 29.02.2012 г. е изготвен проект за доклад по чл. 312 

ГПК, връчен на страните; изискано е становище от ДСП – Смолян. Първото 

с.з. е проведено на 20.03.2012 г. – разпитани са свидетели, прието е становище 

от ДСП – Смолян; съдът е дал ход по същество на делото, като е обявил, че ще 

се произнесе с решение в двуседмичен срок, считано от датата на с.з. 

Решението е обявено на 04.04.2012 г. – в посочения от съда срок. 

 - гр. д. № 378/2012 г. /съдия Стою Згуров/ е образувано на 03.04.2012 г. 

по искова молба за трудово възнаграждение, депозирана на тази дата. С 

разпореждане от 06.04.2012 г. съдът е дал указания на ищеца за отстраняване 

на констатирани в исковата молба нередовности. Указанията са доведени до 

знанието на страната на 18.04.2012 г. със съобщение, изпратено на 12.04.2012 

г. Молба от ищеца е постъпила на 20.04.2012 г. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на тази дата, съобщение за което е изпратено в същия ден. 

На 29.05.2012 г. по делото е депозиран писмен отговор от ответника. Върху 

отговора е положена резолюция на от 30.05.2012 г., с която съдът е посочил, че 

ще постанови определение за насрочване, след като бъде върнато редовно 

връчено съобщение. За да постанови горното, съдът е приел, че препис от 

исковата молба не е връчен редовно на ответника, а на лице, открито в офиса 

на клона на предприятието. Съобщение, изпратено на 29.05.2012 г., е върнато в 

цялост на 07.06.2012 г. с отбелязване, че на посочения адрес не се помещава 

предприятието-ответник. С определение от 14.06.2012 г. по чл. 140 от ГПК 

съдът е приел, че е сезиран с обективно кумулативно съединени искове и е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 11.07.2012 г. На 

05.07.2012 г. е депозирана молба от ищеца за спиране на съдебното 

производство на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. Молба в този смисъл е 

депозирана от ответника на 09.07.2012 г. С протоколно определение, 

постановено в съдебно заседание от 11.07.2012 г., съдът е постановил спиране 

на производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, като е указал на 

страните последиците по чл. 231, ал. 1 от ГПК. Разпредено е делото да се 

докладва след изтичане на 6-месечния срок. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Установява се положителен стремеж за спазване на срока по чл. 312, ал. 

1, т. 1 от ГПК – след постъпване на отговора на ответника или изтичането на 
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срока за това делата да се насрочват в първо открито съдебно заседание за дата 

не по-късно от три седмици, както и на срока, регламентиран в чл. 316 от ГПК 

– решението да се обявява в двуседмичен срок след заседанието, в което е 

приключило разглеждането на делото. 

Проверката по редовността и допустимостта на исковата молба е 

извършвана в срок между 1 и 9 дни от образуване на делото и разпределянето 

му на съдия-докладчик. Не е спазван срокът, регламентиран в чл. 312, ал. 1 от 

ГПК – в деня на постъпване на отговора на ответника или от изтичането на 

срока за това съдът да постановява определение, с което изготвя доклад по 

делото и се произнася по доказателствените искания. 

Част от делата са приключили с едно съдебно заседание, а при отлагане 

са насрочвани за след 5 до 15 дни. 

 

7. Дела, образувани по реда на Закона за закрила на детето 

 

 - гр. д. № 1759/2011 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 08.11.2011 г. 

по искане на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Девин по чл. 

26 и чл. 28 от ЗЗДет, постъпило на същата дата. Делото е разпределено на 

съдия-докладчик на 15.11.2011 г. Към молбата е приложен социален доклад. 

Социален доклад е депозиран и на 07.12.2011 г.. С разпореждане от 22.11.2011 

г. съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 07.12.2011 

г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество, съдът е изслушал 

детето и е посочил, че ще се произнесе с решението си на 23.12.2011 г. По 

делото е постановено Решение № 365/29.12.2011 г. и съобщения за съдебния 

акт са изпратени на тази дата. 

 - гр. д. № 1765/2011 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 08.11.2011 г. 

по искане на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Девин по чл. 

26 и чл. 28 от ЗЗДет, постъпило на същата дата. Делото е разпределено на 

съдия-докладчик на 15.11.2011 г. С разпореждане от 22.11.2011 г. съдът е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 07.12.2011 г. В 

съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество, съдът е изслушал 

детето и е посочил, че ще се произнесе с решението си на 23.12.2011 г. По 

делото е постановено Решение № 364/30.12.2011 г. и съобщения за съдебния 

акт са изпратени на тази дата. 

 - гр. д. № 1758/2011 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на 

08.11.2011 г. по искане на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Девин по чл. 26 и чл. 28 от ЗЗДет, постъпило на същата дата. Делото е 

разпределено на съдия-докладчик на 15.11.2011 г. Към молбата е приложен 

социален доклад. С разпореждане от 16.11.2011 г. съдът е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 08.12.2011 г. Социален доклад 

е депозиран и на 07.02.2011 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по 

същество, съдът е изслушал детето и е посочил, че ще се произнесе с решение 
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на 04.01.2012 г. По делото е постановено Решение № 367/30.12.2011 г., 

съобщения за което са изпратени на 03.01.2012 г. 

 - гр. д. № 1764/2011 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на 

08.11.2011 г. по искане на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Девин по чл. 26 и чл. 28 от ЗЗДет, постъпило на същата дата. Делото е 

разпределено на съдия-докладчик на 15.11.2011 г. С разпореждане от 

16.11.2011 г. съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

08.12.2011 г. Социален доклад е депозиран на 07.02.2011 г. В съдебно 

заседание от тази дата е даден ход по същество, съдът е изслушал детето и е 

посочил, че ще се произнесе с решение на 04.01.2012 г. По делото е 

постановено Решение № 369/30.12.2011 г., съобщения за което са изпратени на 

същата дата. 

 - гр. д. № 1766/2011 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на 

08.11.2011 г. по искане на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Девин по чл. 26 и чл. 28 от ЗЗДет, постъпило на същата дата. Делото е 

разпределено на съдия-докладчик на 15.11.2011 г. С разпореждане от 

18.11.2011 г. съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

05.12.2011 г. По делото е депозиран социален доклад. В съдебно заседание от 

тази дата е даден ход по същество, съдът е изслушал детето и е посочил, че ще 

се произнесе с решение на 13.12.2011 г. По делото е постановено Решение № 

361/13.12.2011 г., съобщения за което са изпратени на същата дата. 

 - гр. д. № 1762/2011 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на 

08.11.2011 г. по искане на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Девин по чл. 26 и чл. 28 от ЗЗДет, постъпило на същата дата. Делото е 

разпределено на съдия-докладчик на 15.11.2011 г. С разпореждане от 

18.11.2011 г. съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

05.12.2011 г. Социален доклад е депозиран с исковата молба и преди съдебното 

заседание. В първото открито съдебно заседание е даден ход по същество и 

съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 13.12.2011 г. В конкретния 

случай детето не е навършило 10 г. и не е изслушвано. По делото е 

постановено Решение № 360/13.12.2011 г., съобщения за което са изпратени на 

същата дата. 

 - гр. д. № 1760/2011 г. /съдия Стою Згуров/ е образувано на 08.11.2011 г. 

по искане на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Девин по чл. 

26 и чл. 28 от ЗЗДет, постъпило на същата дата. Делото е разпределено на 

съдия-докладчик на 15.11.2011 г. С разпореждане от 18.11.2011 г. съдът е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 30.11.2011 г. 

Социален доклад е депозиран с исковата молба. В съдебно заседание от тази 

дата е даден ход по същество, съдът е изслушал детето и е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 09.12.2011 г. По делото е постановено Решение № 

357/02.12.2011 г., съобщения за което са изпратени на 05.12.2011 г. 

 - гр. д. № 1763/2011 г. /съдия Стою Згуров/ е образувано на 08.11.2011 г. 

по искане на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Девин по чл. 
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26 и чл. 28 от ЗЗДет, постъпило на същата дата. Делото е разпределено на 

съдия-докладчик на 15.11.2011 г. С разпореждане от 18.11.2011 г. съдът е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 30.11.2011 г. 

Социален доклад е депозиран с исковата молба. В съдебно заседание от тази 

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

на 09.12.2011 г. По делото е постановено Решение № 358/08.12.2011 г., 

съобщения за което са изпратени на 08.12.2011 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Всички дела от тази категория са образувани по молби, постъпили в един 

и същи ден, и всички, след образуването им, са разпределени на докладчици 

седем дни по-късно. Производствата са насрочени в открито съдебно заседание 

в срок по-малък от един месец, а съдебните решения са постановени в срокове 

по-кратки от законовоопределения. 

 

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

/ЗЗДН/ 

 

 - гр. д. № 588/2011 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на 

27.04.2011 г. по молба по чл. 8 от ЗЗДН, постъпила на тази дата. С 

разпореждане от 27.04.2011 г. съдът е оставил производството без движение за 

отстраняване на констатирани нередовности в молбата. На 09.05.2011 г. е 

депозирана молба в изпълнение на указанията, дадени от съда. С разпореждане 

от 10.05.2011 г. съдът е насрочил първо открито съдебно заседание за 

26.05.2011 г. Съдът е обявил Решение № 182/26.05.2011 г. и Заповед за защита 

в открито съдебно заседание. 

 - гр. д. № 1196/2011 г. /съдия Стою Згуров/ е образувано на 08.09.2011 г. 

по молба по чл. 8 от ЗЗДН, постъпила на тази дата. С разпореждане от 

09.09.2011 г. съдът е оставил производството без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности в молбата. Указанията са доведени до знанието на 

страната на 14.09.2011 г. С определение от 29.09.2011 г. съдът е върнал 

молбата и прекратил производството по делото, след като е констатирал, че не 

са отстранени констатираните нередовности.  

 - гр. д. № 2068/2011 г. /съдия Стою Згуров/ е образувано на 29.12.2011 г. 

по молба по чл. 8 от ЗЗДН, постъпила на тази дата. С определение от 

29.12.2011 г., на основание чл. 18, ал. 1 от ЗЗДН, съдът е постановил 

издаването на заповед за незабавна защита. С протоколно определение, 

постановено в открито съдебно заседание на 30.01.2012 г., съдът е прекратил 

производството по делото, след като от молителката е направила изявление за 

оттегляне на молбата на основание § 1, ДР ЗЗДН, вр. с чл. 232 от ГПК. 

 - гр. д. № 96/2011 г. /съдия Тодор Деянов/ е образувано на 28.01.2011 г. 

по молба по ЗЗДН, постъпила на тази дата. С разпореждане от 31.01.2011 г. 

съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 24.02.2011 г. 
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Видно от протокол, съставен за проведено съдебно заседание от 24.02.2011 г., 

съдът е прекратил производството по делото, след като е приел, че молбата е 

процесуално недопустима. 

 - гр. д. № 624/2011 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на 

10.05.2011 г. по молба по чл. 8 от ЗЗДН, постъпила на тази дата. С 

разпореждане от 10.05.2011 г. съдът е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 01.06.2011 г. В открито съдебно заседание, проведено на 

тази дата, съдът е обявил Решение № 187/01.06.2011 г. и Заповед за защита № 

187/01.06.2011 г. 

 - гр. д. № 616/2011 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 09.05.2011 г. 

по молба по чл. 8 от ЗЗДН, постъпила на тази дата. С разпореждане от 

09.05.2011 г. съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

25.05.2011 г. Решението по делото е обявено в открито съдебно заседание от 

тази дата. 

 - гр. д. № 311/2011 г. /съдия Петя Оджакова/ е образувано на 10.03.2011 

г. по молба по чл. 8 от ЗЗДН, постъпила на тази дата. С разпореждане от 

10.03.2011 г. съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

01.04.2011 г. Решението по делото е обявено в открито съдебно заседание от 

тази дата, като в протокола е направено отбелязване, че страните са получили 

преписи от решението и заповедта за защита на тази дата. 

 - гр. д. № 564/2011 г. /съдия Петя Оджакова/ е образувано на 21.04.2011 

г. по молба по чл. 8 от ЗЗДН, постъпила на тази дата. С разпореждане от 

21.04.2011 г. съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

28.04.2011 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е констатирал, че 

ответникът е редовно призован, но не се явява и не изпраща представител, 

поради което постановява принудителното му довеждане, с оглед на което 

делото е отложено за 29.04.2011 г. Решението по делото е обявено в открито 

съдебно заседание от тази дата.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

По делата от тази категория съдебните състави са постановявали 

разпореждания в деня на образуването им, като съдът е насрочвал 

производствата в първо открито съдебно заседание в срок до 1 месец. По 

всички дела съдебните състави са обявявали решенията си в срок до един 

месец и при спазване на изискванията на чл. 15, ал. 1 от ЗЗДН. 

 

9. Дела, образувани преди 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2011 г. 

 

 - гр. д. № 180/2005 г., обр. на 21.03.2005 г., на доклад на съдия 

Хаджииванов, съдия Кузманова - към момента на проверката, иск по чл. 109 

ЗС. В с.з. на 21.04.2006 г. е даден ход по същество на делото (съдия 

Хаджииванов). С определение № 473/18.07.2006 г. съдът е отменил дадения 
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ход по същество на делото и спрял производството на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” 

ГПК (отм.) – преюдициалното дело е гр. д. № 97/2004 г., по описа на СмРС. 

През 2009 г. са изисквани 2 справки за движението на преюдициалното дело. 

На 21.10.2011 г. делото е преразпределено на съдия Кузманова, приложен е 

протокол от случайното разпределение. На 21.10.2011 г. е постъпила молба от 

ищците за възобновяване на производството и за допускане на обезпечение. С 

Определение № 2736/26.10.2011 г. съдът е оставил без уважение молбата в 

частта за възобновяване на производството и е допуснал обезпечение на 

предявения иск, чрез налагане на обезпечителна мярка „спиране на 

изпълнението” по изпълнителното дело. На 17.07.2012 г. е постъпила молба от 

ищеца за възобновяване на производството. С определение от 23.07.2012 г. 

производството е възобновено и насрочено за 26.09.2012 г. 

 - гр. д. № 581/2008 г., обр. на 22.10.2008 г., на доклад на съдия 

Антонова, съдия Златанова – към момента на проверката, делба. В с. з. на 

12.03.2009 г. производството по делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК 

– до приключване на гр. д. № 193/2009 г. и гр. д. № 216/2009 г., и двете по  

описа на СмРС. Не са изисквани справки за движението на преюдициалните 

дела. На 16.07.2009 г. делото е преразпределено на съдия Згуров. На 21.05.2012 

г. е постъпила молба от ищеца за възобновяване на производството. На 

21.05.2012 г. делото е преразпределено на съдия Златанова, приложен е 

протокол от случайното разпределение. С разпореждане от 22.05.2012 г. са 

изискани гр. д. № 193/2009 г. и гр. д. № 216/2009 г., по описа на СмРС. С 

определение от 28.05.2012 г. производството по делото е възобновено. На 

21.06.2012 г. е проведено с.з. – даден е ход по същество на делото. С 

определение от 20.07.2012 г. съдът е отменил дадения ход по същество на 

делото и е оставил ИМ без движение, за представяне на скици на процесните 

имоти по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Баните, 

ободрени със заповед на ИД на АГКК, влязла в сила на 15.06.2010 г. На 

17.08.2012 г. е представена молба-уточнение от ищеца. С разпореждане от 

26.09.2012 г. съдът е постановил да се изпатят преписи от молбата-уточнение 

на ответниците с указание за отговор в едномесечен срок. 

 - гр. д. № 20/2009 г., обр. на 08.01.2009 г., на доклад на съдия Златанова, 

делба. С Решение № 210 от 21.07.2009 г. съдът е допуснал съдебна делба на 

имотите. С разпореждане от 25.09.2009 г. делото е насрочено по втора фаза на 

делбата и е проведено едно с.з. през 2009 г. През 2010 г. са проведени 7 

съдебни заседания. В с.з. от 11.01.2011 г. съдът е констатирал, че ответниците 

не са довнесли определените от съда суми за допуснатите и назначени 

експертизи, поради което е постановил внасяне на делото в архив. 

  - гр. д. № 523/2009 г., обр. на 17.06.2009 г., на доклад на съдия 

Златанова, делба. С Решение № 440/15.01.2010 г. съдът е допуснал да се 

извърши съдебна делба на имот – обжалвано. На 06.07.2011 г. делото е върнато 

от ВКС. С разпореждане от 13.07.2011 г. делото е насрочено. В с. з. на 

04.10.2011 г. е допусната и назначена СТЕ. Проведени са с.з. на: 03.11.2011 г. – 
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за постигане на спогодба, отложено; 15.12.2011 г. – не е постигната спогодба, 

не е внесен депозит за в. л., поради което съдът с протоколно определение е 

постановил внасяне на делото в архив. 

  - гр. д. № 1010/2009 г., обр. на 17.11.2009 г., на доклад на съдия Згуров, 

иск по чл. 79 във вр. с чл. 240 във вр. с чл. 92 ЗЗД. В първото по делото с.з., 

проведено на 24.02.2010 г., съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 5 ГПК – до приключването на образуваната преписка и евентуално 

до приключването на наказателното производство, което би могло да бъде 

образувано във връзка с нея – обжалвано. С Определение № 102 от 14.04.2010 

г., постановено по в. гр. д. № 173/2010 г., по описа на ОС – Смолян, съдът е 

потвърдил определението за спиране на производството на 

първоинстанционния съд. По делото са извършвани периодични справки (1-3 

месеца) за движението на образуваното дознание № 90/2010 г., по описа на РП- 

гр. Първомай. Последната справка е изискана на 21.09.2012 г., съдът е 

разпоредил да се изиска нова справка на 22.10.2012 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 От проверката се установи, че причините за висящите производства са 

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

предмет делба и други вещни искове, чието разглеждане изисква по-дълъг 

период от време, като повечето производства са спирани, най-често на осн. чл. 

182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) - до приключване с влязъл в сила съдебен акт по 

преюдициално дело. От проверката на делата от тази категория се констатира, 

че не по всички спрени производства са изисквани справки за движението на 

преюдициалните производства. 

 

10. Дела, образувани по чл. 390 от ГПК 

 

 - ч. гр. д. № 1887/2011 г. /съдия Тодор Деянов/ е образувано на 

25.11.2011 г. по молба от същата дата по чл. 390 от ГПК на „У.К. Б.” АД за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана на 

недвижим имот. В молбата е посочено, че цената на бъдещия иск е в размер на 

31 230,20 лв. съгласно удостоверение за данъчна оценка на имота. От 

протокола за избор на докладчик е видно, че разпределението на тази 

категория дела се извършва ръчно на дежурен съдия, съгласно утвърдения 

график. С определение от 25.11.2011 г. съдът е допуснал поисканото 

обезпечение и указано на страната, че ако не бъдат представени доказателства, 

че е предявен искът в едномесечен срок, служебно ще бъде отменено 

обезпечението. Определението на съда не съдържа диспозитив от кой момент 

тече определения едномесечен срок. Направено е отбелязване, че на 28.11.2011 

г. е получена обезпечителната заповед от 25.11.2011 г. Съобщение за акта на 

съда е изпратено на 28.11.2011 г. С молба от 22.12.2011 г. молителят е 
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представил доказателство за предявяване на бъдещия иск, предмет на 

обезпечението. 

 - ч. гр. д. № 315/2011 г. /съдия Тодор Деянов/ е образувано на 11.03.2011 

г. по молба от същата дата по чл. 390 от ГПК, депозирана от „Б. Д.” ЕООД, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови 

сметки до размери на сумата от 5 304,68 лв. С определение от 11.03.2011 г. 

съдът е допуснал исканото обезпечение, като е указал едномесечен срок за 

предявяване на иска, както и последиците от непредставяне на доказателства в 

този смисъл. Определението на съда не сочи момента, от който тече 

едномесечния срок за предявяване на бъдещия иск. Не е определяна гаранция 

за допускане на обезпечението. На гърба на определението е направено 

отбелязване, че обезпечителната заповед е получена на 14.03.2011 г. от 

пълномощник на молителя, за който по делото е приложено пълномощно. 

Съобщение за акта на съда е изпратено на 11.03.2011 г. и е получено на 

22.03.2011 г. С определение от 27.04.2011 г. съдът е отменил допуснатото 

обезпечение, след като е обсъдил, че в указания едномесечен срок, изтекъл на 

22.04.2011 г., не е представено доказателство за предявяване на иска, чието 

обезпечение е допуснато.  

 - ч. гр. д. № 1364/2011 г. /съдия Стою Згуров/ е образувано на 

13.10.2011 г. по молба от същата дата по чл. 390 от ГПК, депозирана от „М.” 

ООД, за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 

банкови сметки за сумата от 8 476,00 лв. Определянето на докладчик е 

извършено ръчно на съдия, дежурен в съответния ден. С определение от 

13.10.2011 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, като е указал, че при 

непредставяне на доказателство за предявяване на доказателство за 

предявяване на бъдещия иск, обезпечението служебно ще бъде отменено. С 

определението още съдът е определил внасяне на парична гаранция в размер 

на 1200,00 лв. по сметка на Смолянския районен съд и свързал издаването на 

обезпечителна заповед със задължението да се представи доказателство в този 

смисъл. В определението не е посочено от кой момент тече срока за 

предявяване на бъдещия иск. Съобщение за страната е изпратено на 13.10.2011 

г. и е получено на 28.10.2011 г. На 21.10.2011 г. е представена вносна бележка, 

като доказателство за внасяне на определената от съда гаранция. Направено е 

отбелязване, че е получена обезпечителна заповед, но не е отбелязана датата, 

както и в какво качество лицето я получава. С молба от 14.11.2011 г. страната е 

представила искова молба с входящ номер като доказателство, удостоверяващо 

изпълнението на 1-месечния срок. 

 - ч. гр. д. № 72/2011 г. /съдия Стою Згуров/ е образувано на 12.01.2011 г. 

по молба от същата дата по чл. 390 от ГПК, депозирана от физическо лице, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението по 

описа на ДСИ при Смолянски районен съд. С определение от 20.01.2011 г. 

съдът е оставил без уважение молбата, след като е приел, че липсва 
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обезпечителна нужда и исканата мярка е неподходяща. Съобщение е изпратено 

на 20.01.2011 г., получено на страната на 24.01.2011 г. 

 - ч. гр. д. № 1221/2011 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 

14.09.2011 г. по молба от същата дата по чл. 390 от ГПК, депозирана от „Р.-В.” 

ЕООД, за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 

банкови сметки на длъжника до сумата от 22 135,00 лв. Делото е разпределено 

ръчно на дежурен съдия, видно от протокола за избор на докладчик. 

Определение от 14.09.2011 г. съдът е допуснал исканото обезпечение; 

определил е едномесечен срок, считано от връчване на настоящото 

определение, за предявяване на иска; указал е делото да се докладва след 

внасяне на определената гаранция за издаване на обезпечителна заповед. 

Съобщение за определението на съда е изпратено на 14.09.2011 г. и получено 

на 28.09.2011 г. Направено е отбелязване, че на 29.09.2011 г. е получена 

обезпечителната заповед. На 03.11.2011 г. е представено копие на искова 

молба, предявена от молителя и представляваща доказателство за предявяване 

на бъдещия иск. 

 - ч. гр. д. № 1097/2011 г. /съдия Петя Оджакова/ е образувано на 

15.08.2011 г. по молба от същата дата по чл. 390 от ГПК, депозирана от 

физическо лице, за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 

обезпечение, представляващо „спиране на сечта с издаване разрешително за 

сеч и съответно отнемане издаването на такива на ответника”. Липсва 

протокол за избор на докладчик. С определение от 15.08.2011 г. съдът е 

оставил без уважение искането. Последното е потвърдено от Окръжен съд-

Смолян с определение от 14.09.2011 г., постановено по в. ч. гр. д. № 406/2011 г. 

 - ч. гр. д. № 1870/2011 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на 

22.11.2011 г. по молба от същата дата по чл. 390 от ГПК, депозирана от „А.-Е.” 

ЕООД, за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 

банкови сметки до размер на сумата от 10 066,40 лв. Изборът на докладчик е 

определен ръчно между дежурните съдии, видно от протокола за избор на 

съдия. С определение от 22.11.2011 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 

като е указал на страната двуседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, 

считан от съобщаване на определението, съответно последиците от 

непредставяне на доказателства в този смисъл. Съдът не е обвързвал 

допускането на обезпечение с внасянето на парична гаранция. Съобщение е 

изпратено на 22.11.2011 г. и е получено на 28.11.2011 г. Направено е 

отбелязване, че обезпечителната заповед е получена на 22.11.2011 г. На 

12.12.2011 г. е представено копие на искова молба, заведена в Районен съд-

Смолян. 

 - ч. гр. д. № 310/2011 г. /съдия Петя Оджакова/ е образувано на 

10.03.2011 г. по молба от същата дата по чл. 390 от ГПК, депозирана от „М.” 

ООД, за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 

банкови сметки на длъжника за сумата от 10 844,00 лв. С определение от 

10.03.2011 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск за сумата от 10 844,00 
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лв. чрез налагане на запор върху банкови сметки; определен едномесечен срок 

за предявяване на иска, без да се сочи от кой момент тече. Съдът не е обвързал 

допускането на обезпечение с внасянето на парична гаранция. Направено е 

отбелязване, че обезпечителната заповед е получена на 15.03.2011 г., без да е 

отразено кое лице я получава и в какво си качество. Съобщение за акта на съда 

е изпратено на 11.03.2011 г. и получено на 17.05.2011 г. По делото е 

представено като доказателство копие на искова молба с входящ номер от 

07.04.2011 г. по описана Районен съд-Видин, от което не е видно кога е 

представена по настоящото дело, тъй като липсва съпроводителна молба, 

съответно входящ номер на Районен съд-Смолян. Върху копието на молбата 

има положена резолюция „К.Д.” от 14.04.2011 г. 

 - ч. гр. д. № 22/2012 г. /съдия Сийка Златанов/ е образувано на 

11.01.2012 г. по молба от същата дата по чл. 390 от ГПК, депозирана от 

физическо лице, за допускане на обезпечение на бъдещ иск /чл. 410 от ГПК/ 

чрез налагане на възбрана върху недвижим имот. С определение, постановено 

на 11.01.2012 г., съдът е оставил молбата без разглеждане молбата като 

процесуално недопустима и е прекратил производството по делото. Съобщение 

на молителя е изпратено на 11.01.2012 г. 

 - ч. гр. д. № 162/2012 г. /съдия Стою Згуров/ е образувано на 15.02.2012 

г. по молба от същата дата по чл. 390 от ГПК, депозирана от „М.” ООД, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 24 397,93 лв. чрез 

налагане на запор върху банкови сметки. С определение, постановено на 

16.02.2012 г., съдът е допуснал исканото обезпечение, определил е гаранция в 

размер на 2000,00 лв. и едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. С 

определението е указано делото да се докладва за издаване на обезпечителна 

заповед след представяне на доказателство за внасяне на гаранцията и са 

указани последиците от непредявяване на бъдещия иск. Липсват указания от 

кой момент тече едномесечния срок. Издадена е обезпечителна заповед след 

представяне на доказателство за внасяне на гаранцията. Върху определението е 

направено отбелязване, че на 23.02.2012 г. е получен оригинал 

обезпечителната заповед. Няма данни Биляна Хаджииванова - лицето, 

получило обезпечителната заповед, да е упълномощена за извършване на 

процесуални действия по делото, съответно за снабдяване с книжа от същото. 

Представено е доказателство за предявяване на иска, във връзка с който е 

допуснато обезпечението. 

 - ч. гр. д. № 630/2012 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 28.05.2012 

г. по молба от същата дата по чл. 390 от ГПК, депозирана от „З.-М.” АД, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск за 27 398,37 лв. чрез налагане на запор 

върху банкови сметки. С определение от 28.05.2012 г. съдът е допуснал 

исканото обезпечение до размера на бъдещата претенция и определил е 

едномесечен срок за предявяване на иска, считано от съобщаване на 

определението. Липсват указания за представяне на доказателства в този 
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смисъл. Оригинал на обезпечителната заповед е получен на 01.06.2012 г. от 

Петър Първанов, за когото липсват данни да е упълномощаван по делото. 

 - ч. гр. д. № 730/2012 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на 

20.06.2012 г. по молба от същата дата по чл. 390 от ГПК, депозирана от 

физическо лице, за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 

запор върху вземания, в т. ч. по банкови сметки и разрешени кредити. С 

определение от 20.06.2012 г. съдът е отказал да допусне исканото обезпечение. 

Съобщение за акта на съда е изпратено на 21.06.2012 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 Делата, които са образувани в Районен съд-Смолян във връзка с молби за 

допускане на обезпечение на бъдещи искове, са образувани незабавно - в деня 

на тяхното постъпване, и са разпределяни веднага на дежурен съдия.  Всички 

съдебни състави, разгледали молби по чл. 390 от ГПК, са се произнасяли по 

направените искания в деня на образуване на делото съобразно срока, 

регламентиран в чл. 395, ал. 2 от ГПК. 

 

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

 

 - ч. гр. д. № 233/2011 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на 

18.02.2011 г. по заявление по чл. 410 от ГПК на „Б. П. П. Ф.” ЕАД срещу 

физическо лице, депозирано на тази дата. Заповед за изпълнение по чл. 410 от 

ГПК е издадена на 23.02.2011 г. Изпълнителен лист е получен на 15.04.2011 г. 

Съобщения за заповедта за изпълнение са изпратени на страните на 24.02.2011 

г. Липсват данни кое лице и в какво качество е получило изпълнителния лист. 

 - ч. гр. д. № 1595/2011 г. /съдия Петя Оджакова/ е образувано на 

07.11.2011 г. по заявление по чл. 410 от ГПК на „М.” ЕАД срещу физическо 

лице, депозирано на тази дата. Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК е 

издадена на 15.11.2011 г. Изпълнителен лист е издаден на 27.12.2011 г. и е 

получен на 22.05.2012 г. Съобщени за заповедта за изпълнение са изпратени на 

страните своевременно. 

- ч. гр. д. № 1470/2011 г., обр. на 24.10.2011 г., на доклад на съдия Русева, по 

чл. 410 ГПК. На 31.10.2011 г. е изд. заповед за изпълнение. Съобщението до 

длъжника е връчено на 07.11.2011 г., не е постъпило възражение. Съдът е издал 

ИЛ, има надлежно отбелязване върху заповедта за изпълнение и заявлението за 

изд. ИЛ. За получения ИЛ има специален печат на съда, дата и подпис на 

лицето, получило ИЛ. 

 - ч. гр. д. № 121/2011 г., обр. на 01.02.2011 г., на доклад на съдия 

Русева, по чл. 410 ГПК. На 07.02.2011 г. е изд. заповед за изпълнение. 

Съобщението до длъжника е връчено на 15.02.2011 г., не е постъпило 

възражение. Съдът е издал ИЛ, има надлежно отбелязване върху заповедта за 

изпълнение и заявлението за изд. ИЛ – специален печат на съда. За получения 

ИЛ е изписано собствено ръчно името, подпис и дата на лицето, получило ИЛ. 
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  - ч. гр. д. № 190/2011 г., обр. на 16.02.2011 г., на доклад на съдия 

Кузманова, по чл. 410 ГПК. На 22.02.2011 г. е изд. заповед за изпълнение. 

Съобщението до длъжника е върнато в цялост. Изискана е справка по Наредба 

№ 14/18.11.2009 г. Съобщението е връчено на 15.03.2011 г., не е постъпило 

възражение. За изд. ИЛ има надлежно отбелязване върху заповедта за 

изпълнение и заявлението. По делото има печат на адвоката, получил ИЛ, дата 

и подпис – изписани на ръка. 

  - ч. гр. д. № 185/2011 г., обр. на 16.02.2011 г., на доклад на съдия 

Кузманова, по чл. 410 ГПК. Разпределено на 18.02.2011 г. На 22.02.2011 г. е 

изд. заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 28.02.2011 

г., не е постъпило възражение. За изд. ИЛ има надлежно отбелязване върху 

заповедта за изпълнение и заявлението. По делото има подпис, печат на 

адвоката и дата на поучаване на ИЛ. 

  - ч. гр. д. № 192/2011 г., обр. на 16.02.2011 г., на доклад на съдия Згуров, 

по чл. 410 ГПК. Разпределено на 18.02.2011 г. На 21.02.2011 г. е изд. заповед за 

изпълнение. Съобщението длъжника е връчено на 27.02.2011 г., не е постъпило 

възражение. За изд. ИЛ има надлежно отбелязване върху заповедта за 

изпълнение и заявлението. Има подпис на лицето, получило ИЛ, печат на 

адвоката и дата. 

- ч. гр. д. № 195/2011 г., обр. на 16.02.2011 г., на доклад на съдия 

Згуров, по чл. 410 ГПК. Разпределено на 18.02.2011 г. На 22.02.2011 г. е изд. 

заповед за изпълнение. Съобщението до длъжника е връчено на 23.02.2011 г., 

не е постъпило възражение. За изд. ИЛ има надлежно отбелязване върху 

заповедта за изпълнение и заявлението. Положен е специален печат на съда за 

получения ИЛ, дата и подпис на лицето, получило ИЛ. 

  - ч. гр. д. № 1546/2011 г., обр. на 03.11.2011 г., на доклад на съдия 

Златанова, по чл. 410 ГПК. Делото е разпределено на 04.11.2011 г. На 

14.11.2011 г. е изд. заповед за изпълнение на парично задължение. 

Съобщението е връчено на 16.11.2011 г., не е постъпило възражение. За изд. 

ИЛ има надлежно отбелязване върху заповедта за изпълнение и заявлението. 

За получения ИЛ има собственоръчно изписване, подпис и дата. 

  - ч. гр. д. № 1588/2011 г., обр. на 07.11.2011 г., на доклад на съдия 

Оджакова, по чл. 410 ГПК. Заповедта за изпълнение е изд. на 15.11.2011 г. 

Съобщението е връчено на длъжника на 18.11.2011 г., не е постъпило 

възражение. За изд. ИЛ има надлежно отбелязване върху заповедта за 

изпълнение и заявлението. За получения ИЛ има собственоръчно изписване, 

подпис и дата. 

  - ч. гр. д. № 1585/2011 г., обр. на 07.11.2011 г., на доклад на съдия 

Деянов, по чл. 410 ГПК. Разпределено на 08.11.2011 г. Заповедта за изпълнение 

е изд. на 09.11.2011 г. Съобщението е върнато в цялост, с отбелязване, че 

лицето не живее на посочения адрес. Изискана е сл. справка по Наредба № 

14/18.11.2009 г. – не са получени данни, поради липса на ЕГН на лицето. 

Изпратено е съобщение до длъжника за посочване на ЕГН на длъжника, както 
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и указания за последиците при неизпълнение. Съобщението е връчено на 

09.12.2011 г., не е постъпила молба-уточнение. С определение от 22.12.2011 г., 

поради неизпълнени указания, съдът е обезсилил изд. заповед за изпълнение на 

парично задължение. 

 - ч. гр. д. № 672/2011 г., обр. на 19.05.2011 г., на доклад на съдия 

Деянов, по чл. 410 ГПК. Разпределено на 26.05.2011 г. Заповедта за изпълнение 

е изд. на 27.05.2011 г. Съобщението до длъжника е връчено на 03.06.2011 г., не 

е постъпило възражение. За изд. ИЛ има надлежно отбелязване, върху 

заповедта за изпълнение и заявлението. За получения ИЛ има положен печат 

на съда и печат на юрисконсулта, получил ИЛ, печат за датата на получаване и 

подпис на лицето. 

 - ч. гр. д. № 94/2011 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 28.01.2011 

г. по заявление по чл. 417 от ГПК, депозирано на 28.01.2011 г. от Държавен 

фонд „Земеделие”. Заповед за изпълнение е издадена на 01.02.2011 г. 

Направено е отбелязване върху Извлечение от задължение по партида на 

длъжник на ДФ „Земеделие” и върху заповедта за изпълнение за издадения 

изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. Изпълнителният лист е 

получен на 15.02.2011 г. 

 - ч. гр. д. № 85/2011 г. /съдия Райна Русева/ е образувано на 26.01.2011 

г. по заявление по чл. 417 от ГПК, депозирано на 26.01.2011 г. от „Б. Д. С. К” 

АД. Заповед за изпълнение е издадена на 26.01.2011 г. Направено е 

отбелязване върху самото заявление и заповедта за изпълнение за издадения 

изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. Изпълнителният лист е 

получен на 02.02.2011 г. 

 - ч. гр. д. № 1461/2011 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на 

21.10.2011 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, депозирано на 21.10.2011 г. от 

„И. А. Б.” АД. Заповед за изпълнение е издадена на 31.10.2011 г. Направено е 

отбелязване върху заявлението и върху заповедта за изпълнение за издадения 

изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. Изпълнителният лист е 

получен на 01.11.2011 г. 

 - ч. гр. д. № 1486/2011 г. /съдия Гергана Кузманова/ е образувано на 

27.10.2011 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, депозирано на 27.10.2011 г. от „Б. 

Д. С. К.” АД. Заповед за изпълнение е издадена на 02.11.2011 г. Направено е 

отбелязване върху заявлението и върху заповедта за изпълнение за издадения 

изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. Изпълнителният лист е 

получен на 08.11.2011 г. 

 - ч. гр. д. № 226/2011 г. /съдия Стою Згуров/ е образувано на 18.02.2011 

г. по заявление по чл. 417 от ГПК, депозирано на 18.02.2011 г. от „О. Б.” АД. 

Заповед за изпълнение е издадена на 23.02.2011 г. Направено е отбелязване 

върху извлечението от счетоводните книги на банката и върху заповедта за 

изпълнение за издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. 

Изпълнителният лист е получен на 07.03.2011 г. 
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 - ч. гр. д. № 231/2011 г. /съдия Стою Згуров/ е образувано на 18.02.2011 

г. по заявление по чл. 417 от ГПК, депозирано на 18.02.2011 г. от „О. Б.” АД. 

Заповед за изпълнение е издадена на 23.02.2011 г. Направено е отбелязване 

върху самото заявление, извлечението от счетоводните книги и върху 

заповедта за изпълнение за издадения изпълнителен лист и за сумата, за която 

е издаден. Изпълнителният лист е получен на 01.03.2011 г. 

 - ч. гр. д. № 1515/2011 г. /съдия Сийка Златанова/ е образувано на 

02.11.2011 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, депозирано на 02.11.2011 г. от 

„О. Б.” АД. Заповед за изпълнение е издадена на 16.11.2011 г. по отношение на 

единия от посочените в заявлението длъжници. С разпореждане от същата дата 

е отхвърлено искането по отношение на втория длъжник. Направено е 

отбелязване върху извлечението от счетоводните книги и върху заповедта за 

изпълнение за издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. 

Изпълнителният лист е получен на 24.11.2011 г. 

 - ч. гр. д. № 1480/2011 г. /съдия Петя Оджакова/ е образувано на 

25.08.2011 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, депозирано на 25.08.2011 г. от 

„Е.” ЕАД. Заповед за изпълнение е издадена на 29.08.2011 г. Направено е 

отбелязване върху самото заявление и върху заповедта за изпълнение за 

издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. Изпълнителният 

лист е получен на 03.09.2011 г. 

 - ч. гр. д. № 1141/2011 г. /съдия Петя Оджакова/ е образувано на 

25.08.2011 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, депозирано на 25.08.2011 г. от 

„Е.” ЕАД. Заповед за изпълнение е издадена на 29.08.2011 г. Направено е 

отбелязване върху самото заявление и върху заповедта за изпълнение за 

издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. Изпълнителният 

лист е получен на 03.09.2011 г. 

 - ч. гр. д. № 663/2011 г. /съдия Тодор Деянов/ е образувано на 18.05.2011 

г. по заявление по чл. 417 от ГПК, депозирано на 18.05.2011 г. от „О. Б.” АД. 

Заповед за изпълнение е издадена на 26.05.2011 г. Направено е отбелязване 

върху извлечението от счетоводните книги и върху заповедта за изпълнение за 

издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. Изпълнителният 

лист е получен на 02.06.2011 г. 

 - ч. гр. д. № 662/2011 г. /съдия Тодор Деянов/ е образувано на 18.05.2011 

г. по заявление по чл. 417 от ГПК, депозирано на 18.05.2011 г. от „О. Б.” АД. 

Заповед за изпълнение е издадена на 26.05.2011 г. Направено е отбелязване 

върху извлечението от счетоводните книги и върху заповедта за изпълнение за 

издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. Изпълнителният 

лист е получен на 02.06.2011 г. 

  

 КОНСТАТАЦИИ: 

 Делата, образувани по заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, се 

разпределят на случаен принцип, равномерно между съдебните състави. По 

всички производства е спазена местната подсъдност  по чл. 411, ал. 1 ГПК. 
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 Проверката установи, че в някои случаи разпределението на делата е 

ставало до 6 дни от образуването му. Съдът е разглеждал заявлението и 

издавал заповед за изпълнение в рамките на 1 до 8 дни, след разпределението 

на съответния докладчик. 

 

 ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД-СМОЛЯН: 

 

 

 1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

  

 Гражданските дела в Районен съд-Смолян през 2010 г. са образувани в 

различни срокове от момента на постъпването на книжата в съда, като дела са 

образувани както в деня на депозиране на исковите молби, така и до 3-4 дни от 

този момент. От проверените дела, образувани през 2011 г. и първото 

полугодие на 2012 г., се установява, че организацията по образуване на делата 

в тези периоди вече е била съобразена с изискването на чл. 46, ал. 1 от 

ПАРАВАС и производствата са образувани в деня или най-късно на следващия 

ден от постъпване на исковата молба. 

 В хода на проверката не се констатират случаи на опити на страните, по 

чиято инициатива са образувани производства, за превратно упражняване на 

процесуални права, свързани със стремеж за заобикаляне на принципа на 

случаен избор на докладчик. От друга страна, със създадените в съда правила 

/макар и като стремеж за обезпечаване на кратки процесуални срокове за 

разглеждането им/ определени производства да се разпределят на дежурен 

съдия, съгласно утвърдения график за дежурствата в съда, се нарушава 

установения в чл. 9, ал. 1 от Закона за съдебната власт принцип. По този начин 

се създават условия и предпоставки страните да избират състава, който да 

разгледа и да се произнесе по съответната претенция. 

 Производствата по молби, постъпили по реда на чл. 390 от ГПК; чл. 410 

и чл. 417 от ГПК; искания по ЗЗЗДет. и молби по ЗЗДН се образуват в деня на 

тяхното постъпване. 

 Като честа практика по делата от 2010 г. и 2011 г. се установява, че 

производствата, след тяхното образуване, са разпределяни на съдията, 

определен да ги разглежда, със закъснение, като в някои случаи това е ставало 

след 4-8 дни /гр. д. № 699/2011 г., гр. д. № 1427/2011 г., гр. д. № 765/2011 г., гр. 

д. № 714/2011 г./. Забавяне от 7 дни при определянето на съдия-докладчик се 

констатира и по всички дела, образувани през 2011 г. по реда на Закона за 

закрила на детето. 

  

 2. ПО ДВИЖЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

 

 Общи искови производства 
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 Задължението за проверка на редовността и допустимостта на исковите 

молби е извършвано в срок от 2- до 9 дни от разпределянето на делата на 

докладчика, а в случаите, в които гражданските състави не са констатирали 

нередовност, разпореждания по чл. 131 от ГПК са постановявани в срок от 3 до 

15 дни от този момент. 

 Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдът се е произнасял по 

доказателствените искания на страните, са постановявани в рамките на 2-22 

дни, а по някои дела до 1 месец, от постъпването на писмен отговор, съответно 

на изтичане на срока за депозирането му. Тези срокове по делата, образувани 

през 2012 г., са приблизително същите – 3-15 дни. 

 Първо открито съдебно заседание по делата е насрочвано в кратки 

срокове – до 1 месец от датата, на която е постановено определението по чл. 

140 от ГПК, като тази тенденция се установява и по отношение на делата от 

2012 г. Констатациите за кратки срокове, в които се насрочват съдебните 

заседания, се отнасят и до случаите, в които производствата са отлагани и са 

насрочвани за нови дати, като по-дълги периоди от посочените се установяват 

като изключения, и то в случаите, съвпадащи с периодите на съдебна ваканция. 

 Като положителна практика, установена в Районен съд-Смолян, се 

отчита стремежа на съдебните състави да насочват страните към разрешаване 

на възникналите спорове посредством Центъра по спогодби и медиация към 

Окръжен съд-Смолян, програма „Спогодби”. 

  

 Спрени производства 

 От проверката на съдебните дела, по които Районен съд-Смолян е 

постановявал спиране, се констатира, че не всички дела се администрират 

прецизно. По голяма част от делата, спрени на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” 

от ГПК /отм./ и чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, се установява, че не са извършвани 

периодично справки за движението и приключването на преюдициалните 

производства, които са послужили като основание за спирането. В отделни 

случаи при делата по взаимно съгласие се констатира, че съдът не следи 

служебно за изтичането на срока, предвиден в чл. 231 от ГПК, съответно не са 

предприемани действия за прекратяване на производства след неговото 

изтичане. Общо за двете хипотези, които най-често са били основание за 

спиране на производствата, е видно, че съдебните състави не във всички  

случаи са действали служебно, а са разчитали на активното процесуално 

поведение на страните. 

 Въпреки наличието на формирани правила за ритмично администриране 

на спрените производства по граждански дела, както и за възобновяването им 

при отстраняване на пречките за тяхното движение, създадени със Заповед № 

262/19.10.2009 г. на административния ръководител на Районен съд-Смолян, 

целеният резултат не е постигнат. 

 

 Дела с отменен ход по същество  
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 В хода на проверката се установява тенденция на намаляване на броя на 

делата, по които в срока за постановяване на краен съдебен акт, съдът е 

постановявал определение за отмяна на дадения ход по същество, като данните 

за 2010 г. и 2011 г. сочат, че броят им е бил 13 дела през първата година, 

съответно 5 дела през втората. Необходимостта, налагала най-често 

постановяване на определение за отмяна на дадения ход по същество, е била 

свързана с допълнително изясняване на фактическата обстановка по делата. 

 

 Дела, образувани по реда на чл. 310 от ГПК 

 По делата от тази категория се установява траен стремеж съдиите да 

спазват кратките процесуални срокове, регламентирани в глава двадесет и пета 

„Бързо производство” от ГПК, свързани с момента, до който следва да бъде 

насрочено първото открито съдебно заседание, и по отношение на срока за 

постановяване на съдебно решение. 

 Проверката на редовността и допустимостта на исковата молба обаче е 

извършвана в срок между 1 и 9 дни от образуване на делото и разпределянето 

му на съдията-докладчик. Отделно от това се констатира, че съдът не е спазвал 

изискването, предвидено в закона, да постановява определението си по чл. 312 

от ГПК в срока, регламентиран в ал. 1 на същата разпоредба, а именно: в деня 

на постъпване на писмения отговор или на изтичане на срока за това. 

Сроковете, в които отделните докладчици са извършвали това процесуално 

действие, са различни - 1, 3, 7 и 15 дни, като по гр. д. № 338/2011 г. съдът е 

постановил определение по чл. 312 от ГПК 23 дни след депозиране на 

писмения отговор /макар и в период, съвпадащ с този на съдебната ваканция/. 

Отклонение в сроковете, резултат от периода на съдебна ваканция, се 

констатира по гр. д. № 864/2011 г. /не е спазено изискването първото открито 

съдебно заседание да се насрочи за дата не по-късно от три седмици/, както и 

по гр. д. № 736/2012 г. /в което съдът е дал указания на ответника да подпише 

представения писмен отговор след повече от един месец от депозирането му по 

делото/. Недостатъчно прецизно съдът е извършвал и текущо администриране 

на производствата, като не е съобразявал кратките процесуални срокове и се е 

произнасял по процесуални действия на страните между 2 и 6 дни от 

извършването им. Пример за това са случаите на постъпили уточняващи 

молби. 

 Част от делата, развили се по този процесуален ред, са приключили с 

едно съдебно заседание, а при отлагане са насрочвани за след 5 до 15 дни. 

 Съдебните състави са спазвали стриктно разпоредбата на чл. 315, ал. 2 

ГПК. По всички проверени дела решенията с мотивите са обявявани в 

двуседмичен срок, съгласно разпоредбата на чл. 316 ГПК, включително по 

много дела и в по-кратки срокове. 

 

 Дела, образувани по Закона за закрила на детето 
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 От проверените дела от тази категория се установява, че производствата 

са разпределени със закъснение на съответните докладчици. По всички дела са 

представени социални доклади и изслушвани децата при наличие на 

предпоставките, предвидени в чл. 15 от ЗЗДет.  Установява се стремеж на 

съдебните състави да насрочват и разглеждат тези дела в кратки срокове /по-

кратки от един месец/ за разглеждане в първо открито съдебно заседание и 

съдебните решения са обявявани в срокове по-кратки от определения в закона. 

 

 Дела, образувани по Закона за защита от домашно насилие 

 Очевиден е стремежът в производствата, образувани по реда на този 

закон, отделните съдии да съблюдават кратките процесуални срокове, които 

законът предвижда за тяхното разглеждане и приключване. Молбите са 

администрирани в деня на тяхното постъпване и първо открито съдебно 

заседание е насрочвано до 1 месец от образуване на делото. Съдебните 

решения са обявявани при спазване на изискването, предвидено в чл. 15, ал. 1 

от ЗЗДН. 

 

 Дела, образувани преди 01.01.2010 г. и неприключили към 31.12.2011 

г. 

 Причините, поради които делата не са приключили в посочения период, 

имат обективен характер. Условия за забавяне движението и приключването 

им са създадени от самия предмет на по-голямата част от производствата 

/производства, които са с вещноправен характер и в предпоставките, 

възникнали по друга част от тях, послужили като основание да бъдат спирани 

за продължителни периоди от време. 

 

 Дела, образувани по чл. 390 от ГПК 

 Делата, които са образувани в Районен съд-Смолян във връзка с молби за 

допускане на обезпечение на бъдещи искове, са образувани в деня на тяхното 

постъпване и са разпределяни незабавно на дежурен съдия. Съдебните състави 

са се произнасяли по направените искания в деня на образуване на делото 

съобразно срока, регламентиран в чл. 395, ал. 2 от ГПК. 

 Във всички случаи, в които страната не е изпълнявала задължението да 

представи доказателства за предявяване на бъдещия иск, съдът служебно е 

отменял допуснатото обезпечение - чл. 390, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК. 

 Констатира се, че в районния съд съществува разнородна практика 

относно определянето на едномесечния срок, в който молителят следва да 

предяви иска, чието обезпечение се допуска. В диспозитивите на съдебните 

актове на някои от съставите липсва конкретизиране на началния момент, от 

който се приема, че тече указания от съда срок за предявяване на бъдещия иск. 

 Отделно от това други съдебни състави са възприели, че срокът за 

изпълнение на задължението за предявяване на обезпечения иск започва да 

тече от момента на получаване на съобщението от страната за определението, с 
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което е допусната обезпечителната мярка, като са давали указания в този 

смисъл. 

 По дела със съизмерим материален интерес различните съдии, 

разгледали молбите по чл. 390 от ГПК, не са процедирали еднакво като в някои 

случаи са обвързвали допускането на обезпечението с определяне на парична 

гаранция, а в други такова изискване липсва. Установената практика, която 

създава различен режим на предпоставките за допускане на обезпечение на 

бъдещи искове, съчетана с вътрешните правила на съда, съгласно които тези 

дела се разпределят на дежурен съдия, са предпоставка заинтересованата 

страна да избира съдебен състав, който ще допусне исканото обезпечение при 

по-благоприятни за нея условия.  

 По някои производства оригиналът на обезпечителната заповед е 

получаван от лица, за които не се установяват данни, че имат пълномощия да 

извършват процесуални действия по тях. 

 

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

 Делата, образувани по реда на заповедното производство, се разпределят 

на случаен принцип, равномерно между съдебните състави. По всички 

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

установи, че в някои случаи разпределението на делата е ставало до 6 дни от 

образуването му. Съдът е разглеждал заявлението и издавал заповед за 

изпълнение в рамките на 1 до 8 дни, след разпределението на съответния 

докладчик. По всички дела е спазена разпоредбата на чл. 418, ал. 2, изр. второ 

ГПК – за издаването на ИЛ съдът прави надлежно отбелязване върху 

издадената заповед и представения документ. Констатирано бе, че по делата, 

образувани по реда на чл. 410 ГПК, съдът не е постановявал разпореждане 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 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. По реда на заповедното производство единствено заявителят е 

освободен от задължението да подава молба за издаване на изпълнителен лист, 

тъй като заявлението съдържа това искане. 

  

 3. ПО СРОКОВЕТЕ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙНИ 

СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

 В Районен съд-Смолян се наблюдава подчертан стремеж съдиите, 

разглеждащи граждански дела, да постановяват крайните съдебни актове по 

делата в инструктивния едномесечен срок – чл. 235 , ал. 5, изр. 1-во от ГПК. 

Съгласно справка, изготвена от съда, през 2010 г. над 1-месечния срок са 
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постановени решенията само по 11 дела, от които над 2-месечен срок са 

постановени съдебните актове само по 3 от делата. 

 Тенденцията и добрите резултати, свързани с обявяване на съдебните 

решения в съответствие с предписанията на закона, постигнати през 2010 г., е 

продължила и през 2011 г., когато, видно от предоставената от съда справка, 

всички решения по дела, обявени за решаване в този период, са постановени в 

срока по чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК. 

 

 4. ПО БРОЙ РАЗГЛЕДАНИ И ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЛА ОТ ВСЕКИ 

СЪДИЯ 

 

 Съгласно отчетните доклади на съда, през 2010 г. общият брой 

граждански дела, стоящи за разглеждане пред Районен съд-Смолян, е 1761 

броя дела.  

 В доклада, изготвен във връзка с дейността на Районен съд-Смолян за 

2010 г., се сочи, че при правораздаващи четирима граждански съдии 

натовареността, при всичко дела за разглеждане, е 36,69%, а при всичко 

свършени дела - 32,52%. 

 През 2011 г., по данни на доклада за съответната година, общият брой 

граждански дела, разгледани в Районен съд-Смолян, е 2275. 

 Показателите за натовареносттта, посочени в доклада за този период, са – 

47,40%, при всичко дела за разглеждане, и 43,69% -при всичко свършени дела.  

 В отчетните доклади още се обсъжда понятието „действителна 

натовареност” на съда, която общо, при всичко дела за разглеждане, е 92,53%, 

а при всичко свършени дела – 83,97%. За 2010 г. тези показатели са дадени 

като 37,21%, съответно – 33,18%. 

 От данните, предоставени с отчетните доклади на Районен съд-Смолян, 

не става ясно, на първо място, дали понятието „действителна натовареност” е 

разгледано единствено по отношение на граждански дела, които съдът е 

разгледал през съответния период, или включва и наказателните производства, 

образувани пред съда; дали процентните стойности, които се приемат за 

натовареност, на следващо място, са показатели общо за всички съдии, 

разглеждащи граждански дела, или сочат натовареността отделно на всеки 

един от съдиите по граждански дела. Отделно от това, доколкото процентните 

показатели са числен израз на съотношението между определени величини, в 

конкретните случаи остава неясно съотношението между кои показатели те 

илюстрират, както и какъв математически алгоритъм е използван, за да се 

стигне до тези резултати. Допълнително прави впечатление значителното 

завишаване на стойностите, получени според възприетия в отчетите критерий 

„действителната натовареност”, през 2011 г., когато те имат следното цифрово 

изражение: при всичко дела за разглеждане-92,53%, а при всичко свършени 

дела-83,97%. - без да се установява съответстващо на тях увеличение в 
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постъплението на гражданските и наказателните дела през този отчетен 

период. 

  

 От справките, предоставени от Районен съд-Смолян за 2010 г. и 2011 г., 

проверката установи, че отделните съдии са разгледали и приключили 

граждански дела, както следва: 

  

 През 2010 г. 

  - съдия Гергана Кузманова е имала общо за разглеждане 452 броя дела, 

от които 55 дела останали от предходен период, а 397 дела са образувани през 

отчетната година. В края на годината са приключени 399 дела, а останали 

неприключени са 53 дела.  

 През изследвания период съдията е разгледала и приключила 88,27% от 

общия брой за разглеждане дела. От общия брой дела, поставени за 

разглеждане от съдия Кузманова, 256 броя дела са образувани по заявления по 

чл. 410 и чл. 417 от ГПК, или 56,63%.  

 През 2010 г. съдия Кузманова е разгледала по 37,66 дела средно на 

месец, като в тази стойност са включени и производствата по чл. 410 и чл. 417 

от ГПК, представляващи над половината от общия брой дела, които съдията е 

имала за разглеждане. 

  - съдия Сийка Златанова е имала общо за разглеждане 453 броя дела, 

от които 52 дела останали от предходен период, а 401 дела са образувани през 

отчетната година. В края на годината са приключени 394 дела, а останали 

неприключени са 59 дела.  

 През изследвания период съдията е разгледала и приключила 86,97% от 

общия брой за разглеждане дела. От общия брой дела, поставени за 

разглеждане от съдия Златанова, 259 броя дела са образувани по заявления по 

чл. 410 и чл. 417 от ГПК, или 57,17%. 

 През 2010 г. съдия Златанова е разгледала по 37,75 дела средно на месец, 

като в тази стойност са включени и производствата по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК, представляващи над половината от общия брой дела, които съдията е 

имала за разглеждане. 

  - съдия Райна Русева е имала общо за разглеждане 485 броя дела, от 

които 48 дела останали от предходен период, а 437 дела са образувани през 

отчетната година. В края на годината са приключени 432 дела, а останали 

неприключени са 53 дела. 

 През изследвания период съдията е разгледала и приключила 89,07% от 

общия брой за разглеждане дела. От общия брой дела, поставени за 

разглеждане от съдия Русева, 274 броя дела са образувани по заявления по чл. 

410 и чл. 417 от ГПК, или 56,49%. 

 През 2010 г. съдия Русева е разгледала по 40,41 дела средно на месец, 

като в тази стойност са включени и производствата по чл. 410 и чл. 417 от 
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ГПК, представляващи над половината от общия брой дела, които съдията е 

имала за разглеждане. 

  - съдия Стою Згуров /встъпил в длъжност като районен съдия в 

Районен съд-Смолян, считано от 19.03.2010 г./ е имал общо за разглеждане 288 

броя дела, от които 37 дела останали от предходен период, а 251 дела са 

образувани през отчетната година. В края на годината са приключени 258 дела, 

а останали неприключени са 30 дела. 

 През изследвания период съдията е разгледал и приключил 89,58% от 

общия брой за разглеждане дела. От общия брой дела, поставени за 

разглеждане от съдия Згуров, 155 броя дела са образувани по заявления по чл. 

410 и чл. 417 от ГПК, или 53,81%. 

 През 2010 г. съдия Згуров е разгледал по 32 дела средно на месец 

/изчислени спрямо 9-те пълни месеци, в които съдията е разглеждал дела след 

назначаването му за районен съдия/, като в тази стойност са включени и 

производствата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, представляващи над половината от 

общия брой дела, които съдията е имал за разглеждане. 

 

 През 2011 г. 

  - съдия Гергана Кузманова е имала общо за разглеждане 536 броя дела, 

от които 53 дела останали от предходен период, а 483 дела са образувани през 

отчетната година. В края на годината са приключени 489 дела, а останали 

неприключени са 47 дела.  

 През изследвания период съдията е разгледала и приключила 91,23% от 

общия брой за разглеждане дела. От общия брой дела, поставени за 

разглеждане от съдия Кузманова, 346 броя дела са образувани по заявления по 

чл. 410 и чл. 417 от ГПК, или 64,55%. 

 През 2011 г. съдия Кузманова е разгледала по 44,66 дела средно на 

месец, като в тази стойност са включени и производствата по чл. 410 и чл. 417 

от ГПК, представляващи над шестдесет процента от общия брой дела, които 

съдията е имала за разглеждане. 

  - съдия Сийка Златанова е имала общо за разглеждане 542 броя дела, 

от които 59 дела останали от предходен период, а 483 дела са образувани през 

отчетната година. В края на годината са приключени 485 дела, а останали 

неприключени са 57 дела.  

 През изследвания период съдията е разгледала и приключила 89,48% от 

общия брой за разглеждане дела. От общия брой дела, поставени за 

разглеждане от съдия Златанова през тази година, 346 броя дела са образувани 

по заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, или 63,83%. 

 През 2011 г. съдия Златанова е разгледала по 45,16 дела средно на месец, 

като в тази стойност са включени и производствата по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК, представляващи над шестдесет процента от общия брой дела, които 

съдията е имала за разглеждане. 
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  - съдия Райна Русева е имала общо за разглеждане 527 броя дела, от 

които 53 дела останали от предходен период, а 474 дела са образувани през 

отчетната година. В края на годината са приключени 487 дела, а останали 

неприключени са 40 дела. 

 През изследвания период съдията е разгледала и приключила 92,40% от 

общия брой за разглеждане дела. От общия брой дела, поставени за 

разглеждане от съдия Русева през отчетната година, 342 броя дела са 

образувани по заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, или 64,89%. 

 През 2011 г. съдия Русева е разгледала по 43,91 дела средно на месец, 

като в тази стойност са включени и производствата по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК, представляващи над шестдесет процента от общия брой дела, които 

съдията е имала за разглеждане. 

  - съдия Стою Згуров е имал общо за разглеждане 493 броя дела, от 

които 30 дела останали от предходен период, а 463 дела са образувани през 

отчетната година. В края на годината са приключени 461 дела, а останали 

неприключени са 32 дела. 

 През изследвания период съдията е разгледал и приключил 93,50% от 

общия брой за разглеждане дела. От общия брой дела, поставени за 

разглеждане от съдия Згуров през разглеждания период, 333 броя дела са 

образувани по заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, или 67,54%. 

 През 2011 г. съдия Згуров е разгледал по 41,08 дела средно на месец, като 

в тази стойност са включени и производствата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 

представляващи над шестдесет процента от общия брой дела, които съдията е 

имал за разглеждане. 

  

 Сравнителният анализ, направен при съпоставката между 2010 г. и 2011 

г., показва увеличение на броя на постъпилите и разгледани производства, 

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК, като за първата година тези 

дела са средно е 56-57% /спрямо общия брой за разглеждане граждански дела/, 

а през втората изследвана година - 64-65%. 

 При преценяване дейността на всеки един от съдиите за 2010 г. и 2011 г. 

се отчитат много добри резултати в работата на всеки от съставите, изчислени 

в съотношение между общия брой за разглеждане дела и общия брой 

приключили дела. И за двете години тези стойности са около 90% с леко 

завишаване през втория период. Установената тенденция на повишаване на 

тези показатели през втория анализиран период е основание да се търси  

зависимост между тях и увеличения брой заповедни производства през 2011 г., 

които дела са с по-бърза ликвидност. 

 Изследването на показателите за броя на делата, разпределени за 

разглеждане на всеки съдия, сочи за сравнително равномерно постъпление 

между всички граждански състави. В отчетените стойности за общия брой 

дела, поставени за разглеждане от всеки съдия, не са включени наказателните 
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производства от определени категории, които те са разглеждали през 

съответните години. 

 Видно от извършения анализ е, че през 2010 г. всеки съдия е разглеждал 

средно на месец около 38 дела, а през 2011 г. – около 44 дела. Констатираните 

данни отразяват ниво на натовареност на съдиите в Районен-съд Смолян, която 

не кореспондира с показателите „действителната натовареност” /възприети в 

отчетния доклад на съда за 2011 г./, дори да се приеме, че в доклада е 

изчислявана спрямо сбора от общия брой граждански и  наказателни дела. 

 Допълнителен аргумент, който опровергава високите показатели, 

отчетени в доклада от 2011 г., е, че в общия брой дела, разпределени на всеки 

съдия, са отчетени и производствата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, чиито 

процент от всички дела през 2010 г. е над 55, а през 2011 г. е около 65. 

 

 5. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНА ДЕЙНОСТ НА СЪДА 

  

 Документите, които постъпват, както и съдебните книжа, съставяни по 

делата, се подреждат в хронологическа последователност с номериране на 

страниците. Служителите от служба „Съдебно деловодство” своевременно са 

изготвяли и изпращали призовки до страните и своевременно са изпращали 

съобщенията, посредством които до знанието на участниците в процеса са 

довеждани съответните процесуални действия, извършвани от съда. 

 Констатира се, че производствата, образувани по реда на чл. 310 и сл. 

ГПК, не са отбелязани с жълт етикет, съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 5 

ПАРОАВАС.  

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните ПРЕПОРЪКИ на 

административния ръководител на Районен съд-Смолян, който съобразно 

правомощията по чл. 80, ал. 1 т. 1 от ЗСВ, следва да предприеме следните 

мерки: 

 

1. Делата, за които се констатира, че се разпределят ръчно на дежурен 

съдия, съгласно утвърдения график, да се разпределят в съответствие с 

изискванията на чл. 9 от Закона за съдебната власт. 

2. Делата да се разпределят на докладчик незабавно след тяхното 

образуване и бъдат предавани на определения съдия своевременно за 

администриране. 

3. Спрените производства да се  администрират своевременно, както 

следва: 

 - в производствата, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, съдът 

служебно да следи за изтичането на 6-месечния срок, предвиден в чл. 231, ал. 1 

от ГПК, като след неговото изтичане, делата да бъдат докладвани на 

докладчика за предприемане на съответните процесуални действия; 
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 - в производствата, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, 

периодично да се изпращат писма, с които да се изисква информация за 

движението и статута на преюдициалното производство, послужило като 

основание за спиране; когато преюдициалното производство е подсъдно на 

същия съд, да се правят редовни и пълни справки за неговото движение. 

 4. Като бъде съобразена разпоредбата на чл. 329, ал. 3 от Закона за 

съдебната власт по отношение на производствата, за чието разглеждане 

законодателят предвижда кратки процесуални срокове, да се разпореди 

гражданските дела, попадащи в обхвата на посочената разпоредба, да се 

разпределят между съдебните състави, работещи през съдебната ваканция 

съобразно чл. 329, ал. 4 от Закона за съдебната власт. 

5. По делата, образувани по чл. 410 от ГПК, съдът да постановява 

разпореждане за издаване на изпълнителен лист след като е съобразил 

наличието на предпоставките, предвидени в чл. 416 от ГПК, вр. с чл. 406, ал. 1 

от ГПК. 

6 Председателят на Районен съд Смолян, на основание чл. 80, т. 9 от 

Закона за съдебната власт, да свика общо събрание на съдиите от Районен съд-

Смолян, на което: 

 - да се обсъдят мотивите, изложени в констативно-съобразителната част 

на Тълкувателно решение № 1/14.09.2009 г. по тълк. д № 1/2008 г. на ОСГТК 

на ВКС и да се приеме решение от кой момент следва да тече срока за 

предявяване на бъдещ иск в производствата по чл. 390 от ГПК. 

 - да се обсъди констатираната в настоящия акт разнородна практика, 

свързана с определяне на гаранции в производствата по чл. 390 от ГПК, както 

и по отношение на техния размер, като бъде взето решение за уеднаквяване на 

условията, при които съдът ще допуска обезпечение на бъдещ иск. 

 

На основание чл. 58, ал. 2 във вр. с ал. 4 от Закона за съдебната власт, в 

1-месечен срок от връчване на акта, председателят на Районен съд-Смолян да 

уведоми главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 

предприетите мерки в изпълнение на дадените препоръки. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт 

да се изпрати на административния ръководител на Районен съд-Смолян, на 

председателя на Окръжен съд-Смолян и на представляващия Висшия съдебен 

съвет. 

 

 

     ИНСПЕКТОР: 

 

и. ц.; н. и.       /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


