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Плановата контролна проверка в ОКРЪЖЕН СЪД – ЯМБОЛ е извършена 

в изпълнение на Заповед № КП-01-8/31.03.2011г. на Главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл.58, ал.1 от 
Закона за съдебната власт и съобразно Годишната програма на Инспектората 
към ВСС за 2011г. 

Контролната планова проверка е извършена в периода 04.04.2011г. – 
08.04.2011г. от инспектор МИЛКА ВАРНОВА – ИТОВА и експерт ДИАНА 
ИВАНОВА. 
 

ЗАДАЧА на проверката 
 Преодоляване на пропуски, констатирани с Акт  изх. № 2042/26.09.2008г. 
за резултати от извършена комплексна планова проверка по граждански и 
търговски дела в Окръжен съд – ЯМБОЛ. 

 
ЦЕЛ на проверката 

 Да се контролира изпълнението на препоръките, дадени с Акт за 
резултати от извършена комплексна планова проверка на Окръжен съд – 
ЯМБОЛ изх. № 2042/26.09.2008г.  

 
ПЕРИОД и ОБХВАТ на проверката 

Проверката включва периода 01.01.2010г. - 31.03.2011г., с обхват 
граждански дела, образувани по общия исков ред и търговски дела, съобразно 
констатациите, изводите и дадените препоръки. 

 
      МЕТОД на проверката 

 непосредствена проверка на граждански и търговски дела; 
 анализ на документацията. 

 
ИЗТОЧНИЦИ на информация: 
 Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на 

Окръжен съд – Ямбол изх. № 2042/26.09.2008г.;  
 допълнителна информация, изискана от председателя на Окръжен 

съд - Ямбол с писмо изх.№ И-01-30/19.03.2011г. 
 

Плановата проверката в Окръжен съд - Ямбол по гражданските и 
търговските дела бе извършена на 22.05.2008г. от инспектор Милка Итова, 
инспектор Елка Пенчева и инспектор Мария Кузманова и включваше 
граждански и търговски дела, разгледани през календарната 2007г. и 2008г. 

При извършване на проверката констатациите се отнасяха предимно до 
образуването, движението и приключване на делата, разглеждани по 
отменения ГПК. По реда на ГПК, в сила от 01.03.2008 г., бяха образувани 
незначителен брой дела. 
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Констатации и препоръки по Акта за планова проверка: 
Ръководството на ОС-Ямбол в лицето на председателя на съда  - съдия 

Добрин Кючуков е създал добра организация на дейността на целия съд. 
Съдиите срочно и мотивирано изготвят съдебните актове. Съдебната 
администрация е работила съобразно изискванията на ПСАРОАВАС /отм./ и 
ПАРОАВАС. Подчертано е участието на съдиите и съдебните служители в 
транс-граничното сътрудничество, организирано от АС-Бургас със съдилища 
в близките градове на границата с Турция – съдът в гр. Одрин и на границата с 
Гърция – съдът в гр. Гуменица и споделения опит относно дейността на тези 
съдилища. Изрично е посочено, като положителна практика през 2008г., 
издаването на безплатни удостоверения за регистрация по ЗТР. При 
проверката не са констатирани просрочени съдебни актове през 2007г. 

 
На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Инспекторатът 

към  ВСС е дал следните препоръки: 
1. Председателят на ОС-Ямбол, с оглед очертания обем работа, 

отнесен към броя на съдиите, следва да предприеме мерки за 
недопускане отлагането на дела поради „липса на състав” и да 
осигурява своевременно заместване на отсъстващия съдия при 
спазване на принципа на случайното разпределение на делата; 

2. Председателят на ОС-Ямбол да предприеме мерки по правилното 
водене на архивните книги за първа инстанция граждански дела и за 
търговските дела, като в тях се вписват само делата, предадени в 
архив и правилното водене на регистъра за ЮЛНЦ по чл. 72 и чл. 73 
от ПАРОАВАС (отм.) с попълване на всички графи. 

 
 
Констатации при извършената контролна проверка: 

           
Във връзка с настоящата контролната проверка на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет в Окръжен съд – Ямбол и с оглед  изпълнение на 
препоръките, дадени с Акта за резултатите от извършената на 22.05.2008г. 
комплексна планова проверка по граждански дела в Окръжен съд – Ямбол, 
обхващаща 2007г. и януари-април 2008г., бяха изискани с писмо изх.№ И-01-
30/19.03.2011г. и подготвени справки относно: граждански дела по общия 
исков ред и търговски дела за периода 01.01.2010-31.03.2010г.; частни 
граждански и търговски дела за периода 01.01.2010-31.03.2010г., 
неприключили граждански и търговски дела, образувани преди 01.01.2010г.; 
граждански и търговски дела, по които производството е спряно към 
01.04.2011г., ненасрочени  граждански и търговски дела към  01.04.2011г.; 
постановени решения след едномесечен срок за периода 01.01.2010г.-
31.03.2011г. 

Въз основа на изготвените справки и извършената проверка по дела, 
констатациите са следните: 

За периода 26.09.2008г. - 31.03.2011г. съдиите, разглеждали граждански и 
търговски дела в Окръжен съд-Ямбол са: 
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Съдии, разглеждащи търговски дела и граждански дела І инстанция: 
1. Маргарита Георгиева  -         VI      състав 
2. Ангелина Димитрова  -          V       състав 
3. Лина Чапкънова           -          VII    състав 
4. Росица Чокова              -         VIII   състав 
5. Росица Стоева              -          IX     състав 
6. Красимира Тагарева    -            X     състав 
7. Жени Бозукова             -           XI     състав по ЗТР и фирмени 
8. Калина Пейчева   - от 01.12.2008г.    XII състав 
9. Николай Енчев Иванов – от 01.01.2010г.  XIII  състав 

Въззивни състави:  
                            Председател:        чл. съдия      мл. съдия 

I- състав  А. Димитрова     К.Тагарева       по график 
II- състав  М. Георгиева      Ж. Бозукова     по график 
III- състав  Р. Чокова            Н. Иванов         по график 
IV-  състав  Л. Чапкънова      Р. Стоева        по график 

 
Граждански дела по общия исков ред за периода 01.01.2010-31.03.2010г. 
 

съдия Висящи дела 
 към 01.01.2010

Образувани  
Дела за 
 периода  
01.01.2010- 
31.03.2011 

Общ брой дела 
 за разглеждане за  
периода 
 01.01.10-31.03.11 

Свършили дела  
за периода  
01.01.2010- 
31.03.2011 

Останали 
несвършени  
дела към  
01.04.2011 

А.Димитрова 5 61 66 60 6 
М.Георгиева 7 63 70 64 5 
Д.Кючуков 2 5 7 7  
Л.Чапкънова 3 66 69 58 10 
Кр.Тагарева 8 60 68 58 11 
Ж.Бозукова 2 46 48 45 4 
Р.Чокова 4 57 61 51 10 
Р.Стоева 2 57 59 49 10 
Н.Иванов  58 58 54 4 
К.Пейчева 6 51 57 47 10 
М.Христова 1 42 43 40 3 
А.Атанасов 2 6 8 8  
Общо 42 572 614 541 73 
 
Търговски дела за периода 01.01.2010-31.03.2010г. 
 
съдия Висящи дела 

 към  
01.01.2010 

Образувани дела  
за периода  
01.01.2010- 
31.03.2011 

Общ брой дела 
за  
разглеждане 
 за периода 
 01.01.10-31.03.11 

Свършили дела 
 за 
 периода 
 01.01.2010- 
31.03.2011 

Останали  
несвършени 
 дела към  
01.04.2011 

 

А.Димитрова 2  8 10 10   
М.Георгиева   7   7   5 2  
Д.Кючуков       
Л.Чапкънова 4  9 13 8 5  
Кр.Тагарева 5  9 14 12 2  
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Ж.Бозукова 1    1 1   
Р.Чокова 3 11 14 11 2  
Р.Стоева 2   9 11 10 1  
Н.Иванов    8   8 5 3  
К.Пейчева    1   1 2   
       
Общо 17 62 79 64 15  
  
Частни граждански дела за периода 01.01.2010-31.03.2010г. 
 
съдия Висящи 

дела към 
01.01.2010 

Образувани 
дела за 
периода 
01.01.2010-
31.03.2011 

Общ брой 
дела за 
разглеждане 
за периода 
01.01.10-
31.03.11 

Свършили дела 
за периода 
01.01.2010-
31.03.2011 

Останали  
несвършени  
дела към  
01.04.2011 

А.Димитрова   1  1  1  
М.Георгиева   1  1  1  
Д.Кючуков      
Л.Чапкънова   2  2  2  
Кр.Тагарева         
Ж.Бозукова      
Р.Чокова   1  1  1  
Р.Стоева      
Н.Иванов   1  1  1  
К.Пейчева      
      
Общо 0   6   6   6 0 
 
Частни търговски дела за периода 01.01.2010-31.03.2010г. 
 
 
съдия Висящи 

дела към 
01.01.2010 

Образувани 
дела за 
периода 
01.01.2010-
31.03.2011 

Общ брой 
дела за 
разглеждане 
за периода 
01.01.10-
31.03.11 

Свършили дела 
за периода 
01.01.2010-
31.03.2011 

Останали  
несвършени  
дела към  
01.04.2011 

А.Димитрова    3   3   3  
М.Георгиева    5   5   5  
Д.Кючуков      
Л.Чапкънова    5   5   5  
Кр.Тагарева    4   4   4  
Ж.Бозукова      
Р.Чокова    2   2   2  
Р.Стоева    6   6   6  
Н.Иванов    2   2   2  
К.Пейчева    1   1   1  
      
Общо 0   28   28   28 0 
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Към 01.04.2011г. в Окръжен съд - Ямбол няма неприключили граждански 
и търговски дела, образувани преди 01.01.2010г., с изключение на т.дело № 
41/2008г., описано при спрените производства. 

Със заповед № 44/10.02.20011г. на председателя на ОС-Ямбол са 
утвърдени актуализирани вътрешни правила за случайното разпределение на 
делата в ОС-Ямбол. Вътрешните правила са съобразени с ПАРОАВАС и се 
прилагат при образуване и разпределение на делата, постъпващи в ОС-Ямбол. 
Със заповед № 50/25.02.2011г. председателят на съда е разпоредил 
разпределението на делата на случаен принцип чрез програмния продукт „Low 
Choice” да се извършва от съдебния деловодител в служба „Регистратура”. В 
заповедта не е предвидено и в хода на проверката не стана ясно какво е 
изключението, което налага разпределението да се извършва от съдебен 
служител, а не от съдия, съгласно чл. 46,ал.2 от ПАРОАВАС. 
 
 В хода на проверката бяха инспектирани всички граждански и търговски 
дела, по които производството е спряно към 01.04.2011г.: 

Гр. дело № 279/2010г., образувано на 06.07.2010г. по чл. 124 ГПК. С 
разпореждане от 07.07.2010г. исковата молба е оставена без движение за 
внасяне на държавна такса. След изпълнение на указанията, с разпореждане 
по чл. 131 ГПК от същата дата - 07.07.2010г. препис от исковата молба с 
приложенията са изпратени на ответника за отговор. На 11.08.2010г. по делото 
е постъпил отговора на ответника. С определението по чл. 140 ГПК от 
17.09.2010г., делото е насрочено за 12.10.2010г. С протоколно определение от 
16.11.2010г. производството по делото е спряно по взаимно съгласие – чл. 
229,ал.1,т.1 ГПК. Към датата на проверката не е изтекъл шестмесечния срок 
по чл. 231,ал.1 от ГПК за прекратяване на производството или за 
възобновяването му. 
 Гр.дело № 70/2010г., образувано на 10.02.2010г. по чл. 211 ГПК. С 
разпореждане по чл. 131 ГПК от 10.02.2010г. препис от иска с приложенията е 
изпратен за отговор, който е постъпил по делото на 17.03.2010г. С 
определение по чл. 140 ГПК от 23.03.2010г., делото е насрочено за 
27.04.2010г. С протоколно определение от 27.04.2010г. производството по 
делото е спряно на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК до приключване на гр.дело 
№ 316/2010г. по описа на РС-Ямбол. По разпореждане от 08.11.2010г. на 
съдията-докладчик, с писмо от 09.11.2010г. е изискана справка от РС-Ямбол 
на какъв етап е производството по преюдициалното дело. В отговор на 
писмото от 11.11.2010г., РС-Ямбол е уведомил ОС-Ямбол, че делото е висящо 
и насрочено за 09.12.2010г. Следващото писмо за информация до РС-Ямбол е 
изпратено на 02.02.2011г., на което е отговорено с писмо от 04.02.2011г., че 
преюдициалното дело не е приключило с влязъл в сила съдебен акт и е 
насрочено за 14.03.2011г. Поредното писмо за справка относно висящността 
на преюдициалния спор е изпратено на 01.04.2011г. и видно от постъпилия на 
06.04.2011г. отговор, делото е висящо и насрочено за събиране на 
доказателства на 05.06.2011г. Констатирано бе, че делото е администрирано 
периодично, изисквана е ритмично информация относно движението на 
преюдициалното гр.дело № 70/2010г. по описа на РС-Ямбол. 
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Т.дело № 32/2010г., образувано на 05.08.2010г. по чл. 74,ал.1 ТЗ. С 
разпореждане по чл. 367 ГПК препис от исковата молба с приложенията са 
изпратени за отговор на ответника в двуседмичен срок. На 31.08.2010г. по 
делото е постъпил отговора от ответника. С разпореждане от 17.09.2010г. по 
чл. 372,ал.1 ГПК препис от отговора на ответника с приложенията е изпратен 
на ищеца за допълнителна искова молба. На 18.10.2010г. е постъпила 
допълнителната искова молба и с разпореждане от 25.10.2010г. на основание 
чл. 373,ал.1 ГПК препис от допълнителната искова молба е изпратен на 
ответника за отговор. Допълнителният отговор е постъпил по делото на 
09.11.2010г. В изпълнение разпореждане на съда, на 24.11.2010г. е представен 
препис от допълнителния отговор и с определение по чл. 374 ГПК делото е 
насрочено за 14.12.2010г. Следващото съдебно заседание за събиране на 
доказателства е насрочено за 18.01.2011г., когато производството по делото е 
спряно с определение на основание чл. 229,ал.1,т.1 ГПК - по взаимно съгласие 
на страните. Към датата на проверката не е изтекъл шестмесечния срок по чл. 
231,ал.1 от ГПК за прекратяване на производството или за възобновяването 
му. 

Т.дело № 41/2008г., образувано на 15.10.2008г. по чл. 694 ТЗ. След 
извършената двойна размяна на книжата, по искане на ответника, подкрепено 
с писмени доказателства относно искането за спиране, приложени към 
отговора му, с определение в з.з. от 04.12.2008г. съдът е спрял производството 
по делото на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК до приключване на 
производството по гр.дело № 103/2007г. по описа на РС-Чирпан.  

С писма от 04.12.2008г., 10.03.2009г., 10.06.2009г., 14.09.2009г., 
23.11.2009г., 26.01.2010г., 05.03.2010г., 21.04.2010г., 28.06.2010г., 24.09.2010г., 
30.11.2010г., 02.02.2011г. и от 01.04.2011г. е изисквана периодично и 
ритмично информация от РС-Чирпан относно движението на преюдициалното 
дело, в отговор на които РС-Чирпан е уведомявал своевременно ОС-Ямбол, че 
гр.дело № 103/2007г. е висящо, изпратено по въззивна жалба в ОС-Стара 
Загора.  

В.гр.дело № 371/2010г., образувано на 13.09.2010г. С определение по чл. 
267 ГПК от 13.09.2010г. ІІІ въззивен граждански състав в ОС-Ямбол е 
насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.10.2010г. С 
протоколно определение от 19.10.2010г. производството по делото е спряно на 
основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт по 
гр.дело № 2021/2010г. по описа на РС-Ямбол, като съдът изрично е указал 
деловодителят, отговарящ за делото, да извършва ежемесечни справки дали е 
приключило преюдициалното дело, след което да докладва незабавно на 
председателя на съдебния състав. С писма от 21.10.2010г., 30.11.2010г., 
02.02.2011г. и от 01.04.2011г. е изисквана информация за движението на 
делото от РС-Ямбол. От получените и приложени по делото отговори е видно, 
че гр.дело № 2021/2010г. е висящо и е изпратено по въззивна жалба в ОС-
Ямбол.  
       

При проверката на ненасрочените граждански и търговски дела към  
01.04.2011г., бе констатирано следното: 



 8

Т. дело № 9/2011г., образувано  на 25.03.2011г. от  съдия Р. Чокова - иск 
по ЗЗД. Исковата молба е постъпила в съда на 24.03.2011г. и делото е 
разпределено на същата дата. Разпореждането по чл. 367 ГПК е от 25.03.2011г. 
На 25.03.2011г. е постановено определение за допуснато обезпечение и е 
издадена обезпечителна заповед, екземпляр от която се съхранява в оригинал. 
На гърба на определението е отбелязано, че са връчени на 25.03.2011г. 2 броя 
обезпечителни заповеди. В разговор с ръководството на съда се установи, че се 
издават три обезпечителни заповеди – по един оригинал за молителя, за делото 
и един препис за службата по вписванията. Според чл.49, ал.2 от ПАРОАВАС, 
по делото следва да се съхранява препис от издадения документ – в конкретния 
случай – обезпечителна заповед. 

Т. дело № 7 /2011г, образувано на 25.02.2011г. по чл. 265 ЗЗД от съдия 
Л.Чапкънова. Към момента на проверката делото е на етап двойна размяна на 
книжата между страните, съгласно чл. 367 и сл. ГПК. 

Гр.дело № 58/11г., образувано на 28.01.2011г.от съдия Р. Стоева. Исковата 
молба по чл. 87 по ЗЗД  и чл. 92 ЗЗД е постъпила в съда на 15.12.2010г., когато 
е разпределено на съдия Стоева. В протокола за разпределение на делото е 
отбелязано, че съдия Стоева е в отпуск по болест от 8 до 30 декември 2010г. На 
03.01.2011г. и.м. е оставена без движение за внасяне на държавна такса. 
Съобщението е изпратено до ищеца на 03.01.2011г. и получено от него на 
24.01.2011г. С молба от 28.01.2011г. ищецът е представил доказателства за 
внесена държавна такса и тогава съдия Стоева е образувала делото. С 
разпореждане по чл. 131 ГПК от 28.01.2011г., препис от исковата молба с 
приложенията са изпратени на ответника за отговор. Съобщението за 
постановеното разпореждане на съда за оставената без движение искова молба 
е връчено на ищеца на 24.01.2011г. и е върнато по делото на 26.01.2011г., като е 
отбелязано в електронната програма. Върху същото съобщение има поставени 
две дати – 05.01.2011г. и 28.01.2011г. Твърдението на съдебния администратор 
е, че печатите са поставени от РС-Елхово, връчил съобщението, който вероятно 
е допуснал грешка в датите. Последното съобщение е връчено на 18.03.2011г. и 
към момента на проверката не е докладвано на съдията-докладчик. Към 
кориците на делото е прикрепена бележка с данни от деловодител относно 
правени от него справки в РС-Елхово за надлежно връчване на съобщението до 
ответника. По информация от съдебните служители, делото се докладва на съда 
едва след като изтече едномесечния срок. Контролният лист по делото не е 
попълван (каквато констатация бе направена по останалите ненасрочени дела). 

Гр.дело № 96/2011г., образувано  на 17.02.2011г. от съдия Тагарева. 
Исковата молба по 72, ал.1ЗС  е постъпила в съда на 14.02.2011г. и оставена без 
движение с разпореждане от същата дата за отстраняване на нередовности. На 
17.02.2011г. по делото е постъпила допълнителна молба – уточнение на 
исковата молба, с която нередовностите са отстранени и съдията-докладчик е 
образувал делото. С определение от 17.02.2011г. се е произнесъл по молбата за 
обезпечение на иска. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 17.02.2011г., препис от 
исковата молба с приложенията са изпратени на ответника за отговор. На 
23.02.2011г. е постъпила повторна молба за обезпечение, с оглед на която и 
новите твърдения, и.м. е оставена без движение с разпореждане от същата дата 
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– 23.02.2011г. На 07.03.2011г. по делото е постъпила молба за уточняване на 
иска и с разпореждане съдът е изпратил препис на ответника за отговор. С 
определение от 08.03.2011г. е оставена без уважение новата молба за искано 
обезпечение. Исковата молба и уточнението към нея са получени от адвоката 
на ответника на 16.03.2011г. и в момента тече едномесечния срок за отговор. 

Гр.дело №  121/2011г. - по чл. 1, ал.1 ЗОДВПГ. Исковата молба е постъпил 
в съда на 25.02.2011г. и е разпределена на съдия Чокова, която е образувала 
делото на 28.02.2011г. Едва с определение в з.з. от 07.03.2011г. – 10 дни след 
постъпване на молбата в съда,  делото е оставено без движение, тъй като не е 
уточнена исковата молба по основание и по размер. Съобщението до ищеца е 
изпратено на 08.03.2010г., но към момента на проверката – 06.04.2011г. по 
делото не е върнат отрязък от съобщението и няма данни делото да е 
докладвано на съдията-докладчик за предприемане на последващи действия; 

Гр.дело № 130/2011г., образувано  на 09.03.11г. по чл. 200 КТ от съдия 
А.Димитрова - във фаза по  размяна на книжата. 

Гр.дело № 141/2011г. – на 14.03.2011г. е входирана искова молба, делото е 
образувано и разпределено на същата дата на съдия – докладчик Л.Чапкънова. 
Предмет на иска чл. 336, ал.1 ГПК. Разпореждането по чл. 131 ГПК за 
изпращане препис от исковата молба с приложенията на ответника за отговор е 
от 15.03.2011г. Съобщението е връчено на 18.03.2011г. и в момента тече 
едномесечен срок за представяне на отговор от ответника. 

Гр.дело № 154 /2011г.- на 22.03.2011г. е входирана искова молба, делото 
е образувано и разпределено на същата дата на съдия – докладчик 
Л.Чапкънова. Предмет на иска чл. 2 от ЗОДВПГ. Делото е във фаза по размяна 
на книжата. Разпореждането по чл. 131 ГПК за изпращане препис от исковата 
молба с приложенията на ответника за отговор е от 23.03.2011г.  

Гр.дело № 165 /2011г.,  образувано на 30.03.2011г. от съдия Кр. Тагарева. 
Исковата молба по чл. 124 ал.1 ГПК е постъпила в съда на 16.03.2011г., когато 
с разпореждане от същата дата е оставена без движение с указание да се плати 
държавна такса в размер на 2% върху цената на иска, без да е посочен точния 
размер на държавната такса. Предвид ниската натовареност на съдебните 
състави в ОС-Ямбол е препоръчително указанията да са ясни, съдържащи 
точния размер на държавната такса, изчислен от съда. Съобщението е връчено 
на ищеца на 29.03.2011г. и е прикрепено по делото, но не е ясно кога същото се 
е върнало в съда. При проверката в електронната система се установи, че не 
фигурира такова съобщение по делото, постъпило в съда, а върху отрязъка от 
съобщението няма поставена дата, на която е получено в ОС-Ямбол. 

Според чл. 36,ал.1, чл. 37 и чл. 38 от ПАРОАВАС, служба "Регистратура" 
следва да приема и регистрира входящата кореспонденция, като в 
регистратурата се водят входящ и изходящ дневник на електронен и на 
хартиен носител и във входящия дневник се описват всички документи и дела, 
постъпващи в съда. А според чл.61 от ПАРОАВАС, в служба "Съдебно 
деловодство" се води книга за движението на всички получени и върнати 
призовки и съдебни книжа. Констатирано бе, че в ОС-Ямбол се води книга за 
получени и върнати призовки и съдебни книжа, в която се вписват само 
призовки, връчвани от съда, не и призовки, които са връчени от друг съд и са 
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върнати обратно в ОС-Ямбол. Конкретното съобщение не е и регистрирано 
като входящ документ от служба „Регистратура”. Няма данни на коя дата 
отрязък от съобщението се е върнал в ОС-Ямбол и е приложен по делото. 
Предвид констатираният пропуск и изискванията, предвидени в цитираните 
по-горе разпоредби на ПАРОАВАС, е необходимо да се даде съответната 
препоръка за спазване на нормативните изисквания от страна на съдебните 
служители в ОС-Ямбол. 

На 30.03.2011г. е внесена държавна такса и с разпореждане по чл. 131 
ГПК от 31.03.2011г. препис от исковата молба с приложенията са изпратени на 
ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 01.04.2011г. 

На проверяващия екип бяха предоставени протоколи от проверка на 
ненасрочените дела, изготвяни ежемесечно от деловодител и подписани от 
съдебния администратор на съда. Проверките се извършват периодично в 
изпълнение на разпореждане № 2/31.02.2010г. на съдебния администратор на 
ОС-Ямбол за стриктно спазване на чл. 93 и чл. 94 от ПАРОАВАС и 
ежемесечна проверка наненасрочените дела. 

 
 
ДЕЛА С НАСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ април 

2011г. 
 
В хода на проверката на случаен принцип бяха проверени граждански 

дела, насрочени за месец април 2011г.:  
-гр.дело № 86/2011г., гр.дело № 102/2011г., гр.дело № 112/2011г., гр.дело 

№ 46/2011г.,  гр.дело № 48/2011г., гр.дело № 144/2011г., гр.дело № 49/2010г. – 
насрочени за  12.04.2011г.;  

-гр.дело № 128/2011г., гр.дело № 145/2011г., гр.дело № 151/2011г., 
гр.дело № 153/2011г., гр.дело № 23/2011г. – насрочени за 19.04.2011г.; 

-гр.дело № 95/2011г., гр.дело № 111/2011г., гр.дело № 142/2011г., гр.дело 
№ 161/2011г., гр.дело № 101/2011г. – насрочени за 26.04.2011г.  

Констатациите са следните: 
Делата са разпределени в деня на постъпване на исковите молби/жалби в 

съда и се образуват от съдията-докладчик в същия ден или след отстраняване 
на нередовностите на исковите молби/жалби. Следва да се отбележи, че с 
подробни доклади въззивните състави докладват въззивната жалба и се 
произнасят по доказателствените искания на страните, като мотивират 
подробно определенията си. 

В хода на проверката, на проверяващия екип бе предоставен и копие на 
доклад за извършена на 12.11.2010г. комплексна проверка в ОС-Ямбол 
съобразно плана на Апелативен съд – Бургас. Въз основа на констатираното, 
са направени положителни изводи, без препоръки и забележки за дейността на 
съдебните служители, магистратите и административното ръководство на 
съда. 
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С оглед изпълнение на дадените с Акта от извършена планова проверка 
през 2008г. препоръки бяха проверени и срочните книги за 2010г. и за 2011г., 
при което не бе констатирано отлагането на дела поради „липса на състав”.    

Ръководството на съда е предприело мерки и по отношение правилното 
водене на архивните книги – проверени бяха архивна книга за граждански 
дела 2010г. и 2011г., при което не бяха установени пропуски.  

Регистърът за фирмено отделение по ЗЛС и др. също се води правилно, с 
точно и четливо попълване на всички графи. 

 
Постановените решения за периода 01.01.2010г - 31.03.2011г. по съдии са 

както следва: 
                                  свършени  I инс            свършени               свършени II        брой постановени 

                                І инст. дела                    въззивни дела        ч. гражд. дела     решения след 
                                                                                                                                     едномесечен срок        
Д. Кючуков             -                        6                        -                     

        М. Георгиева         35                      23                     22 
       А. Димитрова         31                      28                     20 
       Л. Чапкънова          32                      28                     17 
       Ж. Бозукова            13                      23                     18 
        Р. Чокова               34                       24                    15                       2 
        Р. Стоева                30                      22                     18 
        К. Тагарева            34                      28                     16    
         К. Пейчева            16                      31                     16                       1 
        Н. Иванов              29                      22                      17   
       М. Христова            -                        24                     16 
       Ат. Атанасов          -                         6                         2 
 

Постановените решения след едномесечен срок за периода 01.01.2010г.-
31.03.2011г. са както следва: 
 

В.гр.дело № 264/2010г. на съдия докладчик Чокова е обявено за решаване 
на 21.09.2010г., съдебният акт е постановен на 27.10.2010г. – 12 дни след 
едномесечния срок.  

В.гр.дело № 22/2009г. на съдия докладчик Пейчева е обявено за решаване 
на 24.09.2010г., съдебният акт е постановен на 10.11.2010г. – 17 дни след 
едномесечния срок. 

Тр.дело № 10/2010г. на съдия-докладчик Чокова е обявено за решаване на 
21.09.2010г., съдебният акт е постановен на 27.10.2010г. – 6 дни след 
едномесечния срок.  
 

Въз основа на изложените констатации от извършената контролна 
проверка, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ прави 
следните изводи: 

 
Ръководството на ОС-Ямбол е изпълнило дадените с Акта препоръки от 

комплексната планова проверка през 2008г., като е предприело мерки за 
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правилното водене на архивните книги. Архивната книга за граждански дела 
2010г. и 2011г. се водят правилно, без констатирани пропуски.  

Изпълнена е и препоръката относно водене на регистъра за юридическите 
лица по чл. 72 и чл. 73 от ПАРОАВАС (отм.). При проверката на Регистъра за 
фирмено отделение по ЗЛС и др. се установи, че се води правилно, с точно 
попълване на всички графи. 

В хода на контролната проверка се установи, че разпределението на 
делата се извършва от съдебен служител, вместо от съдия, като ПАРОАВАС в 
чл. 66,ал.2 допуска това само по изключение. С оглед ниската натовареност на 
съдиите и наличието на зам.председател по граждански дела в ОС-Ямбол е 
препоръчително, както в редица други районни, окръжни и апелативни 
съдилища, разпределението на граждански и търговски дела да се извършва от 
зам.председателя на съда. 

Видно от констатираното при извършената контролна проверка в ОС-
Ямбол по делата, по които производството е спряно, не бяха установени 
пропуски и слабости. По всяко дело са изисквани периодично справки през 
два – три месеца. Делата се водят прецизно, проверяват се периодично. 
Постановените от съда актове – определенията и разпорежданията по 
гражданските и търговските дела са подробни, точни и мотивирани. 
Докладите на въззивните състави по постъпилите въззивни жалби са пълни, 
задълбочени и добре мотивирани. 

По проверените ненасрочени граждански и търговски дела бяха 
констатирани пропуски от страна на служба „Регистратура” и служба 
„Съдебно деловодство” относно постъпващите по делата съобщения и 
призовки, както и своевременно докладване на съдията – докладчик за 
предприемане на последващи действия по дела, описани в констативната част 
на настоящия акт. Съдебните служители следва да спазват чл. 36,ал.1, чл. 37 и 
чл. 38 от ПАРОАВАС, според които входящата кореспонденция се приема и 
регистрира. В регистратурата следва да се водят входящ и изходящ дневник на 
електронен и на хартиен носител и във входящия дневник да се описват 
всички документи и дела, постъпващи в съда. Съгласно чл.61 от ПАРОАВАС, 
в служба "Съдебно деловодство" се води книга за движението на всички 
получени и върнати призовки и съдебни книжа. Констатирано бе, че в ОС-
Ямбол се води книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа, в 
която се вписват само призовки, връчвани от съда, не и призовки, които са 
връчени от друг съд и са върнати обратно в ОС-Ямбол. В някои случаи, 
призовки и съобщения, връчени от друг съд и върнати по делото не се вписват 
в книга, нито се регистрират като входящ документ. 
         В тази връзка, е необходимо да се даде препоръка на съдебните 
служители в ОС-Ямбол за спазване разпоредбите на ПАРОАВАС и за 
своевременно докладване на всички книжа, които постъпват по делата.  
Необходима е прецизна, своевременна преценка по редовността и 
допустимостта на исковите молби по всички дела, каквито пропуски бяха 
установени в констативната част на настоящия акт.  

С оглед спазване разпоредбите на ПАРОАВАС и разграничаване на 
отговорността за евентуално забавяне на производството по делата, 
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препоръчително е ръководството с нарочна заповед да регулира дейността, 
като всеки постъпил по делото документ да се докладва своевременно от 
деловодител на съдията-докладчик. За целта би могло да се ползва специална 
бланка (каквато проверяващият екип констатира като добра практика в някои 
съдилища) или чрез попълване на контролния лист, от където да е видно кога 
делото е докладвано и кога е върнато на служба „Деловодство”. 

Съдебните заседания са насрочвани през кратък интервал от време, най-
често в рамките на  месец. 

С оглед изпълнение на дадените с Акта от извършена планова проверка 
през 2008г. препоръки бяха проверени и срочните книги за 2010г. и за 2011г., 
при което не бе констатирано отлагането на дела поради „липса на състав”. 
Препоръката е изпълнена. 

 
 Установено бе, че 3 от съдебните актове за 2010г. са постановени извън 

едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК, но в разумен срок. Независимо, че 
просрочените актове са по три дела, с минимално отклонение от 
законоустановения едномесечен срок, следва да се даде препоръка за спазване 
на чл. 235,ал.5 от ГПК, с оглед изключително ниската натовареност на 
съдебните състави в ОС-Ямбол. 
 

 
Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 от 

Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава 
следните  
 
 
 ПРЕПОРЪКИ: 
 
 

1. Препоръчва на председателя на ОС - Ямбол, в изпълнение на 
правомощията му по ЗСВ, да предприеме необходимите мерки за 
подобряване работата на служителите в служба „Регистратура” и 
служба „Деловодство” във връзка с изпълнение на задълженията си 
по ПАРОАВАС и констатираните пропуски при получаване на 
призовки и съобщения, тяхното своевременно докладване на 
съдията-докладчик, с оглед преодоляване на пропуските и 
ускоряване на съдебното производство; 

 
2. Препоръчва на съдиите от ОС-Ямбол да продължат добрата работа, 

констатирана при контролната проверка по гражданските и 
търговските дела, както и да постановяват съдебните актове в 
законоустановения срок по чл. 235, ал.5 от ГПК, с оглед намалелия 
брой дела и изключителното ниска натовареност на съдиите от ОС-
Ямбол. 
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 СРОК:  
 
 На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, определям 
постоянен срок за изпълнение на дадените препоръки по т.1 и т. 2, а по т.3 –  
едномесечен срок. 

 
На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, председателят на 

Окръжен съд – Ямбол да уведоми своевременно Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС за изпълнение на препоръките.  

 
На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на председателя на ОС- Ямбол, който да запознае с него съдиите и 
съдебните служители в съда. 
         

На основание чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗСВ, копие от Акта да се изпрати на   
Висшия съдебен съвет, както и на Апелативен съд- Бургас. 
   
 
 
 

                                                     ИНСПЕКТОР:                                                       
                                                                         
                                                                                         МИЛКА ИТОВА 


